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Projekt „Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi”

współfinansowany ze środków: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

w ramach Programu Operacyjnego FIO i Powiatu Płockiego.

 Projekt „Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi” realizowany przez Fundusz Lokal-
ny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” w okresie od 1 czerwca 2012r. do 30 września 
2013r. miał za zadanie przypomnieć bogatą, wielokulturową przeszłość gmin nad-
wiślańskich - Bodzanowa, Słubic, Wyszogrodu, Małej Wsi. 
Zamierzeniem projektu było osiągnięcie celów:

 3 aktywizacji regionu (gmin, powiatu) i społeczności lokalnej w zakresie udziału 
w życiu kulturalnym, podtrzymywania tradycji,

 3 poznania bogatej historii 4 gmin powiatu płockiego, tradycji kontynuowanej 
przez mieszkańców tych gmin poprzez liczne warsztaty, spotkania, festiwal, 
które są dużą lekcją historii,

 3 wykorzystania bogatej przeszłości, walorów przyrodniczych, gospodarczych  
i społecznych gmin do planowania i wdrażania zrównoważonej przyszłości tych 
terenów, 

 3 zacieśnienia współpracy władz samorządowych, organizacji społecznych, 
mieszkańców w aspekcie wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju, która 
uwzględnia proces integrowania działań gospodarczych, społecznych, kulturo-
wych, przyrodniczych w celu zagospodarowania możliwości zaspokojenia pod-
stawowych potrzeb poszczególnych społeczności zarówno współczesnego poko-
lenia jak i naszych następców,

 3 zwiększenia poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu i kraju,
 3 wzrost poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 3 uświadomienie różnorodności kultur - Żydów, Olendrów, Niemców, Polaków 
zamieszkujących w/w gminy.

 
 W projekcie główny nacisk położony został na rozwój zdolności komunika-
cyjnych młodzieży i dorosłych, próbę zrozumienia oczekiwań i motywacji różnych 
pokoleń oraz ustalenie zasad skutecznej współpracy, a także wspieranie inicjatyw 
kulturalnych będących efektem współpracy instytucji publicznych - szkół i gmin 
oraz organizacji pozarządowych w sferze pielęgnowania tradycji lokalnej, regionalnej  
i narodowej.
 
 Zdaniem Funduszu oraz osób współrealizujących projekt, ważnym jego aspek-
tem było uczenie się wzajemności dla Innych i uczenie jej Innych - najlepiej na swoim 
przykładzie, dlatego realizując projekt, zaplanowany został szereg działań obejmu-
jących warsztaty artystyczne mające na celu ukazanie tradycji ludowych, tańca, te-
atru sztuki żydowskiej i olenderskiej, naukę pieczenia chleba, wikliniarstwo, ceramikę 
oraz warsztaty fotograficzne i dziennikarskie - podczas których utrwalone zostały 
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zabytki z zakresu historii i kultury polskiej i żydowskiej oraz piękno olenderskiego 
krajobrazu kulturowego. W prowadzonych zajęciach i pokazach efektów uczestniczyła 
lokalna społeczność, której zaprezentowane zostały elementy kultury, folkloru i hi-
storii.

 W projekcie, aby osiągnąć zamierzone cele przyczyniające się do pogłębiania 
wiedzy o kulturze i historii regionu, jego wyjątkowych mieszkańcach, obyczajach, 
tradycjach, zabytkach, wzmacniające więzi młodego pokolenia z ich „Małą Ojczy-
zną”, mające za zadnie dokonanie integracji międzypokoleniowej, ocalenie od zapo-
mnienia cennych informacji, dokumentów będących w posiadaniu starszych pokoleń 
naszego regionu, zaplanowano i zrealizowano działania:
• W dniu 23 czerwca 2012 roku zainaugurowano projekt organizując Sobótkę 

- Wianki w Wiączeminie Polskim, nad Wisłą, w miejscu po osadnikach niemiec-
kich i olenderskich. Święto powitania lata zorganizowano na obu brzegach Wisły,  
z udziałem lokalnej społeczności oraz uczestników projektu. W trakcie święta pro-
wadzone były warsztaty plecenia sobótkowych wianków; młodzież ze Słubic za-
prezentowała spektakl „Skrzypek na dachu”; występował także zespół ludowy 
Grzybowianki. Na zakończenie uczestnicy święta puszczali wianki na Wiśle.

• Jednym z pierwszych działań projektu był plener pn. „Młodzi na wielokulturo-
wym szlaku”, podczas którego młodzież poznała wielokulturowe i przyrodnicze 
dziedzictwo nadwiślańskiej gminy Słubice. Uczestniczyła w zajęciach z etnografem 
z Muzeum Mazowieckiego w Płocku; zajęciach sportowo - rekreacyjnych; zajęciach 
muzycznych - ucząc się tradycyjnych pieśni polskich i mniejszości narodowych 
(niemieckiej i żydowskiej), którzy mieszkali na terenie Gminy Słubice; zajęciach 
z nauki tańca ludowego; zajęciach fotograficznych i ornitologicznych; zajęciach  
z wycinankarstwa - poznając wzory tradycyjne dla regionu sannicko - gąbińskie-
go, zajęciach malarskich, wikliniarskich, zajęciach w gospodarstwie, w piekarni  
i serowarni ekologicznej, poznawali rolnicze dziedzictwo. W programie znalazła 
się także wyprawa rowerowa do Wiączemina Polskiego nad Wisłę oraz wyprawa  
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do Płocka, podczas której zwiedzili kościół ewangelicki, mariawicki, kaplicę pra-
wosławną, poznawali ślady obecności społeczności żydowskiej w Płocku (np. syna-
goga). Na zakończenie pleneru, z udziałem społeczności lokalnej, odbyło się ognisko 
z pieśniami ludowymi i tradycyjnymi oraz prezentacja wykonanych prac. 

• W pierwszą niedzielę sierpnia 2012r. - w skansenie - Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu odbyły się warsztaty terenowe - Żniwa w skansenie, których celem 
było przybliżenie dawnych prac związanych ze zbiorem zbóż oraz zaprezento-
wanie tradycyjnych metod ich obróbki. Uczestnikom warsztatów zaprezentowa-
no tradycyjne metody przetwarzania zbóż na produkty niezbędne w gospodarce 
chłopskiej (ziarno, mąka, sieczka, kasze). Odbyły się także pokazy: koszenia kosą 
i kosiarką konną, podbieranie zboża sierpem, wiązania snopów i ustawiania styg 
(stygowanie) oraz warsztaty młócenia zboża cepami, oczyszczania ziarna przy 
pomocy wialni, wyrób kaszy, a także mielenie ziarna w żarnach.

• Celem kolejnego działania - warsztatów terenowych - Wykopki, które także od-
były się w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu we wrześniu 2012 roku - było 
pokazanie jesiennych prac polowych, wykonywanych na wsi w XIX i na początku 
XX wieku. Uczestnicy warsztatów poznali tradycyjne metody zbioru ziemniaków: 
wykopywanie ziemniaków przy pomocy motyk, zbiór ziemniaków przy pomocy 
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kopaczki konnej, jak również pokaz sortowania ziemniaków. Inne prace, z którymi 
się zapoznali to proces gręplowania owczej wełny za pomocą gręplarni mecha-
nicznej oraz ręcznych grępli (szczotek), przędzenie wełny na kołowrotku, kręce-
nie powrozów; międlenie i rafowanie lnu, kiszenie kapusty w drewnianej beczce. 
Imprezie towarzyszyła wystawa okolicznościowa „Maszyny i narzędzia rolnicze 
na Mazowszu w XIX i XX w.” prezentująca maszyny zarówno do uprawy i zbioru 
zbóż jak i ziemiopłodów (buraków, ziemniaków) oraz koncert zespołu ludowego  
i widowisko obrzędowe. Na najmłodszych uczestników imprezy czekał pokaz inte-
raktywny z cyklu „JAK TO ZE ZBOŻEM BYŁO”.

• We wrześniu i październiku 2012 roku odbyły się warsztaty pn. „Wyprawa od-
krywców”. Celem warsztatów było przybliżenie zagadnienia wielokulturowo-
ści, kwestie związane z ludzką różnorodnością, przeciwdziałaniem dyskryminacji  
i poznaniem wartości, jakie niesie ze sobą wolne od dyskryminacji i różnorodne 
społeczeństwo. 

Uczestnicy warsztatów zrozumieli funkcjonowanie mechanizmu stereotypizacji, 
uprzedzeń i dyskryminacji oraz nauczyli się, w jaki sposób reagować na przejawy 
dyskryminacji. W programie warsztatów znalazły się zagadnienia dotyczące: 
 3 wielokulturowości na co dzień (świat społeczny, polityczny i kulturowy), 
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 3 życia w wielokulturowym środowisku, 
 3 spotkania z innym szansą czy zagrożeniem?
 3 skąd się biorą stereotypy i uprzedzenia,
 3 formy dyskryminacji,
 3 społecznych i kulturowych różnic.

Drugą częścią Warsztatów było zapoznaniem się z miejscami charakterystycznymi 
dla danej miejscowości świadczącymi o jej wielokulturowej przeszłości, np. cmen-
tarz żydowski w Bodzanowie, Pomnik ku Wiecznej Pamięci Żydów Bodzanowa, 
cmentarz żydowski w Wyszogrodzie.

• Dla uczestników projektu zorganizowane zostały warsztaty pn. „Polskie tańce 
narodowe i regionalne”. Warsztaty odbywały się w trzech grupach: I grupa: dzieci 
i młodzież z terenu Gminy Słubice (Słubice), II grupa: dzieci i młodzież z terenu 
Gminy Bodzanów (Łętowo), III grupa: dzieci i młodzież z terenu Gminy Bodzanów 
(Cieśle), w terminie: wrzesień 2012r. - marzec 2013r. Warsztaty skierowane 
zostały do wszystkich zainteresowanych nauką emisji głosu i śpiewu ludowego, 
chcących lepiej poznać i rozwinąć swoje wokalne możliwości oraz zainteresowa-
nych poznaniem tradycji śpiewu i charakterystycznych elementów techniki śpie-
waczej regionu. 
Program warsztatów obejmował:
 3 taniec ludowy z przyśpiewkami - warsztaty z tańca ludowego obejmujące pod-
stawowe kroki i figury wybranych tańców ludowych i zabawy taneczne z róż-
nych regionów Polski oraz naukę przyśpiewek i piosenek ludowych,

 3 polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej - warsztaty z techniki polskich 
tańców narodowych i tańców regionalnych obejmowały podstawowe kroki  
i figury polskich tańców narodowych - poloneza, mazura, krakowiaka, oberka 
i kujawiaka. 



7

MY DLA REGIONU

• Warsztaty folklorystyczne pn. „Spotkania z folklorem”, które odbyły się w 2012 
roku. Uczestnikami warsztatów byli członkowie zespołu ludowego „Grzybowianki”, 
którzy mogli doszlifować swój talent by w następstwie uczyć innych - młodsze 
pokolenia oraz nagrać płytę z pieśniami regionalnymi, ludowymi, biesiadnymi.  
W programie warsztatów znalazły się: inspiracja taneczno - ruchowa, nauka tań-
ca ludowego, zajęcia gry na instrumentach ludowych (skrzypce, akordeon i bęben), 
zajęcia z nauki przyśpiewek lokalnych, pieśni regionalnych, ludowych, biesiadnych. 
Warsztaty miały na celu poprawę umiejętności artykulacyjnych artystów i naukę 
nowych sposobów organizowania przez nich akompaniamentu do piosenek i tań-
ców. W trakcie spotkań opracowane zostały również nowe pieśni, które rozsze-
rzyły repertuar Zespołu i będą inspiracją do dalszych poszukiwań artystycznych.

• Podczas spotkań folklorystycznych przedstawiono efekty warsztatów folklory-
stycznych. Przygotowane przez dzieci, młodzież i dorosłych tańce ludowe zapre-
zentowano podczas lokalnych festynów, imprez szkolnych, gminnych, w domach 
pomocy społecznej, podczas Przeglądu Zespołów Ludowych, Dożynek Powiato-
wych w Płocku, Festiwalu od Kujawiaka do Oberka w Łącku, Dni Wisły w Wyszo-
grodzie, przeglądu działań w Słubicach itd.   
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• Dorośli, dzieci, młodzież z terenu Gminy Słubice uczestniczyli w warsztatach te-
atralnych - jasełkach olenderskich.
Efektem warsztatów był spektakl teatralny - jasełka olenderskie pn. „Trzej Kró-
lowie” wg. tekstów odnalezionych przez Karla Juliusa Schröera w Oberűfer (po-
chodzących z czasów średniowiecznych - jedna z części jasełek). Były one grane 
przez ludowych aktorów - amatorów w okresie bożonarodzeniowym. Zapis nu-
towy autorstwa Leopolda van der Palsa. Było to odtworzenie jasełek granych 
przez niemieckich osadników znad Wisły. Teksty zostały spolszczone przez wie-
lonarodowościowych wolontariuszy Fundacji. Polskie tłumaczenie zawdzięczamy 
Peterowi Stratenwerthowi, wolontariuszowi z Grzybowa. Jasełka przygotowane 
zostały pod okiem zawodowych instruktorów teatralnych i muzyka. Spektakl za-
prezentowano w szkołach na terenie 4 gmin oraz na uroczystościach gminnych. 

• Niezwykle interesującym działaniem projektu były warsztaty teatralne  
pn. „Przedwojenny kabaret”.

Efektem warsztatów był spektakl - w którym zawarte zostały popularne przed-
wojenne skecze kabaretów polskich i żydowskich, przygotowane pod kierunkiem 
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Mariusza Pogonowskiego aktora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskie-
go w Płocku. Spektakl zaprezentowano w szkołach na terenie 4 gmin, na uroczy-
stościach gminnych oraz podczas podsumowania projektu. 

• W roku 2013 przeprowadzone zostały warsztaty pn. „Łączymy pokolenia”. 
Warsztaty prowadzono w szkołach, w dwóch grupach, jedna dla dzieci i mło-
dzieży z terenu Gminy Mała Wieś, druga dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Wyszogród. Uczestnicy spotkali się z historykiem i etnografem oraz uczestniczyli 
w warsztatach rzemieślniczych zapoznając się ze sztuką i tradycjami ludowymi.

• W Muzeum Wsi Mazowieckie w Sierpcu w czerwcu 2013r. odbyły się warsztaty 
tematyczne pn. „Sytuacji dziecka wiejskiego na przełomie XIX/XX wieku”. Było 
to spotkanie plenerowo - warsztatowe o charakterze integracyjnym, prowa-
dzone przez regio-
nalnych rzemieślni-
ków - wikliniarza, 
kowala, garncarza, 
szewca. Uczestni-
cy zwiedzili skan-
sen z przewodni-
kiem oraz zapoznali 
się z tradycyjnymi 
pracami w gospo-
darstwie wiejskim. 
Mieli także okazję 
do degustacji po-
traw tradycyjnej 
kuchni regionalnej.
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• Dla pragnących doznań artystycznych zorganizowano w 2013r. plener malarski 
„Piękno architektury mojej miejscowości”. W plenerze uczestniczyły dzieci z te-
renu Gminy Słubice. Celem głównym projektu było wdrażanie dzieci i młodzieży  
do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym poprzez aktywny udział w za-
jęciach organizowanych w ramach wolnego czasu oraz rozbudzanie zainteresowa-
nia zabytkami, uwrażliwienie kulturowe, rozwijanie zdolności plastycznych dzieci 
i w oparciu o różnorodne środki wyrazu, wyzwolenie potrzeby ekspresji. 

• Dzieci i młodzież z terenu Gminy Słubice uczestniczyli w warsztatach  
pn. „Rękodzieło ludowe”. W programie była nauka tworzenia wycinanek ludowych 
oraz szydełkowania. Uczestnicy, pod kierunkiem plastyków, artystów ludowych, 
własnoręcznie wykonywali tradycyjne wycinanki oraz szydełkowali.

• Warsztaty fotograficzno - dziennikarskie przeprowadzono dla dzieci i młodzieży 
z  Gmin: Słubice, Bodzanów, Wyszogród i Mała Wieś. W każdej gminie odbyły się 
dwa warsztaty prowadzone przez trenerów - specjalistów z wybranych technik.
W programie ujęto: fotografię dokumentalną, fotografię przyrodniczą, fotografię 
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plenerową, reportaże oraz elementy pisania artykułów, tekstów. W trakcie re-
alizacji warsztatów uczestnicy mieli za zadanie utrwalić w formie fotograficznej 
piękno olenderskiego krajobrazu kulturowego (siedliska na sztucznie usypanych 
wzgórkach, rozłogi pól, rowy melioracyjne, drogi dojazdowe, obsadzone wierzba-
mi miedze) zachowane w bardzo dobrym stanie zabytki z zakresu historii i kultury 
polskiej i żydowskiej oraz przeprowadzić wywiady z najstarszymi mieszkańcami 
swojej gminy.

• Odbywającym się warsztatom i plenerom towarzyszył równocześnie konkurs  
pn. „By czas nie zaćmił”. Celem konkursu było pogłębianie wiedzy o kulturze  
i historii regionu, jego wyjątkowych mieszkańcach, obyczajach, tradycjach, za-
bytkach, wzmocnienie więzi młodego pokolenia z ich „Małą Ojczyzną”, integracja 
międzypokoleniowa, uratowanie od zapomnienia cennych informacji i/lub doku-
mentów będących w posiadaniu starszych pokoleń naszego regionu. Prace zebrane 
w konkursie zostały wykorzystane w publikacji pn. „My dla regionu”.

• Jednym z efektów realizowanego projektu jest między innymi publikacja wraz  
z płytą CD pn. „Pieśni i przyśpiewki ludowe - Grzybowianki”. Publikacja ta przed-
stawia pieśni i przyśpiewki z regionu, ludowe i biesiadne oraz zasłyszane melodie 
wraz z muzyką instrumentalną w wykonaniu zespołu Grzybowianki. Publika-
cja adresowana jest do szerokiego grona zainteresowanych tradycyjną ludową  
muzyką i śpiewem. 

• Kolejnym efektem jest niniejsza publikacja „My dla regionu” nt. wielokulturowo-
ści Gmin: Słubice, Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród. Publikacja stanowi podsu-
mowanie projektu. Zawarty został w niej opis nadwiślańskiej wielokulturowości  
i bogactwa regionu, opis roli Wisły w rozwoju gmin, zbiór ważnych, historycznych 
informacji, m.in. opis niemal dwustuletniego okresu przebywania osadników ho-
lenderskich, niemieckich, żydowskich na terenach gmin, wywiady z najstarszymi 
mieszkańcami pamiętającymi czasy I poł. XX wieku oraz opis relacji panujących 
wśród wielonarodowej ludności.
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• Efekty projektu przedstawiono podczas Festiwalu kultur i smaków z udziałem 
wszystkich partnerów oraz lokalnych społeczności z gmin Bodzanów, Słubice, 
Wyszogród, Mała Wieś we wrześniu 2013r. W programie Festiwalu zaprezento-
wano; efekty warsztatów, wydawnictwa, tańce ludowe. Równocześnie prezen-
towano twórców ludowych, ich rękodzieła, szczególnie wikliniarstwa, cerami-
ki, tkactwa, które są specjalnością Niemców z Zakrzewa, Kępy, Białobrzegów,  
Wyszogrodu oraz terenów nadwiślańskich Gminy Słubice, Mała Wieś.

Dziękujemy wszystkim partnerom oraz realizatorom projektu za działania oraz  
odkrywanie wielokulturowości Ziemi Płockiej. Są to:

 3 Urzędy Gmin w: Słubicach, Bodzanowie oraz Miasto i Gmina Wyszogród,
 3 Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie,
 3 Centrum Kultury Wisła w Wyszogrodzie,
 3 Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne „ZIARNO” w Grzybowie,
 3 Zespół Ludowy „Grzybowianki” z Grzybowa,
 3 Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wyszogrodzie,
 3 Zespół Szkół w Wyszogrodzie,
 3 Gimnazjum w Bodzanowie,
 3 Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach,
 3 Szkoła Podstawowa w Świniarach,
 3 Gimnazjum w Słubicach,
 3 Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku, 
 3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieślach,
 3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Łętowie,
 3 Gimnazjum w Małej Wsi,
 3 Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Małej Wsi.

Zarząd Fundacji - Iwona Marczak, Hanna Stańczyk, Dariusz Winiarski

Realizatorzy projektu „Dwa brzegi...” z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim i p. Anną Komorowską



13

MY DLA REGIONU

Wielokulturowe dziedzictwo Ziemi Płockiej

Ewa Smuk Stratenwerth 

 W XVI i XVII wieku Polska słynęła w Europie z tolerancji, toteż z różnych za-
kątków starego kontynentu napływali do nas przedstawiciele wielu narodów i religii. 
Nasz region płocki także przyciągał osadników z innych krajów, zwłaszcza dzięki 
obecności rzeki Wisły. W XVI wieku na naszych terenach zaczęli osiedlać się Żydzi. 
Ponieważ trudnili się głównie handlem, zamieszkiwali przede wszystkim w miastach.
Później, głównie w wieku XVIII, pojawili się - z reguły zapraszani przez polską szlach-
tę, aby pomagali w zagospodarowaniu trudnych obszarów nadwiślańskich - osadnicy 
tzw. „holendrzy” (inaczej zwani „holędrami”,„olendrami” lub „olędrami”). Nazwa 
ta odnosiła się nie tyle do ich narodowości, ile do metod gospodarowania i struktur 
organizacyjnych. Osiedlali się na nadwiślańskich bagnach oraz karczowali łęgowe lasy. 
Dzięki wytrwałej pracy i szerokim umiejętnościom zamieniali podmokłe nieużytki  
w żyzne pola. Większość osadników pochodziła z Niderlandów lub północnych Niemiec. 
Najczęściej należeli do Kościoła ewangelicko-augsburskiego (luterańskiego), nieliczni 
byli mennonitami. Menonici są to przedstawiciele odłamu religijnego, który powstał 
w XVI wieku we Fryzji (Niderlandy) w wyniku działalności Mennona Simmonsa. 
Mennonici odrzucają całkowicie chrzest dzieci, wprowadzają natomiast chrzest do-
rosłych. Unikają obejmowania urzędów, służby wojskowej i składania przysięgi. Obo-
wiązuje ich duża dyscyplina, która jest następstwem bardzo surowego tłumaczenia 
nauk ewangelicznych. 

Stroje olenderskie
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 Na naszych terenach mieszkali też baptyści, którzy prowadzili ożywioną dzia-
łalność misyjną, oraz mariawici (przedstawiciele wyznania wyodrębnionego na prze-
łomie XIX i XX wieku z katolicyzmu). Cechą charakterystyczną większych wsi „olen-
derskich” było utrzymywanie szkoły i nauczyciela-kantora, który przewodził życiu 
religijnemu osadników. Dzięki temu nie zatracali oni własnej kultury, języka, wiary  
i tradycji. 
 Osadnicy „olenderscy” potrafili bardzo skutecznie osuszać bagna i obszary zale-
wowe przystosowując je na potrzeby rolnictwa, w związku z czym - jak wspomniano 
- osiedlali się przeważnie na mało zaludnionych terenach nadwiślańskich. Wyróżniali 
się specyficznym sposobem budowania domów. Wznosili je na sztucznie usypanych 
pagórkach, tak by były usytuowane dłuższą płaszczyzną równolegle do nurtu rze-
ki, co zwiększało ich odporność na zniszczenie podczas powodzi. Ściany wznoszono 
z tartych belek sosnowych, łączonych na tzw. „jaskółczy ogon”. Dachy kryto słomą. 
Dom składał się z części mieszkalnej oraz gospodarczej, które były przedzielone sie-
nią. Budynek taki posiadał także strych, który stanowił schronienie podczas powodzi. 
Wiele takich domów, drewnianych i murowanych, zachowało się do dziś we wsiach 
„olenderskich” nad Wisłą.

Charakterystyczne dla „olendrów” były gęsto plecione wiklinowe płoty, wzmacniane 
sadzonymi pomiędzy nimi wierzbami - zmniejszały one prędkość przepływu wody 
podczas wylewów, dzięki czemu na polach pozostawał niesiony prądem żyzny muł.
 „Olendrzy” uprawiali przede wszystkim rośliny o krótkim okresie wegetacyj-
nym oraz takie, którym wylewy rzeki nie przynosiły większych szkód. Zakładali więc 
sady owocowe, a pozostałe grunty użytkowali jako pastwiska i łąki. Podstawowym 
źródłem utrzymania była hodowla bydła. Najważniejszymi wyrobami przeznaczony-

Sady gmina Słubice. Wiele domów popada w ruinę, znikają ślady dawnej olęderskiej kultury
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mi na zbyt były produkty mleczne - sery typu holenderskiego i masło oraz suszone 
owoce i wyroby z wikliny. Rozpoczęta ok. połowy XIX wieku budowa wałów prze-
ciwpowodziowych nad Wisłą spowodowała radykale zmiany w „olenderskim” syste-
mie uprawy ziemi. Ustały wiosenne i jesienne wylewy rzeki na pola, będące źródłem  
żyznego mułu i konieczne było nawożenie obornikiem. 
 II wojna światowa przyniosła zagładę społecznej różnorodności naszych ziem. 
Żydzi zginęli w gettach i obozach, do których zostali wywiezieni przez hitlerow-
ców. Niemieccy osadnicy, choć część z nich czuła się Polakami, podpisali Volkslistę.  
Niektórzy pełnili różne funkcje w okupacyjnej administracji i służyli w Wehrmach-
cie. W 1945 roku musieli opuścić Polskę. Tylko nieliczni pozostali. Osierocone dzieci, 
zwane „niemczokami”, tułały się po polskich rodzinach, często nieakceptowane przez 
otoczenie. To jeden z przykładów na to, jak reżimy totalitarne niszczyły wielokultu-
rowość. Dzisiaj praktycznie prawie wszyscy mieszkańcy nadwiślańskich wsi to Polacy, 
będący w ogromnej większości wyznawcami Kościoła rzymskokatolickiego. Każdy rok 
przynosi nieodwracalne zniszczenia cmentarzy, kościołów, kaplic i domów „olen-
derskich”. Natomiast praktycznie nie ma już śladów po żydowskich mieszkańcach 
naszych ziem. Na terenie naszego 
powiatu zachowały się jeszcze sta-
re cmentarze ewangelickie. Niestety  
są one w bardzo złym stanie. Wszyst-
kie znajdują się w gąszczu drzew  
i krzewów, na uboczu wsi. Dostęp do 
nich jest bardzo utrudniony. Groby 
przeważnie są zniszczone, krzyże 
często leżą poprzewracane, a tablice 
z napisami zostały potłuczone. Są to 
ostatnie ślady dziedzictwa będące-
go swoistym symbolem pokojowe-
go współistnienia różnych wyznań 
i kultur na naszych ziemiach. Ślady 
te powoli zanikają. Odchodzą ludzie, 
ostatni świadkowie minionych cza-
sów. Niszczeją nie używane kościo-
ły, zarastają cmentarze, na których  
z roku na rok coraz mniej jest na-
grobków. Warto te ostatnie ślady 
ocalić od zapomnienia, zanim będzie 
za późno. Ocalić, aby pokazać sza-
cunek do własnej, nierzadko trudnej 
historii, ale i szacunek dla inności, 
innych wyznań, kultur i światopo-
glądów.

Cmentarz Ewangelicki w Wiączeminie Polskim
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Gminy nadwiślańskie - Bodzanów, Mała Wieś, 
Wyszogród, Słubice

Iwona Marczak

 Gminy Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród, Słubice należą do gmin nadwiślań-
skich. W 1988 roku tereny położone nad Wisłą objęto ochroną, jako Nadwiślański 
Obszar Chronionego Krajobrazu. 
 Gminy te posiadają tereny o fantastycznej dzikiej przyrodzie, wyjątkowych 
walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Te tereny to dolina Wisły. Największa 
rzeka naszego kraju stanowi unikalny obiekt przyrodniczy w skali Polski, a nawet 
Europy. O unikalności krajobrazu i przyrody nadwiślańskiej decyduje m.in. duża 
ilość wysp w korycie rzecznym. Występują tu zarówno wyspy trwałe, porośnięte  
lasami łęgowymi i wiklinami, zwane kępami, jak też wyspy piaszczyste - łachy  
(ławice piasku). Zmiany morfologii koryta rzecznego są ciągłym dynamicznym  
procesem, obserwowanym w tej szerokiej dolinie.
 Rzeka Wisła była nieodłącznym elementem życia osadników olenderskich,  
którzy mieszkali wzdłuż Wisły przez około 150 lat i mieli ogromny wpływ  
na dzisiejszy obraz tych terenów.
Co może łączyć cztery z pozoru zupełnie różne gminy leżące po obu stronach Wisły? 
Szukając wspólnego mianownika doszliśmy do wniosku, że … Wisła właśnie. Gminy 
Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród i Słubice leżą na dwóch brzegach po obu stronach 
rzeki w powiecie płockim.
Region płocki ma niezwykle bogatą historię, przez te tereny przez wieki przewinęło 
się wiele ludów i kultur, historia doświadczyła te gminy ze środkowego biegu Wisły, 
o czym już dziś mało kto pamięta.
 Związek mieszkańców żydowskich z kulturą i tradycją polską był równie  
silny jak rdzennych mieszkańców. Oni żyli i myśleli nie po żydowsku, ale po polsku.  
Śledząc uważnie historię można zauważyć, że wiele jest miejsc i wydarzeń,  
które łączą obydwa narody. 

Bodzanów - moje 
rodzinne miasteczko

Tych miasteczek nie ma już 
Okrył niepamięci kurz 

Te uliczki, lisie czapy, kupców rój 
Płotek z kozą żywicielką 

Krawca Szmula z brodą wielką 
Co jak nikt umiał szyć ślubny strój…

Słowa - Wojciech Młynarski 
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Rynek w Bodzanowie w 2013 roku

Zdjęcia przedstawiają plądrowanie żydowskich domów przy rynku w Bodzanowie w roku 1940.  
Zdjęcia wykonane przez Niemca Krantha
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Najwcześniejsze zapisy dotyczące Bodzanowa odnotowano w dokumentach z XII 
wieku. Wieś należała dawniej do norbertanek płockich, żeńskiego zakonu kon-
templacyjnego, założonego w Niemczech w 1120 roku, następnie sprowadzonego  
do Polski w 1162r. 
W 1351r. Bodzanów otrzymał prawa miejskie z rąk księcia Bolesława III, zacho-
wując je do roku 1869. Następnie utracił prawa miejskie i został osadą w Gminie 
Mąkolin, która istniała do 1939 roku.
Przez 1939 rokiem, większość mieszkańców zamieszkujących Bodzanów stanowili 
Żydzi - około 70% ogółu mieszkańców. Dawniej podczas targów pełnili oni główną rolę.
Przed samą wojną w Bodzanowie mieszkało około tysiąca trzystu Żydów. W cza-
sie wojny zostało zamordowanych dziewięciuset pięćdziesięciu. 4 marca 1941 roku 
Żydzi z Bodzanowa zostali wywiezieni do Działdowa, stamtąd w kwietniu w okoli-
ce Kielc i do getta w Częstochowie. W 1942 roku zostali wymordowani w obozach  
zagłady. Po wojnie wróciło ich dziesięciu do Bodzanowa. W maju 1946 założyli  
w Bodzanowie filię Płockiego Komitetu Żydowskiego. Ale już po roku komitet  
zaprzestał działalności, a jego członkowie wyjechali. Ich potomkowie mieszkają obec-
nie m. in. we Francji, Izraelu, Kanadzie. 
Sercem i niemym świadkiem historii Bodzanowa jest rynek lokacyjny - plac han-
dlowy, na którym do dzisiaj odbywają się jedne z największych na Mazowszu jar-
marki. W XIX wieku odbywało się w Bodzanowie 6 jarmarków rocznie, później raz  
w miesiącu, a teraz w każdą środę stragany i kramy rozkłada tu wielu handlowców 
i wytwórców przyjeżdzających z całego regionu.  
Niegdyś Bodzanów słynął z końskich targów. Mieszkańcy utrzymywali się z handlu 
płodami rolnymi i sprzedaży bydła oraz koni. 
Rynek lokacyjny, otoczony jest od północy zespołem kościelnym, od zachodu zespo-
łem plebani, od wschodu i zachodu zaś zabudową mieszkalną.
Podczas II Wojny Światowej hitlerowcy urządzili w kościele magazyn zbożowy, księży 
wywieziono do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Działdowie. W obozie za-
mordowany został m.in. ks. Adam Goszczyński (1875-1941) - proboszcz parafii 
Bodzanów, organizator Ochotniczej Straży Pożarnej, Kółka Rolniczego oraz Ochronki  
dla biednych dzieci. W Działdowie zamordowano też 13 Polaków, mieszkańców gminy. 
Większość bodzanowskich Żydów stracono w obozie zagłady w Treblince, a drewnia-
na synagoga zbudowana pod koniec XIX wieku przy ulicy Mickiewicza została znisz-
czona. Po wojnie budynku synagogi nie odbudowano.
Obok synagogi znajdował się murowany budynek, w którym znajdował się cheder. 
Został zburzony razem z synagogą w 1940 roku.
Zachowały się ślady po dwóch cmentarzach żydowskich, zdewastowanych przez 
okupanta niemieckiego, pierwszy za rzeką Mołtawą koło wiatraka, gdzie pozostały 
fragmenty betonowego ogrodzenia. Miejsce po drugim, zlokalizowanym w południo-
wej części Bodzanowa porastają zarośla. 
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Obelisk na cmentarzu żydowskim w Bodzanowie, 
upamiętniający likwidację żydowskiej dzielnicy w dniu 3 marca 1941r. 

Po prawej stronie Macewa na cmentarzu w Bodzanowie. Napis w języku jidysz: „Płaczę z żalu, za moją córką, 
która odeszła. Niewinna i uczciwa i błogosławiona. Sławna jak córka króla. JUTEL Córka błogosławionej  

pamięci Kolonimusa Zeeva SALZMAN. Odeszła od nas przed swym czasem w święto Esther 5698”

Budynek w którym mieścił się Podkomitet Sanitarny i szpital, stan 2013r. 
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Losy wojenne Pana Zygmunta Szymczaka 
zasłużonego - mieszkańca Bodzanowa

Autorzy: Mateusz Bujnowski, Karolina Kowalczyk, Sandra Mochtak, Joanna Ulińska 
- Publiczne Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie
Opiekun: Beata Wrońska

Wszelkie wspomnienia tworzą okazję do zadumy i refleksji nie tyl-
ko osobistych. 
Pokolenie naszych przodków zapisało szczególny rozdział na kar-
tach naszej historii XX wieku. To pokolenie stanęło do nierównej 
walki na śmierć i życie - broniąc naszej ojczyzny.
Pragniemy przedstawić portret pana Zygmunta Szymczaka, czło-
wieka wywodzącego się z takiego pokolenia, a zasłużonego dla Bo-
dzanowa. Dlaczego pan Szymczak?
Na jednym ze spotkań Koła Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajo-

wej gościliśmy pana Wojciecha Szelągowskiego, zięcia pana Szymczaka, który przed-
stawił nam wojenne losy teścia. Opowiadał to co sam wielokrotnie słyszał na ro-
dzinnych spotkaniach. Opierał swoje wiadomości również na spisanym przez pana 
Szymczaka życiorysie. Pokazał nam dokumenty, stare fotografie i odznaczenia.
Od córki pana Szymczaka uzyskaliśmy jeszcze więcej wiadomości, które zamieścili-
śmy w naszej pracy. Pani Ewa udostępniła nam wszystkie dokumenty, własnoręcznie 
spisany życiorys, zdjęcia oraz dała pozwolenie na ich wykorzystanie, za co serdecznie 
dziękujemy.
 
Pan Zygmunt Szymczak urodził się 9 maja 1917 roku w Bodzanowie, gdzie spę-
dził dzieciństwo. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Bodzanowie i średniej Szkoły 

Muzycznej w Płocku 8 wrze-
śnia 1937 roku podjął pracę na 
stanowisku organisty w Kępie 
Polskiej. Pracował tam do czasu 
powołania go do czynnej służby 
w Wojsku Polskim. 11 stycznia 
1939 roku został przydzie-
lony do I Batalionu Łączności  
w Zegrzu. Po odpowiednim 
przygotowaniu rekrutów w Ze-
grzu Północnym, złożył przy-
sięgę na wierność Bogu i Ojczyź-
nie w kościele garnizonowym.

Powołanie do wojska - 12.01.1939r. Zegrze
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Wrzesień 1939
Wybuch wojny zastał Pana Szymczaka w Nieporęcie, gdzie przebywał wraz ze swoim 
batalionem. Tam 1 września rozpoczęły się dla niego działania wojenne. Najpierw 
brał udział w bitwie pod Mławą. Gdy 5 września pod Wyszkowem, jako łącznościo-
wiec rozciągał linię telefoniczną, samoloty nieprzyjaciela bombardowały zatłoczone 
drogi, którymi uciekali ludzie wraz z całym dobytkiem. Walka była nierówna, uzbro-
jenie Polaków nie równało się z uzbrojeniem wroga. Był okres, że Pan Szymczak 
dźwigał dwa karabiny, gdyż myślał, że przydadzą mu się do dalszej walki. 1 paź-
dziernika, tuż przed dostaniem się do niewoli, karabiny złożył w miejscowej szkole, 
gdzie jak przypuszczał przydadzą się partyzantom. Po południu został złapany przez 
żołnierzy niemieckich patrolujących Zemborzyce k/Lublina i wzięty do niewoli nie-
mieckiej. Dalsze jego losy to ośmioletnia tułaczka.

Niewola
Wraz z innymi jeńcami wojennymi najpierw przebywał w hangarach w Lublinie,  
a później został przewieziony do Kielc. Około 20 października załadowano wszystkich 
do wagonów bydlęcych i przez Czechy i Austrię wywieziono do Niemiec, do Bawarii- 
Stalag VIIa w Moosburgu. Otrzymał Arbeitskarte i został skierowany do pracy.

Oryginalna Arbeitskarte
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Przydzielono mu pracę na roli. Pracował w grupie 30 osób w miejscowości Wales-
dorf, pod ścisłą strażą wachmana. Pan Szymczak pamiętał pierwsze śniadanie u go-
spodarza: „Było nas czterech, ale byliśmy tak wygłodzeni, że zjedliśmy cały bochen 
chleba z kawą. Z upływem czasu jedliśmy coraz mniej”. 
W kwietniu 1940 roku przewieziono pana Szymczaka do Stalagu Va w Ludwigscha-
fen i następnie skierowano do pracy w gospodarstwie w Singen-Hohentwiel. 

Przez jakiś czas wszyscy pracowali pod okiem uzbrojonego strażnika, ale z upływem 
czasu nie było już tak ścisłej kontroli, gdyż na frontach zaczęło brakować żołnierzy 
niemieckich.
Jako katolik i organista pan Szymczak zwracał uwagę na życie religijne. W Niem-
czech na terenie Walesdorfu, przebywał pomiędzy katolikami. Jego praktyki religijne 
były ułatwione, gdyż księża dbali o jeńców w miarę swoich możliwości. Odprawiali 
im Msze Św., przeważnie w kaplicach, a w Singen również w domu prywatnym. Kie-
dy już nie było takich możliwości, pocieszali ich: „Polen noch nicht verloren”. Polska 
jeszcze nie zginęła. 

Ucieczka
Pan Szymczak pracował blisko granicy szwajcarskiej. Z góry winogronowej widział 
granicę i często myślał, jakby przedostać się na drugą stronę. 25 marca 1943 roku 
wraz z czterema kolegami zbiegł do Szwajcarii. Odważyli się na to, ponieważ wie-
dzieli, że zbiegów z Niemiec nie odsyła się z powrotem. Było to po upadku Stalin-
gradu i Tobruku. Po dwóch tygodniach pobytu w więzieniu, za przekroczenie granicy 
przesłano pana Szymczaka do obozu dla internowanych w St.-Bleise. Tu z kapelanem 
WP pracował jako organista. Jak wspominał pan Szymczak, w Szwajcarii było tak 
jak w Polsce. Co niedzielę odprawiano Mszę Św., czasami w kościele ewangelickim lub 
w odpowiednio dużych pomieszczeniach. Polacy (uciekinierzy) pracowali przeważnie 
na drogach, w lasach i otrzymywali niskie żołnierskie żołdy.

Praca na roli Dom, w którym mieszkał pan Szymczak



23

MY DLA REGIONU

Z tego okresu pan Szymczak pamięta, że w 1943 roku w St.Bleise odbyła się uro-
czystość żałobna po śmierci gen. Władysława Sikorskiego, w której brał czynny 
udział, grając marsza Chopina. Było to dla niego wielkie przeżycie.

Jako jeńca wojennego, nie obowiązywało prawo do dalszego pobytu w Szwajcarii  
i 14 grudnia 1944 roku przewieziono go wraz z towarzyszami niewoli do Francji, 
do wojskowego obozu Laple, a następnie do Paryża. Tutaj we Francji jako ochotnik 
wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych.

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
28 stycznia 1945 roku po zaokrętowa-
niu w porcie Le Havre, znalazł się w An-
glii, gdzie kolejno służył w II, XXV, XXVI  
batalionie piechoty 4. DP I Korpusu PSZ 
w Szkocji. Pracował z kapelanami jako  
organista, ale także jako kierowca. Jeź-
dził z nimi od obozu do obozu, gdzie grał  
na organach, fisharmoniach a nawet  
na fortepianie. 4 grudnia 1946 roku pan 
Szymczak został zdemobilizowany w stop-
niu kaprala. Był to duży dylemat: wracać 
do kraju czy pozostać w Anglii, jak zrobi-
ło to kilku jego kolegów. Jednak tęsknota  
za krajem i najbliższymi zwyciężyła.  
Z obozu w Polkemmet 11 stycznia  
1947 roku na statku „Indie Victoria” 
przypłynął do kraju.

Uroczystość żałobna po śmierci Gen. Sikorskiego - Szwajcaria, 1943r.

Karta repatriacyjna
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Powrócił do rodzinnego Bodzanowa i rozpoczął pracę organisty w miejscowej parafii. 
Pracował tu bez przerwy przez ponad 50 lat, aż do odejścia na emeryturę. Przez 
cały ten czas oddawał się pracy całym sercem. Udzielał się społecznie; odbywał wiele 
spotkań z młodzieżą, która chętnie słuchała jego opowieści, był zasłużonym działa-
czem miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, za co został uhonorowany medalem, 
organizował uroczystości kościelne i świeckie. 
Za swoje zasługi został odznaczony wieloma medalami: za udział w Kampanii Wrze-
śniowej, Medalem Zwycięstwa i Wolności RP 1939-45, Krzyżem Polskich Sił Zbroj-
nych na Zachodzie i Medalem Zwycięstwa 1939-45 Grzegorza VI (odznaczenie 
brytyjskie).

Ordery i medale pana Szymczaka

 

Od 1975 roku należał do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Organizacja 
ta uhonorowała go awansem z kaprala na podporucznika. 
W 2006 roku została wydana książka Krzysztofa A. Tochmana pt. „Z ziemi obcej 
do Polski- losy żołnierzy PSZ na Zachodzie, którzy powrócili do kraju po II wojnie 
światowej”, w której opisano losy wojenne pana Zygmunta.
Pan Szymczak zmarł 25 kwietnia 2007 roku i został pochowany na cmentarzu  
w Bodzanowie. 
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Historia życia Arie Aksta, 

dawnego mieszkańca Bodzanowa 
- obecnie mieszka w Jerozolimie, który przeżył Holocaust 

i opowiedział o swoich przeżyciach oraz życiu w dawnym Bodzanowie. 

Wywiad pochodzi z filmu nagranego przez ekipę Stevena Spielberga.
Tłumaczenie dialogu filmu z języka hebrajskiego na język polski - Katarzyna Mróz-Blader

Dzień dobry,
Dziś jest niedziela, dwudziesty siódmy lipca (data w kalendarzu hebrajskim 27 dzień 
miesiąca tamuz 5763). Nazywam się Ruti Gil, przeprowadzam wywiad z panem 
Arie Akstem, urodzonym w 1915 roku w Bodzanowie, w Polsce. Wywiad jest prze-
prowadzany w studio w Kirjat Mockin w języku hebrajskim. 

Ruti Gil: Dzień dobry, Panu Arie.
Arie Aksta: Dzień dobry.
Ruti Gil: Urodził się Pan w Bodzanowie, co mógłby Pan opowiedzieć nam o mieście 
swojego urodzenia. 
Arie Aksta: Bodzanów znajduje się niedaleko Płocka, Płońska, i Wyszogrodu, obok 
tych trzech miast. To jest w kierunku wschodnich Niemiec (Prus), w kierunku  
na Królewiec. Aż do wojny niczego nie wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy jedynie, ze jeste-
śmy Żydami. W 1939 roku pierwszego września …..
Ruti Gil: Czy było dużo Żydów w Bodzanowie?
Arie Aksta: Tysiąc dwieście lub tysiąc trzysta.
Ruti Gil: Czy była specjalna dzielnica, w której mieszkali wyłącznie Żydzi?
Arie Aksta: Tak, była specjalna dzielnica, w której mieszkali prawie wyłącznie Żydzi, 
ale byli też nie- Żydzi, pośród nich, rolnicy. 
Ruti Gil: Jak wyglądały stosunki pomiędzy Żydami a Polakami?
Arie Aksta: Nie tak bardzo dobre, stosunki między Polakami a Żydami były bardzo 
napięte w Polsce, na pewno słyszała Pani o pogromie w Przytyku w wojewódz-
twie mazowieckim, więc także u nas, w Bodzanowie nie było za dobrze. Ale wtedy 
wszystkie partie polityczne zjednoczyły się. Miałem wtedy już piętnaście lat, biliśmy 
nie Żydów, wtedy oni przestali.
Ruti Gil: W Pana mieście, w Bodzanowie mieszkali Polacy?
Arie Aksta: Tak, mieszkali Polacy, ale było ich niewielu, to byli gospodarze.
Ruti Gil: Czy byli również folksdojcze?
Arie Aksta: Oni mieszkali nieco dalej, jakieś siedem kilometrów, 
Tak, mieszkali Polacy i Żydzi i byli też folksdojcze. Mieszkali w dwóch koloniach.  
Zachowywali się w stosunku do nas w porządku. Żyliśmy w zgodzie.
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Ruti Gil: Z Polakami stosunki nie układały się tak dobrze?
Arie Aksta: Tak, zgadza się, z Polakami stosunki nie układały się tak dobrze, z doro-
słymi nie mieliśmy konfliktów, oni byli w porządku. Jedynie z polską młodzieżą były 
zatargi. 
Ruti Gil: A czy także z dorosłymi Polakami były konflikty?
Arie Aksta: Konflikty były głównie między młodymi i dziećmi. Później młodzież  
i dorośli występowali wspólnie przeciwko Żydom.
Ruti Gil: Niech mi Pan powie, Arie, jak miał na imię Pański ojciec?
Arie Aksta: Było nas pięcioro dzieci w rodzinie, ja byłem najmłodszym dzieckiem. 
Niewiele pamiętam. Mój ojciec zmarł w roku 1915.
Ruti Gil: W roku Pańskiego urodzenia?
Arie Aksta: Tak.
Ruti Gil: Nie znał Pan swojego ojca?
Arie Aksta: Nie, nie znałem, byłem najmłodszym dzieckiem w rodzinie.
Ruti Gil: Z czego utrzymywaliście się?
Arie Aksta: Matka zmarła w Częstochowie, z głodu. Wyszła za mąż powtórnie.
Ruti Gil: Tak, ale kiedy byliście dziećmi, było Was pięcioro w rodzinie z czego rodzina 
się utrzymywała?
Arie Aksta: Mieliśmy sklep z towarami. 
Ruti Gil: Z odzieżą?
Arie Aksta: Nie, nie z odzieżą, z towarami. Byli nie Żydzi, oni przychodzili i kupowali. 
Ruti Gil: Tak, rozumiem, sprzedawaliście tkaniny. A Pańska matka pracowała  
w sklepie? 
Arie Aksta: Tak, moja mama i drugi ojciec i starsza siostra pracowali w sklepie.  
Siostra była starsza ode mnie o dziesięć lat. Oni pracowali w sklepie.
Ruti Gil: Czy byli jeszcze inni pracownicy?
Arie Aksta: W sklepie?
Ruti Gil:  Tak. Czy poza mamą i siostrą byli jeszcze inni pracownicy? 
Arie Aksta: W sklepie nie, mój starszy brat zmarł w Rosji. Był komunistą. Komuniści 
wysłali go do pracy w lasach, dlatego, że on wrócił do Polski. Chciał przywieźć żonę  
i dwójkę dzieci. Komuniści myśleli, że mój brat jest szpiegiem, więc wysłali go  
do pracy w lesie i tam zmarł.
Ruti Gil:  Tak, rozumiem, Pana matka pracowała w sklepie. Czy był ktoś kto zajmo-
wał się domem? Gotował, sprzątał, na przykład pomoc domowa?
Arie Aksta: Najstarsza siostra. Mama wyszła ponownie za mąż, jej drugi mąż  
pomagał we wszystkim.
Ruti Gil:  Mąż? To znaczy Pański drugi ojciec?
Arie Aksta: Drugi ojciec.
Ruti Gil: Tak, a czy mieli jeszcze dzieci?
Arie Aksta: Nie, nie, z drugim mężem nie miała już dzieci.
Ruti Gil: Była Was piątka?
Arie Aksta: Tak, trzy siostry i dwóch braci. Ja byłem najmłodszy. 
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Ruti Gil:  Był Pan najmłodszym dzieckiem. Jak opisałby Pan swoją rodzinę. Jak Wam 
się żyło?
Arie Aksta: Wtedy było całkiem dobrze, było już po pierwszej wojnie światowej,  
było dobrze. Był towar, tkaniny, byli klienci. 
Ruti Gil: Czy jako dziecko odczuwał Pan, że czegoś Wam brakowało? Czy wszystko 
mieliście w domu? Jedzenie? Odzież? 
Arie Aksta: Tak, było jedzenie.
Ruti Gil: Czy Miał Pan książki w domu?
Arie Aksta: Co? 
Ruti Gil: Książki?
Arie Aksta: Nie, książek nie było. Była w mieście partia, Bund. 
Ruti Gil:  Nie, nie. Pytam o to, czy kiedy był Pan dzieckiem miał Pan książki, zabawki?
Arie Aksta: Tak, oczywiście, mieliśmy książki, pamiętam.
Ruti Gil: W jakim języku pan czytał?
Arie Aksta: Czytałem w języku jidysz. Wszystkie książki były w jidysz.
Ruti Gil: Po polsku nie?
Arie Aksta: Nie, po polsku nie, nie czytałem po polsku. Uczyłem się po polsku ale, 
nawet nie potrafię już mówić.
Ruti Gil: Dobrze, w takim razie proszę powiedzieć nam gdzie Pan się uczył?  
Gdzie pan rozpoczął naukę?
Arie Aksta: Chcę dodać coś zanim opowiem o szkole. 
Ruti Gil: Proszę.
Arie Aksta: W 1915 roku ojciec zachorował na tyfus. Bardzo zakaźną chorobę.  
Zawieźli wszystkich do Płocka, dwadzieścia pięć kilometrów. Była bardzo śnieżna 
zima. W tym czasie Niemcy walczyli z Rosjami, to była I wojna światowa. Niemcy 
stali niedaleko granicy, w okolicy Płocka i Gdańska. Wszyscy Żydzi z okolicy zostali 
wysłani do Warszawy. Mama była w ciąży ze mną, kiedy wróciła po kilku miesiącach 
wtedy właśnie dostała bóle porodowe, wezwali wóz. Kiedy wrócili do Bodzanowa 
przywieziono od nie Żyda trochę słomy, w takich warunkach przyszedłem na świat.
Ruti Gil: A gdzie rozpoczął Pan naukę?
Arie Aksta: Na początku uczyłem się w chederze (szkole religijnej). 
Ruti Gil: W jakim wieku, ile miał Pan lat?
Arie Aksta: Nie wiem, może trzy lub cztery. Tak, około trzy lub cztery lata.  
Byłem w kilku chederach. 
Ruti Gil: Tak, a pamięta Pan, czego się wtedy uczył? Modlitw z modlitewnika?
Arie Aksta: Uczyłem się modlitw, oczywiście, że tak, także parsz (tygodniowych  
porcji Pięcioksięgu), tak jak dzisiaj. 
Ruti Gil: Uczył się Pan też hebrajskiego?
Arie Aksta: Wszystko było w jidysz, ale potrafiliśmy czytać po hebrajsku. Potrafiliśmy 
przeczytać całe parsze. Na przykład parsza Korach, Pinchas, takich rzeczy uczyłem 
się w chederze.



28

MY DLA REGIONU

Ruti Gil: A jakie wspomnienia ma Pan z tego okresu? Czy było to miejsce, do którego 
lubił Pan chodzić?
Arie Aksta: Nie, nie lubiłem, bo to był prywatny nauczyciel, wówczas na niego mówi-
ło się rebe. W następnym chederze było mniej więcej to samo. Dwudziestu uczniów, 
czasami dostawaliśmy lanie.
Ruti Gil: A kto bił? Rebe? Czy dzieci się biły?
Arie Aksta: Dzieci się biły, ale też rebe trochę nas bił, kiedy nie chcieliśmy słuchać.
Ruti Gil: Ile lat uczył się Pan w chederze? 
Arie Aksta: Aż poszedłem do szkoły.
Ruti Gil: A kiedy to było? 
Arie Aksta: Pamiętam, jak wzięli mnie po raz pierwszy do szkoły. Musieliśmy iść. 
Musieliśmy uczyć się polskiego. I tak zacząłem.
Ruti Gil: Ile miał Pan lat?
Arie Aksta:Siedem.
Ruti Gil: Siedem lat. I to była polska szkoła?
Arie Aksta: Tak, polska.
Ruti Gil: Czy uczyli się tam Polacy i Żydzi razem? 
Arie Aksta: Tak, ale przychodziła do nas córka rabina i ona uczyła nas Tory, jedną godzinę.
Ruti Gil: W szkole?
Arie Aksta: Tak, w szkole.
Ruti Gil: Uczyła w języku jidysz? Czy po hebrajsku?
Arie Aksta: W jidysz.
Ruti Gil: A jak wspomina Pan nauczycieli Polków? Jak się zachowywali w stosunku 
do żydowskich uczniów?
Arie Aksta: W porządku, byli w porządku. Wobec całej żydowskiej społeczności. Także 
wobec dzieci i dorosłych. Był nauczyciel, który spotykał się z uczniami, rozmawiał  
z nimi, uczył ich, nawet na ulicy. Takie mam wspomnienia z czasu kiedy byłem nie-
co starszy. Pamiętam też dziewczyny, ze szkoły Bejt Jaakow (szkoła religijna), były 
bardzo religijne. Także dziś są szkoły Bejt Jaakow.
Ruti Gil: Czy to znaczy, że dziewczęta nie uczyły się w polskiej szkole? Uczyły się  
w żydowskiej szkole?
Arie Aksta: Nie, dziewczęta też uczyły się polskiego, uczyły się w polskiej szkole, 
wszyscy się uczyli.
Ruti Gil: A poza tym pobierały naukę w Bejt Jakow?
Arie Aksta: Oczywiście, w Bejt Jakow uczyły się Tory i innych przedmiotów religij-
nych. A my byliśmy nieco starsi, więc też uczyliśmy się, była partia Bund.
Ruti Gil: Tak ?
Arie Aksta: Pani wie, co to jest Bund? To socjaliści. Przychodziliśmy tam, były też 
wykłady i tak uczyliśmy się.
Ruti Gil: Był Pan członkiem Bundu?
Arie Aksta: Tak.
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Ruti Gil: W jakim wieku wstąpił Pan do Bundu?
Arie Aksta: Tego nie pamiętam.
Ruti Gil: Miał Pan dziesięć, dwanaście lat?
Arie Aksta: Mniej więcej dziesięć.
Ruti Gil: I chodził Pan na wykłady? 
Arie Aksta: Tak, chodziłem na wykłady. Były też książki w jidysz. Większość książek 
pochodziła z Rosji, to była literatura rosyjska: Tołstoj, Lermontow, Gorki, Woroszy-
łow, Litwinow. To wszystko było z Rosji. 
Ruti Gil: Lubił Pan czytać?
Arie Aksta: Tak, bardzo.
Ruti Gil: W przekładzie jidysz?
Arie Aksta: Tak, w przekładzie jidysz z rosyjskiego. Czytaliśmy mnóstwo książek. 
Ruti Gil: Co jeszcze lubił Pan robić jako dziecko? Co jeszcze poza czytaniem?  
Czy uprawiał Pan jakiś sport?
Arie Aksta: Oczywiście, graliśmy po szkole, graliśmy w piłkę nożną, także w ramach Bundu.
Ruti Gil: Czy te dwie drużyny były żydowskie? Czy może Żydzi grali przeciw Polakom?
Arie Aksta: Żydzi z Polakami? Prawie nie. Oni pracowali i mieszkali w swoich dziel-
nicach. Tylko niewielu Polaków mieszkało między nami. Głównie Żydzi mieszkali  
w naszej okolicy. Tak, to pamiętam. Było dwa tysiące nie Żydów i tysiąc dwustu 
Żydów. Nie Żydzi mieszkali w okolicy. Byli rozproszeni.
Ruti Gil: Nie Żydzi byli rozproszeni? A Żydzi mieszkali razem?
Arie Aksta: Tak.
Ruti Gil: Ile synagog było w Bodzanowie? Jedna czy więcej?
Arie Aksta: Tak, Hitler, niech jego imię zostanie wymazane zburzył synagogę.
Ruti Gil: Była tylko jedna synagoga w mieście?
Arie Aksta: Była jedna duża dla wszystkich i były sztible (domy modlitwy). Czy Pani 
wie, co to są sztible?
Ruti Gil: Tak, to rodzaj domu nauki, modlitwy.
Arie Aksta: Ja też tam się modliłem. Jako dziecko chodziłem tam z ojcem. Kiedy mój 
ojciec zmarł tydzień później ogłoszono, że dziecko też zmarło. Mama i wszyscy pozo-
stali zachorowali na groźną zakaźną chorobę, tyfus. Nikt nie chciał uwierzyć, wszyscy 
myśleli, że ja też nie żyję. Miałem półtora roku. Wtedy mama przywiozła mnie, żeby 
pokazać wszystkim, że żyję.
Ruti Gil: Niech mi Pan powie proszę, lubił Pan czytać książki, literaturę piękną, grał 
Pan w piłkę i uczęszczał na wykłady organizowane przez Bund. Co jeszcze lubił Pan 
robić w dzieciństwie?
Arie Aksta: Tak, mieliśmy nawet kółko teatralne. Grałem w sztukach.
Ruti Gil: Grał Pan w sztukach teatralnych? Czy Pamięta Pan jakie to były sztuki?
Arie Aksta: Brałem udział tylko w jednym przedstawieniu.
Ruti Gil: Kiedy ukończył Pan naukę w szkole? Ile miał Pan wtedy lat?
Arie Aksta: Miałem czternaście lat kiedy ukończyłem szkołę, wtedy ....
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Ruti Gil: Szkołę powszechną?
Arie Aksta: Tak.
Ruti Gil: Skończył Pan szkołę powszechną w wieku czternastu lat? A czym potem się 
Pan zajmował?
Arie Aksta: Pomagałem ojczymowi. Dzierżawił od nie Żydów sad, w lecie było dużo 
roboty, ale zimą też nie brakowało. Wysyłaliśmy owoce do Warszawy, to były jabłka.
Ruti Gil: Czyli oprócz sklepu dzierżawiliście ziemię?
Arie Aksta: Tak.
Ruti Gil: Zajmowaliście się zbieraniem owoców, które potem były wysyłane do Warszawy?
Arie Aksta: Tak, przez całą zimę wysyłaliśmy do Warszawy.
Ruti Gil: Czyli pomagał Pan ojczymowi w prowadzeniu interesu?
Arie Aksta: Tak, zgadza się.
Ruti Gil: Jak długo pracował Pan w ten sposób?
Arie Aksta: Do momentu kiedy poznałem dziewczynę, oni chcieli żebym się ożenił, 
więc się ożeniłem. 
Ruti Gil: Kiedy ożenił się Pan?
Arie Aksta: To było w 1935 roku.
Ruti Gil: W 1935 roku, a jak miała na imię Pańska żona?
Arie Aksta: Pesa.
Ruti Gil: Mieliście własne mieszkanie czy mieszkaliście z rodzicami?
Arie Aksta: Na początku mieszkaliśmy oddzielnie, ale potem z rodzicami. Wszystkie 
dzieci opuściły już dom rodzinny, założyły rodziny, tylko starzy zostali.
Ruti Gil: Proszę niech mi Pan powie gdzie Pan pracował po ślubie?
Arie Aksta: Rodzice mojej żony mieli, kiedyś kupili, zaraz, zaraz jak to się nazywa....
Ruti Gil: Targ?
Arie Aksta: Tak, targ. To był targ w każdą środę, my pomagaliśmy kupować jajka 
od rolników.
Ruti Gil: Kupowaliście jajka od gospodarzy?
Arie Aksta: Tak, a potem wysyłaliśmy do Warszawy. Układaliśmy towar w skrzyn-
kach, w ten sposób pracowaliśmy. 
Ruti Gil: Tak, czyli w ten sposób zarabiał Pan na życie?
Arie Aksta: Tak, zgadza się, była nas czwórka, potem urodziła nam się córka.  
Po roku, dwóch latach zorientowałem się, że to już koniec, że interes nie idzie już 
tak dobrze jak kiedyś.
Ruti Gil: Dlaczego?
Arie Aksta: Starsza siostra namówiła mnie, żebym wyuczył się na szklarza.  
Ona mieszkała w Drobinie, niedaleko Mławy, na pewno słyszała Pani o Mławie.  
Opatoszu stamtąd pochodził. Wyuczyłem się na szklarza.
Ruti Gil: Czyli został Pan szklarzem?
Arie Aksta: Tak, w ten sposób utrzymywałem się. 
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Ruti Gil: Został Pan rzemieślnikiem?
Arie Aksta: Tak, zgadza się, doskonale zarabiałem, pracowałem ze szwagrem. Jeden 
z krewnych, syn szwagra przywoził mi za darmo z Warszawy skrzynie z, jak to się 
mówi... ze szkłem.
Tak, tym się zajmowałem, miałem niezłe zarobki, pomagałem ludziom. Wybu-
chła druga wojna światowa, przyjechało do naszego miasta mnóstwo uciekinierów  
z Gdańska, Płocka, Włocławka, Sierpca.
Ruti Gil: Czyli był już Pan żonaty?
Arie Aksta: Tak.
Ruti Gil: Był Pan młodym ojcem, miał Pan może wtedy dwadzieścia lat kiedy się 
pan ożenił.
Arie Aksta: Tak, dokładnie dwadzieścia dwa.
Ruti Gil: Dwadzieścia dwa lata, bardzo młody ojciec, miał Pan dobrą pracę, utrzy-
manie i wtedy wybuchła wojna.
Arie Aksta: Tak, mnie nie wzięli do wojska, z naszego miasta wzięli dwudziestoletnich 
chłopców, nie osiemnastolatków, jak tutaj. Ale mnie nie wzięli, bo miałem już żonę.
Ruti Gil: Do polskiego wojska?
Arie Aksta: Tak, ale mnie nie powołano, zostałem w rezerwie.
Ruti Gil: Dokąd zabrano tych młodych ludzi?
Arie Aksta: Zabrano ich na dwa lata i zaczęto uczyć na żołnierzy.
Ruti Gil: To było polskie wojsko, tak? I wtedy wybuchła wojna z Niemcami?
Arie Aksta: Tak, pierwszy polski żołnierz padł w Działdowie. To było niedaleko miej-
sca, w którym przeżyłem wojnę, w Mławie. To była granica z Niemcami, wschodnia 
granica Niemiec z Polską. A Niemcy, którzy mieszkali w okolicznych wioskach.
Ruti Gil: Folksdojcze?
Arie Aksta: Tak folksdojcze, przyszli z muzyką i zorganizowali pogrzeb. To było dwa 
tygodnie przed wybuchem wojny. To był pierwszy polski żołnierz, który został zabity 
w tym czasie na granicy polsko- niemieckiej.
Ruti Gil: Po wybuchu wojny zmieniło się coś w Pańskim życiu? We wrześniu 1939 roku?
Arie Aksta: Oczywiście. Niemcy zabrali nam wszystko, towar i ...
Ruti Gil: To znaczy, że kiedy weszli Niemcy do waszego miasta zabrali wszystko  
ze  sklepów?
Arie Aksta: Tak, a kto chciał wejść do swojego domu, tego wyrzucano. Wyrzucano 
Żydów, zabrano im też domy. 
Ruti Gil: A co się stało z Pana rodziną i z Panem?
Arie Aksta: Z moją rodziną? Żydom zabroniono w ogóle handlu, ale na razie było 
wystarczająco jedzenia.
Tak, więc co się stało. Był jeden Niemiec, z koloni niedaleko Wyszogrodu. On zaczął
zbierać jajka i wysyłać je do Niemiec. A ja byłem specjalistą. Ja i moja żona praco-
waliśmy u niego. Rozbite jajka zostawialiśmy dla siebie, tak, pamiętam to.
Kiedy nas wypędzono w marcu 1941 roku miałem trzydzieści kilogramów jajek z ...
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Ruti Gil: Rozbitych jajek?
Arie Aksta: Nie.
Ruti Gil: Skrzynek?
Arie Aksta: Nie, robiliśmy kluski.
Ruti Gil: Aha, kluski.
Arie Aksta: Robiliśmy kluski i wysyłaliśmy do Berlina. Tak było od 1939 roku, sku-
powaliśmy też zboże od Polaków, bo nie mieli tego gdzie sprzedać. Więc ten Niemiec 
kupował od nich i wysyłał do Niemiec. Ja u niego pracowałem, ja i mój szwagier.
Ruti Gil: To oznaczy, że Pan i Pański szwagier po wybuchu wojny pracowaliście  
dwa lata od 1939 do 1941 u Niemca, wysyłając jajka i zboże do Niemiec, czy tak?
Arie Aksta: A zimą…
Ruti Gil: Chwileczkę. Czyli według tego co Pan mówi wasza sytuacja nie była  
najgorsza. 
Arie Aksta: Tak, sytuacja była całkiem dobra dla mieszkańców naszego miasta.
Ruti Gil: To znaczy, że wszyscy ludzie w Bodzanowie mieli wystarczająco jedzenia?
Arie Aksta: Tak, nawet wysyłaliśmy jedzenie do Warszawy, 
Zimą …
Ruti Gil: Chwileczkę, przez te dwa lata wasza sytuacja, według tego co Pan opowiada 
była pod wieloma względami całkiem dobra. Nie brakowało niczego.
Arie Aksta: Tak, w całym miasteczku było znośnie. Były też pieniądze z Polski.
Ruti Gil: Czyli to znaczy, że wszyscy w Bodzanowie mieli jedzenia pod dostatkiem?
Arie Aksta: Tak, nawet wysyłaliśmy do Warszawy. Ale chciałbym powiedzieć  
że byli ludzie, którzy mówili, że Niemcy niedługo uciekną i zbierali polskie pieniądze, 
a my używaliśmy tych pieniędzy, aby kupować chleb dla ubogich, dawaliśmy ile tylko 
chcieliśmy, na potrzeby biednych. Wtedy zaczęli przybywać z wiosek i miasteczek, 
z okolic Włocławka, Sierpca, Kalisza, Sosnowca. Z tych miejsc przyjechali do nas.  
I pomagaliśmy im. Było wystarczająco chleba dla wszystkich.
Ruti Gil:  Gdzie ci wszyscy uciekinierzy mieszkali?
Arie Aksta: Były puste sklepy, zabrano wcześniej cały towar, więc mieszkali  
w sklepach, a w zimie coś jeszcze się wydarzyło. Niemcy zaczęli przywozić węgiel  
w 1940 roku, wielkie bryły. A my dzieliliśmy węgiel.
Ruti Gil: Kiedy mówi Pan, my, kogo ma Pan namyśli?
Arie Aksta: Komisję.
Ruti Gil: Czyli założyliście komisję, coś na kształt Judenratu?
Arie Aksta: Judenrat, to było coś zupełnie innego.
Ruti Gil: Czyli byliście komisją miasta Bodzanów? I zajmowaliście się dzieleniem  
jedzenia, węgla dla wszystkich Żydów, tak by nikomu nie zabrakło?
Arie Aksta: Węglem ja się zajmowałem. Są na ten temat dwie książki. Był rozkaz, 
aby dać biednemu Żydowi dziesięć metrów węgla, dziesięć metrów węgla to jest  
sto kilogramów, daliśmy tysiąc kilogramów węgla dla biednych. To była moja praca.
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Ruti Gil: Ile osób było w waszej komisji?
Arie Aksta: Były trzy, cztery osoby, komisja była nielegalna.
Ruti Gil: Więc w komisji był Pan i jeszcze dwie, trzy osoby. Pana szwagier też był  
w komisji?
Arie Aksta: Nie.
Ruti Gil: Pan był jedyny z rodziny?
Arie Aksta: Tak, jedyny z całej rodziny. Ale w rodzinie był jeszcze jeden krewny.  
Już nie żyje, był w obozie w Buchenwaldzie. Aż do ostatniej chwili, nazywał sie  
Abraham Zemel.
Ruti Gil: Proszę, niech Pan powie czy Pańska żona też pracowała?
Arie Aksta: Tak, oczywiście.
Ruti Gil: Gdzie pracowała?
Arie Aksta: Przy wysyłce jajek.
Ruti Gil: Razem z Panem?
Arie Aksta: Tak, a potem było jeszcze coś. Ona przygotowywała jajka, aby włożyć je do… 
Ruti Gil: Kartonów, skrzynek?
Arie Aksta: Nie, nie, w specjalnej wodzie, nie wiem jak to się nazywa po hebrajsku, 
wiem tylko w jidysz.
Z tej wody można było jeść jajka, które leżały cały rok. Wiem jak to się nazywa  
w jidysz czy Pani rozumie jidysz?
Ruti Gil: Tak, nieważne, czyli w ciągu dwu lat od 1939 do 1941 był Pan członkiem 
komisji i pomagał Pan ubogim mieszkańcom Bodzanowa. A utrzymywał się Pan  
z pracy u folksdojcza. Co się stało 1941 roku?
Arie Aksta: Jeszcze zanim opowiem o tym, chcę dodać, że ten Niemiec zapytał mnie 
czy pomagałem biednym Żydom, odpowiedziałem, że nie, ale nadal pomagałem. 
Gdyby wiedział, zabiłby mnie z powodu tego co robiłem. Tak było do trzeciego marca 
1941 roku. Żyło nam się znośnie, mieliśmy jedzenie, było trochę pieniędzy.
Ruti Gil: Co stało się w trzeciego marca 1941 roku?
Arie Aksta: W 1941 roku moja starsza córka miała pięć lat. Urodziło nam się jesz-
cze jedno dziecko, druga córka. Tak to pamiętam, że weszliśmy wszyscy mieszkańcy 
miasteczka do pociągu i pojechaliśmy do Mławy. W kierunku granicy polsko - nie-
mieckiej. W ten sposób przejechaliśmy całą drogę przez Płońsk (gdzie urodził się Ben 
Gurion) do Mławy, tam spędziliśmy siedem dni. Bito nas. Dwóch esesmanów robiło 
szpalery, kazali skakać, i kto nie potrafił schylić się tego ciągnęli za nogi, mieli takie 
specjalne kije i rzucali jeden na drugiego. Były krzyki. Mieli patefon. Mnie tego nie 
zrobili, bo miałem na ręku niemowlę. Czego chcieli Niemcy? Szukali złota, kaza-
li zostawić kosztowności, a kto tego nie zrobił, był bity. Miałem portfel, dałem im 
ten portfel, ale marek nie dałem. A moja siostra, miałem siostrę, nie tę starszą, ta 
była młodsza, niedawno wyszła za mąż, była w ciąży; dostała bóle porodowe. Była 
w dziewiątym miesiącu. Była tam też lekarka, która przyjęła poród, bez żadnych 
lekarstw, narzędzi. Siostra tak urodziła, w obozie. To było w Działdowie, niedaleko 
Mławy.
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Ruti Gil: Spędziliście tam siedem dni?
Arie Aksta: Tak, siedem dni.
Ruti Gil: Co stało się po tygodniu?
Arie Aksta: Po tygodniu zabrano kilku młodych mężczyzn, mnie też, załadowano 
nas do pociągu dali nam ziemniaki i pojechaliśmy do Częstochowy. Nie wiedzieliśmy 
dokąd nas wiozą. Do Częstochowy było około czterysta kilometrów. Kiedy dojechali-
śmy prawie do miasta - długo stał zanim wjechał do miasta, stał prawie całą noc. 
W końcu dotarliśmy do Częstochowy, wyszliśmy z pociągu, powiedzieli nam ludzie  
z komisji z Judenratu, że kto ma pieniądze powinien dać biednym, ale nie wiem  
czy tak się stało. Dzieci dostały jedzenie, zupę i opiekę.
Ruti Gil: Do Częstochowy przyjechał Pan z rodziną? Z dziećmi? Ze starszą córką  
i z niemowlęciem?
Arie Aksta: Tak, z całym miasteczkiem. Przydzielili nam nocleg w ….
Ruti Gil: W domach?
Arie Aksta: Nie, w synagodze.
Ruti Gil: Mieszkaliście w synagodze?
Arie Aksta: Tak, we wszystkich synagogach.
Ruti Gil: A gdzie Pan spał?
Arie Aksta: Na podłodze.
Ruti Gil: Miał Pan materac, koc, poduszkę?
Arie Aksta: Tak, coś miałem, jak to się nazywa?
Ruti Gil: Słoma?
Arie Aksta: Tak, słoma. Mieliśmy coś do ubrania, przynajmniej na początku.
Ruti Gil: Jak długo był Pan w synagodze? W takich warunkach?
Arie Aksta: Niedługo, zacząłem pracować w Dęblinie, niedaleko Lublina, ale wiedzia-
łem, że ta praca nie jest dobra. Wróciłem do Częstochowy.
Wynająłem pokój, w jakiejś ruderze.
Ruti Gil: Czy zabrał Pan ze sobą rodzinę?
Arie Aksta: Tak, mieszkaliśmy w jednym pokoju z dwójką dzieci, robiłem mąkę,  
a potem sprzedawałem ją piekarzowi. On to kupował i dzięki temu miałem chleb, 
miałem co jeść. Miałem specjalną maszynę ręczną.
Ruti Gil: Gdzie Pan zdobył tę maszynę?
Arie Aksta: Tam była, po ludziach, którzy się tym zajmowali, albo od Polaków.  
To była mała maszyna, mieliłem mąkę, w ten sposób pracowałem do 1942 roku.
Ruti Gil: To znaczy, w tym okresie nie brakowało chleba i innych rzeczy?
Arie Aksta: Nie było dużo jedzenia, były problemy. W Częstochowie było dwadzieścia 
tysięcy Żydów, a kiedy Niemcy zaczęli wypędzać, przyjechało jeszcze sześćdziesiąt 
tysięcy.
Ruti Gil: To znaczy, że wówczas już zaczęliście odczuwać ciężar wojny?
Arie Aksta: Tak, zgadza się.
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Ruti Gil: Że brakuje rzeczy, że jest ciężko.
Arie Aksta: Pamiętam, że zachorowałem, niczego nie jadłem, ale pracowałem.  
Pracowałem przy węglu.
Ruti Gil: Przy węglu? Pracował Pan u Niemców?
Arie Aksta: Tak, rozładowywałem węgiel z pociągu.
Wziąłem trochę węgla, poszedłem na targ i dostałem kiełbasę. 
Ruti Gil: Za prace przy mieleniu mąki dostawał Pan wynagrodzenie?
Arie Aksta: Nie, mieliłem mąkę i dostawałem chleb.
Ruti Gil:  Acha, tak dostawał Pan chleb, a nie pieniądze.
Arie Aksta: Pracowałem w kilku miejscach. Pracowałem w fabryce broni. Później 
wypędzono z Rakowa a na razie była tam fabryka broni, w której pracowałem. Co-
dziennie wysyłali mnie trzy, cztery kilometry do pracy. Robiliśmy tam tory kolejowe.
Ruti Gil: Zatem nadal mieszkał Pan w Częstochowie, ale musiał Pan dotrzeć do pra-
cy przy produkcji torów kolejowych?
Arie Aksta: Dostaliśmy też pieniądze z Judenratu, grosze. Pracowaliśmy do Jom  
Kipur (Dzień Pojednania) 1942 roku, wtedy zaczęły się wywózki z Częstochowy.
Ruti Gil: Kto wywoził, Niemcy, esesmani czy Judenrat?
Arie Aksta: Niemcy, Judenrat nie, samych członków Judenratu zabrali pewnego 
dnia na cmentarz i tam ich rozstrzelali. Miałem dwadzieścia, może dwadzieścia 
dwa, dwadzieścia trzy lata, moją żonę zabrano do pociągu, mnie wysłali do piwnicy.  
Patrzyłem, co się dzieje, czekałem, wszyscy zostali zabrani tam, do pociągu, zosta-
łem już sam, ostatni. Nazajutrz przypadało święto Jom Kipur 1942 roku. 
Ruti Gil: A Pan został jedyny w piwnicy fabryki torów kolejowych?
Arie Aksta: To nie było na terenie fabryki, to był Umschlagpaltz, to był plac,  
albo ulica. Tak, to była ulica Warszawski Rynek.
Ruti Gil: Czy w tym miejscu zbierano Żydów do wywózki?
Arie Aksta: Tak, zgadza się.
Ruti Gil: Czyli po Jom Kipur 1942 roku rozstał się Pan z żoną i dziećmi?
Arie Aksta: Tak, wywieźli mnie w jakieś nowe miejsce i tam zostałem. Od Jom Kipur 
aż do stycznia spaliśmy na podłodze i codziennie szliśmy do pracy do Rakowa, potem 
zaczęli przywozić samochody, aby zabierać broń. To był maj 1942 roku. Zaczęły też 
przyjeżdżać puste pociągi z frontu wschodniego. Przygotowywaliśmy broń i szczelnie 
ją zaklejaliśmy.
Ruti Gil: Zajmował się Pan naprawą broni?
Arie Aksta: Tak, naprawialiśmy broń.
Ruti Gil: Działa, karabiny?
Arie Aksta: Działa nie, tylko karabiny. Były bardzo duże. Byli też Niemcy, pracowali 
z nami. Było też około trzydziestu, czterdziestu dziewcząt, one sprawdzały czy na 
broni jest rdza, jeśli była odkładały broń. Napełnialiśmy broń prochem. Były tam 
wielkie maszyny. Remontowaliśmy broń. Ja sprawdzałem tę broń, która przyjeżdża-
ła z frontu wschodniego, sprawdzałem w jakim jest stanie, czy nie jest przypadkiem 
zardzewiała, jeśli była rdza, to odkładaliśmy na bok.
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Ruti Gil: Niech Pan powie gdzie była ta fabryka broni?
Arie Aksta: Było kilka fabryk.
Ruti Gil: Tak, ale ta o której Pan teraz mówił, w której zajmował się Pan naprawą broni?
Arie Aksta: To była fabryka Chasag-Pelcer, tak nazywało się to miejsce.
Ruti Gil: Pelcer?
Arie Aksta: Tak, Pelcer, fabryka była w Częstochowie. Była Warta i Raków,  
tam produkowano tory kolejowe.
Ruti Gil: Jak długo pracował Pan przy naprawie broni?
Arie Aksta: Aż do kiedy wywieziono mnie do obozu Buchenwald.
Ruti Gil: Czyli w 1945 roku?
Arie Aksta: Tak, do 1945 roku, do stycznia.
Ruti Gil: Proszę opowiedzieć.
Arie Aksta: Nagle niedaleko nas pojawili się Rosjanie, wszyscy dziwili się, że przyje-
chaliśmy, przecież Częstochowa już jest w rękach Rosjan. Ale część z nas została.
Ruti Gil: Proszę powiedzieć, przez te wszystkie lata miał Pan jakikolwiek kontakt  
z rodziną? Jakieś wiadomości od nich?
Arie Aksta: Z którą rodziną?
Ruti Gil:  Z żoną?
Arie Aksta: Nie, nic o niej nie wiedziałem, wywieźli ją, nie wiedziałem dokąd. Po dwu 
miesiącach od wywózki jeden z zabranych uciekł z pociągu i opowiedział, że wszyst-
kich zamordowano i spalono ciała.
Ruti Gil: Skąd on uciekł?
Arie Aksta: Z Treblinki. Mieszkańcy miasta zostali wywiezieni do Treblinki, było tam 
łącznie razem z okolicą sześćdziesiąt tysięcy Żydów z miast i okolic.
Ruti Gil: Czyli na dobrą sprawę już dwa miesiące później wiedział Pan co się stało  
z rodziną?
Arie Aksta: Tak, wiedziałem, nikt się nie uratował, wszyscy zostali wywiezieni  
do Treblinki. Teraz coś Pani opowiem. To bardzo ważne. Byłem członkiem podzie-
mia. O tym co stało się w Warszawie wiedzieliśmy już wszystko. Nie z wiadomości, 
po prostu wiedzieliśmy. Była nas piątka, dostaliśmy pieniądze z PPS. To była par-
tia podobna do Bundu. Wysyłali nam pieniądze, a my mieliśmy rozdzielać je wśród  
potrzebujących.
Ruti Gil: Czyli kiedy był Pan w Częstochowie, kiedy pracował Pan w niemieckiej  
fabryce był Pan także w podziemiu bundowskim?
Arie Aksta: To nie był Bund. To byli socjaliści. Z pięciu był jeden, który został  
z Częstochowy, a pracował w rafinerii Jakub Lewin. Pozostałych zamordowano.
Ruti Gil: Co podziemie chciało zrobić?
Arie Aksta: Podziemie niczego nie zrobiło. Było nas pięciu. Było wiele piątek.  
Nie chcieliśmy iść na śmierć bez próby obrony. Ale zabrano nas w ostatniej chwili 
do pociągu, nazajutrz wzięto też dziewczęta, nie chciałem zostać. Przyjechaliśmy  
do Buchenwaldu, opisałem to wydarzenie w Buchenwaldzie, to było zimą 1945 roku.
Dojechaliśmy do obozu Buchenwald, to było w zimie. 
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Ruti Gil: Przepraszam, zanim wywieziono was wszystkich do Buchenwaldu, kiedy 
mówił Pan, że był w podziemiu co tak naprawdę chcieliście zrobić i co wam się udało?
Arie Aksta: Chcieliśmy tylko pomóc ludziom kiedy zajdzie potrzeba, ale ponieważ  
esesmani zaprowadzili nas do pociągu, pół kilometra w nocy, siedzieliśmy tam cztery 
noce, co mogliśmy zrobić?
Ruti Gil: Chcieliście dokonać sabotażu?
Arie Aksta: Nie, sabotaż nie.
W fabryce była za to kara śmierci, był Selbstschutz, Ukraińcy, Białorusini, to było 
niemożliwe. 
Ruti Gil: Kiedy pracował Pan w niemieckiej fabryce, gdzie Pan mieszkał?
Arie Aksta: Mieszkaliśmy w barakach.
Ruti Gil:  W barakach niedaleko fabryki? 
Arie Aksta: Nie, ale w okolicy, tu było też dużo strażników, wtedy nie było już duże-
go getta, tylko małe getto zostało. Getto zostało zlikwidowane wcześniej, bo Niemcy 
znaleźli tam w 1943 roku broń, to było wtedy kiedy w Warszawie wybuchło po-
wstanie w getcie. Więc my także założyliśmy podziemną organizację. Zatrzymali 
mnie i powiedzieli: wiedz, że teraz jesteś żołnierzem i wyszliśmy. Wyszedłem także 
poza teren getta, do lasu, ale wróciłem. W lasach nie było partyzantki socjalistycznej, 
tylko polscy partyzanci, narodowcy, endecy, antysemici. Oni zabierali Żydom broń 
i zabijali ich.
Ruti Gil: Nie było współpracy miedzy partyzantami? Niech mi Pan powie, kiedy pra-
cował Pan w fabryce, co dostawał Pan do jedzenia? 
Arie Aksta: Rano dostawaliśmy kawę, tak mi się wydaje. Chwileczkę, byli tam też 
Polacy, oni pracowali tam na początku. Dostawali też chleb. My kupowaliśmy od nich 
chleb i dzieliliśmy się nim. Ja go kroiłem. 
Chwileczkę, muszę się napić.
Ruti Gil: Czy odczuwaliście głód kiedy pracowaliście w fabryce?
Arie Aksta: Chciałbym powiedzieć, że dostawaliśmy obiad, ale bito nas. Było trochę 
pieniędzy. Kupowaliśmy też jedzenie. Pamiętam, że rozdawaliśmy pomiędzy wszyst-
kich. Był jeden starszy Żyd, pracował ze mną, pomagałem mu w pracy. Była tam 
dziewczyna, z Niemiec, robiła nam problemy. Ale dla mnie była dobra, dawała mi 
chleb. Mówiła o mnie- mój najlepszy pracownik. Chcieli mnie wysłać do Lublina, ale 
ona nie zgodziła się. Był tam też jeden Żyd, właściciel tartaku. Dostawał pieniądze 
od Polaków, z Zawiercia, to niedaleko Sosnowca, Będzina. Słyszała Pani o tych miastach?
Więc on dawał chleb, a my go dzieliliśmy. Ja byłem w grupie, która rozdzielała chleb. 
To była tajemnica, że jestem w organizacji podziemnej, a ci z góry wysyłali nam 
pieniądze, kupowaliśmy chleb i rozdawaliśmy.
Ruti Gil: Bund dawał pieniądze?
Arie Aksta: Socjaliści, PPS, współpracowaliśmy.
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Ruti Gil: Ale to byli Żydzi?
Arie Aksta: Nie, nie Żydzi, Polacy, tak, byli też Żydzi, ale Polacy i Żydzi razem.  
To byli socjaliści. Oni walczyli w 1944 roku z Niemcami. To była polska partyzantka 
1944 roku. Mój syn był w Polsce, widział ulicę pełną nazwisk i imion ludzi, którzy 
zostali zamordowani. A my wtedy wiedzieliśmy już wszystko. Wszystko Pani opowiem.
Ruti Gil:  Bardzo proszę.
Arie Aksta: W podziemiu byłem do końca. Ale przyjechaliśmy do Buchenwaldu,  
stałem tam cały dzień na mrozie. 
Ruti Gil: Jak dotarł Pan do Buchenwaldu? Pociągiem?
Arie Aksta: Tak, pociągiem. 
Ruti Gil: Jak długo trwała podróż?
Arie Aksta: Jechałem cztery dni i cztery noce. We Wrocławiu niemieckie dzieci  
obrzuciły nasz transport śniegiem. Cieszyliśmy się z tego, bo to była woda. Miałem 
jeszcze ze sobą ubranie, okrycie. Ale oni zabrali wszystko. Staliśmy tak do wieczo-
ra. Zabrali nas, zdjęliśmy odzież, pamiętam to. Opowiadałem o tym w szkole Beit 
Jaakow w Kirjat Ata w trakcie uroczystości Dzień Holokaustu. Podarowałem też 
pamiątki na wystawę i wartościowe znaczki, które zabrałem z getta. Też pocztówki, 
wszystko tam jest wraz z moim nazwiskiem. Przekazałem to i opowiadałem o swoich 
przeżyciach. Teraz już od dwu lat są w innym miejscu, więc już nie chodzę tam. 
Ruti Gil: Tak, przyjechał Pan do obozu Buchenwald po czterech dniach podróży.
Arie Aksta: Tak, zdjąłem ubranie, stałem tak w śniegu. To było w styczniu. Potem 
przynieśli duże naczynie, a w nim był chlor i włożyli mnie to tego chloru. Tego nigdy 
nie zapomnę. Opowiadałem o tym w Dniu Holokaustu, dwudziestego dnia miesiąca 
nisan. W obecności prezydenta miasta. Uścisnął mnie serdecznie.
Po kąpieli w chlorze dostałem coś do ubrania i trochę jedzenia, to było późno w nocy. 
Nie ma Pani tego tutaj? Gdzie są dokumenty?
Ruti Gil:  Był Pan w baraku z innymi ludźmi z Częstochowy?
Arie Aksta:Tak, z innymi ludźmi, oczywiście, był tam dowódca, to był Rosjanin.  
Byli tam Rosjanie. Byłem W Buchenwaldzie, teraz nic tam nie ma, wszystko znisz-
czyli. Mój zięć był w Weimarze, chciał zobaczyć też Buchenwald. 
To było w 1962 roku. Ja też tam byłem, ale uciekłem stamtąd. Też rabin Lau  
(do niedawna Naczelny Rabin Izraela) był więźniem Buchenwaldu. Byłem obok jego 
baraku.
Ruti Gil:  Jak długo był Pan w Buchenwaldzie?
Arie Aksta: Trzy miesiące. 
Ruti Gil: Trzy miesiące, co Pan robił tam na miejscu?
Arie Aksta: W obozie starałem się w miarę możliwości nie chodzić do pracy. 
Ruti Gil: Nie chodzić do pracy?
Arie Aksta: Tak, zabierali ludzi do pracy w tunelach i mordowali ich tam.
Ruti Gil: Mordowali w tunelach?
Arie Aksta: Tak, w tunelach, tak.
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Ruti Gil: W jaki sposób udało się Panu nie chodzić do pracy? Ukrywał się Pan?
Arie Aksta: Tak, co w tym złego, było mnóstwo baraków, byli ludzie nawet z Francji, 
około piętnaście tysięcy więźniów. Mam to wszystko zapisane, tu w dokumentach.
Ruti Gil: Tak, tu napisany jest Pana numer. Piętnaście tysięcy, za chwilę sfotografu-
jemy Pana dokumenty.
Co jedliście w obozie?
Arie Aksta: Pamiętam, pierwszego dnia dostaliśmy cztery, pięć ziemniaków ze skórką. 
Ruti Gil: Nieugotowane?
Arie Aksta: Ugotowane, ale ten, kto zjadł od razu wszystkie ziemniaki dostał biegun-
ki. Wiedziałem, że nie można jeść, bo to niebezpieczne dla żołądka. Z naszej piątki 
był jeden, który dostał biegunki. Ale ja nie zjadłem.
Ruti Gil: W Buchenwaldzie był Pan trzy miesiące i nie pracował Pan?
Arie Aksta: Pracowałem.
Ruti Gil: Pracował Pan?
Arie Aksta: Jeździłem do Weimaru.
Ruti Gil:  Ale mówił Pan, że ukrywał się Pan, aby nie chodzić do pracy przy kopaniu 
tuneli. 
Arie Aksta: Tak, kiedy wysyłali na zewnątrz.
Ruti Gil: W takim razie co Pan robił?
Arie Aksta: Jeździłem około dwadzieścia kilometrów do Weimaru, był film Chaima 
Jawina (izraelski dziennikarz), w filmie widać….
Ruti Gil: Tak, ale co Pan robił, gdzie Pan pracował?
Arie Aksta: Widzimy na filmie pewną rzecz. Pięciu z Buchenwaldu, ale to nie była 
piątka, było ich dwudziestu. On to opisał, nie wiem dokładnie jak to było, przyje-
chaliśmy i ja ukryłem się między ciałami zmarłych, było nas około dwustu, to było 
niedaleko krematorium, były cztery takie miejsca, gdzie palono ciała ludzi. Było 
mnóstwo trupów, wtedy zrozumiałem, że już koniec. Wywożono też do Teresinstadt, 
około czterysta kilometrów, do Czech, Rosjanie byli już blisko. Ukryłem się między 
ciałami. Był tam też jeden, który był w podziemiu, w Bodzanowie, był z Bun-
du, zajmował się zbiórką pieniędzy na chleb, powiedział mi, żebym poszedł z nim,  
ale coś mówiło mi, żeby nie iść. Miałem rację, wszyscy zostali zabici w drodze.  
Nazajutrz przyszli esesmani, wywieźli wszystkich. Dowiedziałem się, że zabijają ludzi 
po drodze i że wywożą do Teresinstadt. Zamknąłem oczy, żeby nie widzieć co się 
dzieje, byłobardzo dużo zabitych. Opisałem to we wspomnieniach spisanych w kibicu.
Ruti Gil: Co stało się w Weimarze?
Arie Aksta: Przyjeżdżaliśmy do Weimaru codziennie, wyciągaliśmy ciała spod gruzów, 
to było po bombardowaniu miasta przez Anglików i Amerykanów, wszyscy uciekli.
Ruti Gil: Mówi Pan o zabitych Niemcach? Tych, którzy zginęli w czasie bombardowania? 
Arie Aksta: Tak, oczywiście, pracowaliśmy w ruinach domów, były też tunele.
Ruti Gil: Czyli oczyszczaliście miasto z ruin?
Arie Aksta: Tak.
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Ruti Gil: Uprzątaliście ruiny ?
Arie Aksta: Tak.
Ruti Gil: I wyciągaliście ciała zabitych? A potem grzebaliście ciała?
Arie Aksta: Tego nie pamiętam. Esesmanów nie było, oni siedzieli w bunkrach.  
Wyciągaliśmy ciała z ruin i zostawialiśmy, nie wiem kto ich chował.
W Weimarze było jedzenie, ziemniaki, były też kartki żywnościowe, niemieckie kart-
ki, dostaliśmy je od esesmana. To był Niemiec, folksdojcz z Rumuni. Dawaliśmy 
im słoninę, wieprzowinę, a chleb zabieraliśmy dla siebie. Kiedyś znaleźliśmy kartki 
żywnościowe zabitych, pamiętam to jak dziś. Potem uderzyłem się mocno w głowę, 
widzi Pani bliznę? To było w marcu, pamięta Pani, że opowiadałem jak ukryłem się 
wśród ciał, i że nie pamiętam, co działo się później? Opowiadali mi, że po tygodniu 
jak wyzwolili obóz…
Ruti Gil: Kto was wyzwolił?
Arie Aksta: Amerykanie, była też konspiracja, mieli broń, Niemcy uciekli, ale ja tego 
nie pamiętam.
Arie Aksta: Od kiedy pamięta Pan co się stało?
Arie Aksta: Po dwóch tygodniach.
Ruti Gil: Co się stało?
Arie Aksta: Nie wiem, wzięli wszystkie ciała na pole, na błoto, był tam traktor,  
widać to na filmie.
Ruti Gil: Chaima Jawina, tak? 
Arie Aksta: Zaczęli grzebać zmarłych, ja się poruszyłem i wzięli mnie do szpitala,  
ale ja tego nie pamiętam.
Ruti Gil: To znaczy, że ocknął się Pan w szpitalu?
Arie Aksta: Nie, dopiero później, opowiedzieli mi, nie wiedziałem gdzie jestem.  
Dostałem porcję chleba, zjadłem zupę i zacząłem trochę pracować. Nabrałem trochę 
sił i zacząłem pracować.
Nie pamiętam dokładnie. Za pierwszym razem wziąłem duże kanistry i rozdawałem
jedzenie, było bardzo dużo chorych. Wie Pani jak ludzie jedli? Z kapelusza. Dostawali
zupę do kapelusza i pili. W ten sposób pracowałem jakieś dwa miesiące. Opisałem  
to we wspomnieniach.
Ruti Gil: To był szpital?
Arie Aksta: Tak, zorganizowano szpital.
Ruti Gil: I pracował Pan w szpitalu około dwa miesiące?
Arie Aksta: Tak, możliwe, nie pamiętam dokładnie. Tak, pamiętam, że to opisałem, 
mam tu książkę, napisałem piątego maja, czyli mniej niż dwa miesiące.
Ruti Gil:  Co stało się potem?
Arie Aksta: Co się stało? To są zdjęcia z Buchenwaldu już po wyzwoleniu, byłem już 
nieco zdrowszy, pracowałem, pomagałem przy chorych. Niemieccy Żydzi po wyzwo-
leniu założyli kibic Buchenwaldu. Słyszała Pani o kibicu Buchenwald? Na początku 
byliśmy w kibucu Afikim. Wzięli mnie do siebie, razem przyjechaliśmy do Izraela.  
To wszystko jest opisane w moich dokumentach.
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Ruti Gil: Więc przyłączył się Pan do kibicu Buchenwald?
W jaki sposób dotarliście do Izraela? Jakim statkiem?
Arie Aksta: To jest opisane, tak, statkiem.
Ruti Gil: Dobrze, wrócimy do tego.
Arie Aksta: Nie, dlaczego tego nie pamiętam, to przecież jest gdzieś zapisane.  
Pojechaliśmy pociągiem z Niemiec. Dotarliśmy przed Rosz ha Szana (żydowski Nowy 
Rok). To był teren zajęty przez Rosjan, dotarliśmy w pobliże Erfurtu, pracowałem  
na roli, mieliśmy krowy, ale weszli tam Rosjanie, więc przenieśliśmy się w okolice 
Eisenstadt, niedaleko Huldy, albo Fuldy, nie pamiętam dokładnie. Około stu kilome-
trów od Frankfurtu nad Menem.
Tam był jakiś niemiecki oficer, wyrzuciliśmy go i pracowaliśmy na roli. To był rodzaj 
komuny, ja pracowałem przy koniach.
Ruti Gil: Cała grupa wyemigrowała do Izraela?
Arie Aksta: Tak, ale mnie i jeszcze jednego chcieli wyrzucić i przyjąć kogoś znajome-
go, ale w końcu okazało się, że jest wystarczająco miejsca dla wszystkich. Niemiec-
cy Żydzi zorganizowali pociąg. Chcę Pani pokazać zdjęcia, gdzie one są? Na zdjęciu  
widać też mnie.
Ruti Gil: Kiedy przyjechaliście do Izraela?
Arie Aksta: Jechaliśmy przez całe Niemcy, wszystko było zburzone, przez Alzację, 
Lotaryngię.
Dotarliśmy do Francji, tam spędziliśmy noc, potem powiedziano nam, jutro jedziecie
do Izraela. Pojechaliśmy z Metz do Tulonu, stamtąd angielskim statkiem do Izraela. 
Tam byli angielscy żołnierze, którzy jechali z Niemiec do Anglii, a my z powrotem.
Ruti Gil: Kiedy dojechał Pan do Izraela dokąd Pan poszedł?
Arie Aksta: Do Atlit.
Ruti Gil: Do Atlit?
Arie Aksta: Tak, pojechałem pociągiem, było wielu nielegalnych emigrantów, tych 
od razu wyłapano i zawieziono do Atlit, stamtąd do Jagur, a potem do Beit Oren. 
Ruti Gil: A z Atlit dokąd Pan poszedł?
Arie Aksta: Byliśmy tam około dwa tygodnie, to była kantyna.
Ruti Gil: Rodzaj obozu?
Arie Aksta: Tak, byłem tu też w wojsku.
Ruti Gil: W Atlit?
Arie Aksta: Tak, to był 1945 rok, napisałem o tym dwie książki, na razie nie mam 
pieniędzy, żeby je wydać, ale zrobię to.
Ruti Gil: Przyjechał Pan w 1945 roku?
Arie Aksta: Tak, nikogo tu nie znałem, wiedziałem, że przed wojną zamieszkali  
tu moi krewni.
Było nas dużo nie tylko w Bodzanowie, też w Mławie, w całej okolicy. Kiedy przy-
jechałem do Izraela zabrali mnie autobusem do kibicu Afikim, tam pracowałem na 
roli, przy koniach, stawach. Dostałem wolne z okazji święta Sukot, chciałem pojechać 
do Kiriat Ata, powiedzieli mi, że tam mieszka rabin, który udzielał ślubów w Bodza-
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nowie. W mieście były tylko baraki, opisałem to w moich wspomnieniach.
Pracowałem na budowie, budowałem Newe Szaanan, Eged, Moszawa Ha-Germanit. 
Szukałem też pracy. Ożeniłem się tutaj.
Ruti Gil: Kiedy się Pan ożenił?
Arie Aksta: Co, nie powiedziałem Pani kiedy?
Ruti Gil: W którym roku?
Arie Aksta: To było w 1946 roku. Wyjechałem z kibicu, ale wcześniej chcę powiedzieć....
Ruti Gil:  Jak ma na imię Pańska żona?
Arie Aksta: Zaraz powiem, ale jeszcze wcześniej chcę coś dodać, dostałem urlop, 
to było w święto Sukot, pojechałem do Kiriat Ata, tam mieszkali ludzie z naszego 
miasta, było pięciu, sześciu, może nawet siedmiu z Bodzanowa, był też rabin. Nawet 
rabin mieszkał w baraku, domów było niewiele. Wszedłem do autobusu, było dużo 
ludzi, wracali z urlopu nad Morzem Galilejskim. Zaczęły się pytania, skąd. Była tam 
dziewczyna z Bodzanowa. To znaczy ona nie pochodziła z Bodzanowa, ale często 
odwiedzała Bodzanów. Spytałem czy nie nazywa się Chaja Berkowicz? Zacząłem 
płakać, powiedziała mi, że moi krewni mieszkają w Afuli. Zostałem tam tydzień, 
spotkałem krewnych z Bodzanowa, dziś prawie wszyscy z wyjątkiem jednej osoby 
nie żyją. Jeden z nich był nawet na moim ślubie w Bodzanowie. Zostały zdjęcia.  
Ufundowałem macewę, w Jad Wa Szem. 
Ruti Gil: Powiedział Pan, że ożenił się w 1946 roku.
Arie Aksta: Tak.
Ruti Gil: Tak, a jak ma na imię Pańska żona?
Arie Aksta: Miriam.
Ruti Gil: Gdzie mieszkaliście? W Kirjat Ata?
Arie Aksta: Tak, tam ją poznałem, mieszkała u Fiszerów, w jednym z niewielu  
domów w mieście, ja też tam mieszkałem. Fiszer dał mi nawet pieniądze, dwadzie-
ścia lir, nie jestem pewien jak nazywały się pieniądze za Anglików.
Ruti Gil:  Tak, liry.
Arie Aksta: Liry, powiedział mi, żebym zwracał mu jedną lirę miesięcznie. Wynają-
łem pokój w Kirjat Benjanim. Mieszkałem tam i pracowałem w firmie Solel-Bone, 
mówiłem już budowałem Eged i Moszawa Ha-Germanit. Na ulicy Trumpeldorfa  
nie było ani jednego domu, kiedyś nie było tam nawet ulic. Pewnego razu byłem  
u kuzyna w Hajfie, nocowałem u niego, było oblężenie i nie mogłem wrócić do domu…
Ruti Gil:  Tak, proszę nam opowiedzieć o swojej rodzinie. Ma Pan dzieci?
Arie Aksta: Teraz, tak.
Ruti Gil:  Ma Pan dzieci. Czy może Pan nam opowiedzieć który urodził się pierwszy?
Arie Aksta: Syn.
Ruti Gil: Jak ma na imię?
Arie Aksta: Jehoszua.
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Ruti Gil: Czym się zajmuje? Co robi?
Arie Aksta: Pracuje w Egedzie (firma przewozowa). Przepracował tam trzydzieści 
dwa lata, był wypadek w Jagurze, nie pamięta Pani? Była eksplozja w autobusie.
Ruti Gil: W jakim on jest dziś stanie?
Arie Aksta: Dzięki Bogu, nie najgorszym.
Ruti Gil: Dzięki Bogu. Czy ma Pan inne dzieci?
Arie Aksta: Tak, mam córkę.
Ruti Gil: Jak córka ma na imię?
Arie Aksta: Nechama.
Ruti Gil: Co mógłby Pan nam opowiedzieć o Nechamie? Czy ma rodzinę? 
Arie Aksta: Nie, teraz jeszcze złamała nogę, pół roku temu. Jest samotną matką.
Ruti Gil: Ile ma dzieci?
Arie Aksta: Trzy córki.
Trzy córki. Ta średnia, bardzo ją kocham, studiuje, daję jej pieniądze.
Ruti Gil: Więc ma Pan trzy wnuczki.
Arie Aksta: Jedna skończyła politechnikę w Hajfie. Studiowała trzy lata i uczy się 
dalej. Trzecia też chce studiować. Moja córka jest nauczycielką. Uczy gimnastyki.  
Teraz już Pani zna moją rodzinę.
Ruti Gil: Tak, teraz tak. Czym się Pan teraz zajmuje?
Arie Aksta: Pracowałem, teraz jestem już na emeryturze. Kiedy przyjechałem  
do Kirjat Ata, było tu piętnaście osób z naszego miasta. Co roku organizowałem 
uroczystości w Dzień Holokaustu. Nawet nie w Tel Awiwie, raz to było w Tel Awiwie,  
raz w Kirjat Ata. Poza tym w Akko, Nahariji.
Dziś jeszcze jest …..
Tak, chciałbym powiedzieć, że kiedy poszedłem na emeryturę dwadzieścia trzy lata 
temu, nie jestem bezczynny. Zbieram pieniądze dla Chabadu (chasydzi Lubawicz).  
A oni są mi bardzo wdzięczni. Musiałem wchodzić po schodach, a przecież mam  
chore nogi. Tak dla Chabadu pracowałem dwa razy w roku. Zbierałem pieniądze. 
Ruti Gil: Teraz też?
Arie Aksta: Tak, teraz też. Chodzę o kulach, ale nadal się tym zajmuję.
Ruti Gil: Nadal pracuje Pan?
Arie Aksta: Tak, prosili mnie, żebym pracował, to micwa, dobry uczynek. Odwie-
dzam starsze kobiety, wdowy, które nie wychodzą z domu, roznoszę im pismo  
do czytania, które ukazuje się co tydzień. Roznoszę to po domach i w synagogach. 
Mam trzy, cztery synagogi. Roznoszę też pisma z Jerozolimy, Hebronu. Parsze. 
Ruti Gil: To znaczy, że cały czas jest Pan zajęty, pracuje Pan jako wolontariusz.
Arie Aksta: Tak, ale już w sposób dość ograniczony.
Ruti Gil: Ograniczony?
Arie Aksta: Tak, kiedyś robiłem to codziennie, teraz już nie mam siły, tylko  
we wtorki, środy i piątki. Chodzę do synagogi w piątek i w sobotę rano, ale popo-
łudniu siedzę już w domu. Już nie mam tyle siły, mam prawie dziewięćdziesiąt lat, 
dokładnie osiemdziesiąt osiem.
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Tak, chciałabym….
Niedługo mam urodziny.
Ruti Gil: Tak, pragnę Panu podziękować i życzyć wszystkiego najlepszego z okazji 
urodzin. Życzę dużo zdrowia, życzę dużo siły, oby Pan nadal miał siłę zajmować 
się tym wszystkim czym dziś się Pan zajmuje. Tak, teraz już zakończymy wywiad,  
abyśmy mieli możliwość sfotografowania zdjęć i dokumentów, które przyniósł  
Pan do studia.
Proszę powiedzieć kogo widzimy na zdjęciu?
Arie Aksta: To jest zdjęcie z Bodzanowa, sprzed 1940 roku, być może 1934  
lub 1935 roku. To zdjęcie mojej pierwszej żony, sprzed Holokaustu. 
Na drugim zdjęciu jest moja starsza córka, Rywka i moja żona, zdjęcie zostało  
zrobione przed 1942 rokiem.
Na trzecim zdjęciu widzimy członków kibicu Bodzanów, założonego przez ocalałych  
z Holokaustu.
Czwarte zdjęcie zostało zrobione po powstaniu Państwa Izrael, udało mi się zebrać 
wszystkich byłych mieszkańców Bodzanowa, to ja zamówiłem tablicę i napisałem 
tam o losach Bodzanowa i jego mieszkańcach.
Piąte zdjęcie, to mój syn, urodził się w 1947 roku, urodził się w Afuli, jeszcze za
czasów Anglików w Palestynie. Cztery lata później urodziła się córka, w 1951 roku.
Oby żyli sto dwadzieścia lat.
Szóste zdjęcie, to moja córka i syn, jego dzieci, ja jestem w środku, w białej czapce 
na głowie.
Siódme zdjęcie, to zdjęcie syna, przeżył ciężki wypadek autobusowy, w Jagur,  
ale dzięki Bogu żyje, a to jego żona.
Ósme zdjęcie moja córka i jej wnuczka Nirli, widać też mnie obok drzwi.
Dziewiąte zdjęcie tu Nirli, moja wnuczka, moja żona i krewna z USA, Lorit i Nica  
i ja tutaj u góry, niech wszyscy będą zdrowi.
Dziesiąte zdjęcie to ja, Arie Akst, co roku organizuję w Kirjat Ata już od pięć-
dziesięciu lat uroczystości ku czci ofiar Holokaustu, sześciu milionów Żydów.  
Na zdjęciu zapalam świecę ku pamięci moich zamordowanych dzieci.
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WYSZOGRÓD - MIASTO Z WIDOKIEM NA WISŁĘ
      
Zdzisław Leszczyński

 Od początku swego istnienia, jeszcze w okresie przed lokacyjnym, Wyszogród 
związany był z Wisłą, która od najdawniejszych czasów była wielką arterią komuni-
kacyjną. Związek z rzeką był jednym z czynników miastotwórczych. Dokument lo-
kacyjny zezwalał mieszczanom na połów ryb, nadawał przywilej składu, oraz prawo 
pobierania opłat od statków i drewna spławianego rzeką. Przez cały XVI wiek mia-
sto rozwiało się szybko, korzystając z intensywnego ruchu na Wiśle. Do kasy miej-
skiej wpływały dochody z cła wodnego i przewozu przez rzekę. Rosły też wpływy 
z rozwijającego się rzemiosła związanego z Wisłą, w mieście swoje warsztaty mieli 
szkutnicy, kowale, piwowarzy, produkowano sukno na żagle. W XVI wieku Wyszogród 
był jednym z najsilniejszych na Mazowszu ośrodków produkcji sukna, które wywo-
żono na Ruś i Litwę. Rozwinęło się także młynarstwo, młyny budowano na strugach  
i wyciągane na rzekę. Młynarze zaspokajali nie tylko potrzeby rynku lokalnego, 
mąkę i kasze eksportowano statkami w dół rzeki. Według lustracji w początku  
XVII w. młynów wodnych „bywało 9 i więcej”, a w początku XIX w. na wodzie pływało  
15. Ruch na rzece i duży napływ ludzi, korzystających z istniejącego w mieście 
przewozu, tworzyły popyt na towary pierwszej potrzeby, miejsca noclegu i posił-
ku. Takie usługi oferowały miejscowe karczmy w których sprzedawano produkty  
lokalne i pochodzące z importu. Na ich potrzeby ważono w mieście duże ilości piwa, 
tylko w roku 1578 wyprodukowano 6408 beczek. Były też karczmy „piątkowskie”, 
szynkujące piwo sprowadzane z Piątka. W nich rocznie sprzedawano ok. 600 beczek 
piwa. Małe ilości sprowadzano też z innych miast. W 1563r. z Gdańska sprowadzono 
cztery beczki.                          
 Początkowo najczęściej transportowanym na duże odległości towarem, była 
sól ruska i wielicka. Z czasem zaczęto transportować płody rolne i drewno. Z Gdań-
ska natomiast, prócz soli z solin nadmorskich i zagranicznej, transportowano pod 
prąd śledzie i sukno lepszego gatunku. Handel tymi artykułami przynosił miastu 
duże zyski i wpływał na jego intensywny rozwój. Ze względu na swoje położenie, 
Wyszogród miał dogodne warunki do rozwoju dalekosiężnego handlu tranzytowego, 
krzyżowały się tu bowiem szlaki handlowe z zachodu na wschód i z północy na po-
łudnie. Największego znaczenia nabrał szlak wzdłuż prawego brzegu Wisły tzw. szlak 
hanzeatycki, łączący Wielkopolskę z Rusią przez Włocławek, Płock, Wyszogród, War-
szawę. W Wyszogrodzie znajdowała się komora cła wodnego, pobierano opłaty celne, 
które utrzymały się do pierwszej połowy XVII w. O potędze wyszogrodzkiego handlu 
świadczą rejestry cła włocławskiego, które w XVI w. wymieniają 99 kupców wyszo-
grodzkich, podczas gdy Płock w tym czasie miał ich 79. Przewagę nad Wyszogro-
dem w handlu zbożem miała oczywiście Warszawa, z którą wyszogrodzianie musieli 
konkurować. Działali tam potężni potentaci, mający udziały w różnych gałęziach 
gospodarki ówczesnej Rzeczpospolitej. Słynny Mikołaj Baryczka, właściciel kamienicy 
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przy rynku Starego Miasta w Warszawie ( dziś nr 32 ), wykupił przewóz na Wiśle  
z rąk wyszogrodzkiego kupca Skoraka. W Wyszogrodzie silna grupa kupców zbożo-
wych przetrwała do XIX w. Handel ten zmonopolizowali kupcy żydowscy, skupujący 
zboże bezpośrednio w folwarkach i spławiający je w dół Wisły. O rozmiarze tego 
handlu świadczy ilość spichlerzy powstałych w XIX w. przy rynku na skarpie wiślanej. 
 Położony na wysokim prawym brzegu obszerny zamek zachęcał, podróżu-
jących na łodziach i tratwach flisaków, a także ich pasażerów do zatrzymania się  
w mieście. Sebastian Fabian Klonowic, który odbył spływ do Gdańska, zafascynowa-
ny pracą flisaków napisał barokowy poemat „Flis, to jest Spuszczanie statków Wisłą 
i inszymi rzekami do niej przypadającymi” o Wyszogrodzie pisał tak:

„Tamże zaś odtąd poniesie cię woda
Przestronnym wartem aż do Wyszogroda,

Kędy na prawo gród bardzo wysoki”

Płynąc w dół rzeki zatrzymywali się w mieście ludzie znani w swojej epoce. W 1596r. 
zatrzymał się tu Zygmunt III Waza. W 1812r. miasto zwiedził Jan Ursyn Niemce-
wicz, udający się na inspekcję szkół do Płocka,  22 maja 1825r. mieszkańcy mogli 
oglądać statek z Carem Mikołajem II, wracającym z wizyty w Płocku. W 1885r.  
w okolicy Wyszogrodu wykonywał szkice znany malarz, współzałożyciel Towarzy-
stwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, Wojciech Gerson. Obszerny opis pobytu 
w mieście, po spływie w dół Wisły, opublikował Zygmunt Gloger. 
 Do połowy XIX w. Wisła była wykorzystywana głównie jako szlak handlowy. 
Dawała zatrudnienie flisakom, rybakom, piaskarzom i szkutnikom. Spadek koniunk-
tury na główne towary przewożone rzeką tj. zboże i drewno, coraz więcej dróg  
bitych, sprawiały że ruch na Wiśle zaczynał słabnąć. W początku XIX w. kolej że-
lazna w wielu przypadkach przejęła transport towarów do tej pory spławianych 
głównie wodą. Za sprawą hrabiego Andrzeja Zamoyskiego pojawiły się nowe moż-
liwości wykorzystania rzeki. W maju 1851r. Spółka Żeglugi Parowej na Rzekach 
Spławnych Andrzeja hr. Zamoyskiego uruchomiła pierwszą regularną linię pasażer-
ską z Warszawy do Ciechocinka. Zaczęła się rozwijać, dotąd nieznana na taką skalę, 
turystyka wodna związana z zainteresowaniem miastami położonymi na brzegu. 
Za sprawą żeglugi parowej Wisła ożyła na nowo. Ponownie wzrósł też handel, ale 
tym razem lokalny, związany z zaopatrzeniem wielkich miast. W 1854r. ukazał się 
pierwszy przewodnik dla osób planujących wycieczkę Wisłą autorstwa Oskara Flatta.  
We wstępie do Przewodnika żeglugi parowej autor napisał:

„Drewno i zboże to dwa główne artykuły naszego handlu wywozowego w drodze 
wodnej; obecnie zaś, skutkiem ogólnych konjunktur handlowych i ten ruch znacznie 
się zmniejszył. Berlinki i tratwy były dotąd jedyne statki, które po grzbiecie Wisły 
szybowały i to w większej części w jednym tylko kierunku. Dopiero myśl zaprowa-
dzenia na Wiśle stałej żeglugi parowej nowe otworzyła kierunki…
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Więc tez coraz bardziej z każdym rokiem zwiedzane bywają piękne, lub dziejowo pa-
miętne, okolice kraju naszego”.     
 
Tak jak wcześniej rozwój kolei żelaznej wpłynął na rozwój lokalnych rynków, tak  
teraz bliskość rzeki i możliwość szybkiego oraz w miarę taniego transportu pro-
duktów łatwo psujących się, spowodowała rozwój niektórych gałęzi rolnictwa  
na potrzeby dużych ośrodków miejskich. W Wyszogrodzie i okolicy znowu rozwinęło 
się sadownictwo. W jednym z artykułów w „Ogrodniku Polskim” z 1893r. czytamy:  

„Stawiliśmy się na przystani statków parowych w dniu 5 sierpnia, naznaczonym  
na wycieczkę owocoznawczą, pierwszą tegoroczną, za której cel miał służyć  
Wyszogród i okolica”. 

Autor tekstu opisuje szczególnie dobre warunki glebowe, w okolicach Wyszogrodu do 
zakładania sadów i ubolewa nad ich słabym wykorzystaniem. Po wizycie w ogrodzie 
p. Zaborowskiego zauważył „…ogród typu starodawnego, ale sad dobrze utrzyma-
ny…”. W ciągu lata każdy niemal statek parowy, zwłaszcza z dołu rzeki płynący  
do Warszawy, przywoził wielkie ilości wiśni, gruszek, śliwek węgierek, z czego duża 
część pochodziła z sadów ziemi wyszogrodzkiej. W warszawskiej przystani, przy stat-
kach tworzyła się mała giełda towarowa z której potem owoce wędrowały na targ 
grzybowski lub za Żelazną Bramę. Dzięki bliskości rzeki w całej okolicy rozwinęło się 
sadownictwo z przeznaczeniem na rynek warszawski. Tworzył się system pośrednic-
twa w produkcji i handlu owocami. Właściciele sadów oddawali je zwykle w dzier-
żawę, a dzierżawcami najczęściej byli Żydzi. Bodzanowski Żyd Arie Akst wspomina:

„Żydzi handlowali z polską ludnością, latem wynajmowali sady i siedzieli w ogrodach 
od Pesach aż po Sukkot a trzydzieści procent Żydów w miasteczku żyło potem z tego 
całą zimę.”

Świeże owoce wkładano do koszy po 100 funtów i na przystani w Wyszogrodzie  
załadowywano na statek płynący do stolicy. 
 Transport parostatkiem był wygodną formą podróżowania. Etnograf i folklo-
rysta Michał Federowski w jednym z artkułów zamieszczonych w Tygodniku Krajo-
znawczym Ilustrowanym „Ziemia” ( 1912r.) tak wspomina jedną ze swych podróży 
Wisłą:

„Niedawno, wypadło mi Wisłą podróż odbyć na Kujawy. Statkiem parowym na-
wigacya przyjemna, nie męcząca i dość pośpieszna. Minąwszy Modlin, malowniczy  
Czerwińsk, ujrzałem dominujący nad całą okolicą Wyszogród, na prawym brzegu 
Wisły. Prastary gród piastowski, (przez kronikarzy wspominany już w XIII w.) nęcił 
moje oczy, a że znałem go tylko z Gawareckiego opisu, postanowiłem zatrzymać się 
tutaj do następnego statku.”
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Rosnące zapotrzebowanie na ten „przyjemny i nie męczący” sposób podróżowania 
sprawił, że w 1935r. towarzystwo żeglugi pasażersko-towarowej Polska Żegluga 
Rzeczna „Vistula” Sp. z o.o, wprowadziło specjalne linie pośpieszne między Warszawą 
i Gdynią. Oprócz odległych tras do ujścia Wisły, proponowano bliższe trasy tury-
styczne. Oto jak wyglądała w 1912r. trasa wycieczki z Warszawy w okolice Wyszo-
grodu, organizowanej corocznie przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. 
Wyjazd w nocy z Warszawy statkiem do Wyszogrodu, zwiedzanie okolicy i przeprawa 
na drugą stronę, potem przejście przez Brochów do Sochaczewa i powrót koleją do 
Warszawy. Po odzyskaniu niepodległości, atrakcyjność Wyszogrodu znacznie wzrosła 
ze względu na możliwość przedostania się na drugi brzeg rzeki po nowym moście. Sam 
most, ze względu na swą długość, był także dużą atrakcją. Polskie Towarzystwo Kra-
joznawcze w latach trzydziestych proponowało wycieczki do Wyszogrodu taką trasą. 
Wyjazd z Warszawy, statkiem z przystani Towarzystwa Żeglugi, do Czerwińska, na 
przystani o czwartej rano śniadanie w miejscowej oberży i zwiedzanie miasteczka. 
Około godziny ósmej następował wymarsz do Wyszogrodu. O jedenastej zwiedzanie 
miasta i odpoczynek na górze zamkowej, potem przejście mostem na drugi brzeg  
i odjazd ze stacji kolejki wąskotorowej do Brochowa, potem Chodakowa, Żelazowej 
Woli, Sochaczewa i powrót koleją do Warszawy. Koszt całej wycieczki nie przekraczał 7 zł. 
 W okresie międzywojennym Wisła stała się także obiektem zainteresowań po-
lityków. Chodziło o zainteresowanie społeczeństwa problematyką morską i pokaza-
nie Gdyni. Snuto plany połączenia Bałtyku z morzem Czarnym. Realizatorem tych 
zamierzeń miała być Liga Morska i Kolonialna. Do propagowania turystyki wiślanej 
włączyła się też prasa lokalna i krajowa. Nowy Kurier pisał:

„Zbliża się okres turystyczny, Niech obowiązkiem każdego z nas będzie w tym roku 
poznać piękną Wisłę od Warszawy aż po Gdynię”.

Podejmowano różne działania w celu propagowania rzeki i tematyki morskiej.  
W miastach i miasteczkach corocznie organizowano Dni Morza. Urządzano spły-
wy pod nazwą „Cała Polska do Morza”. W sierpniu 1934r., mimo niedawnej klęski  
powodzi, do Gdyni płynęło ok 1500 kajaków z całej Polski, na czele z wicepre-
zesem Ligi Morskiej i Kolonialnej gen. Kwaśniewskim. W Wyszogrodzie 5 sierpnia, 
uczestników spływu witał wicestarosta Jaworski. W miastach położonych nad Wisłą 
zaczęły powstawać organizacje propagujące sporty wodne. Wczesną wiosną 1933r. 
powołano w Wyszogrodzie Towarzystwo Wioślarskie. Tego samego roku w czerwcu, 
wspólnie z Płockim Towarzystwem Wioślarskim, zorganizowano pierwsze regaty.  
Głos Mazowiecki w relacji z otwarcia regat pisał:

„Mocne i jędrne słowa wypowiedział w imieniu członków honorowych Towarzystwa 
p. Wróblewski z Warszawy, podnosząc znaczenie sportu wodnego. Jako czynnika, 
który nas spaja nierozerwalnemi węzłami z polskim morzem.”
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Na początek Towarzystwo otrzymało dwie łodzie: hamburkę „Wisełka” oraz szóstkę 
„Warszawianka”. Pierwszym prezesem Towarzystwa Wioślarskiego w Wyszogrodzie 
został pastor Nahrgang. Wydaje się jednak, że wyszogrodzkie Towarzystwo Wioślar-
skie nie wykazywało dużej aktywności, bowiem w następnych latach brak informacji 
o udziale jego członków w regatach organizowanych w innych miastach. 
 Minęły lata, miasta leżące nad rzeką zafascynowane transportem i komuni-
kacją samochodową, jakby odwróciły się do niej tyłem. Ale w świadomości miesz-
kańców zachowała się pamięć o dawnym znaczeniu Wisły. W momencie gdy ostatnie 
parostatki trafiały na złom, a nabrzeża przebudowywano, jakby chcąc zapomnieć  
o czasach dawnych flisaków, władze ogłosiły zamiar utworzenia w Polsce Muzeum 
Wisły. O lokalizację ubiegało się kilka miast: Sandomierz, Kazimierz Dolny, Wyszo-
gród, Toruń, Gniew i Włocławek. Wygrała kandydatura Tczewa, lecz o zamiarze 
utworzenia podobnego muzeum w Wyszogrodzie nie zapomniano.
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Wyszogrodzkie judaica  

Zdzisław Leszczyński

Gmina żydowska w Wyszogrodzie ukonstytuowała się ok. XV w., chociaż pierwsza 
wzmianka o starozakonnych pochodzi z 1423r. Z tego samego okresu pochodzi stary 
cmentarz żydowski położony na skarpie, który funkcjonował do początków XIX w. 
Jego zamknięcie wiązało się z zarazą, jaka nawiedziła miasto w 1831r. Część nekro-
polii w latach siedemdziesiątych, osunęła się do Wisły. 
      
W czasie prac interwencyjnych archeolodzy dokonali fascynującego odkrycia. Były 
nim odnalezione przy szkieletach przedmioty - świadectwo tajemniczych żydowskich 
obrzędów pogrzebowych. Niemal w każdym grobie odnaleziono starannie wykonane 
żelazne kłódki różnych rozmiarów i kształtów, niewątpliwie wyroby miejscowego 
rzemiosła. Zdaniem badaczy, był to rodzaj gwarancji dla zmarłego, „że jego prochy 
nie zostaną rozrzucone tak długo, jak długo istnieć będzie kłódka”. Obecnie kłódki 
stanowią część ekspozycji stałej Muzeum Wisły. 

Kłódki pochodzące ze starego cmentarza żydowskiego w Wyszogrodzie
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W muzeum znajdują się też naczynka do rytualnego obmywania rąk po wyjściu  
z cmentarza zaopatrzone w charakterystyczne podwójne uszy.

Własny cmentarz i synagoga  
to dwa warunki jakie każda spo-
łeczność żydowska musiała speł-
nić, aby mogła zostać utworzona 
gmina. Dumą żydowskich miesz-
kańców Wyszogrodu była góru-
jąca nad miastem miejscowa sy-
nagoga, wzniesiona na początku  
XIX wieku według projektu znane-
go architekta Dawida Friedlande-
ra. Wnękę ołtarzową zdobiło wy-
obrażenie Świątyni w Jerozolimie  
oraz majestatyczne lwy, podtrzy-
mujące Koronę Tory. Budynek, za-
nim otrzymał swój ostateczny wy-

gląd z charakterystycznym polskim dachem, początkowo wyglądał inaczej. Julian 
Ursyn Niemcewicz, zachwycony okazałością synagogi pisał w 1912 roku, o dwóch 
wieżach z których jedna pokryta była blachą a druga jeszcze nieukończona. Bożnicą 
zachwycali się nie tylko Żydzi. Autor relacji z wycieczki odbytej w 1932 roku do 
Wyszogrodu napisał „Obecnie tylko stara bóżnica zasługuje na obejrzenie, wewnątrz 
i zewnątrz”. Synagoga została zburzona przez Niemców w końcu 1939 roku.

Wyszogród przed II wojną światową. W tle gmach synagogi

Synagoga w Wyszogrodzie



52

MY DLA REGIONU

Losy Żydów z Ziemi Wyszogrodzkiej w latach 1939-1945

Zdzisław Leszczyński

 Na  początku lat trzydziestych, miasta i wsie powiatu płockiego zamieszki-
wało 11591 Żydów, w tym 2624 w Wyszogrodzie i 972 w Bodzanowie. Tak więc  
31 % ludności wyznania mojżeszowego powiatu płockiego mieszkało na obszarze 
historycznej Ziemi Wyszogrodzkiej. Przed wybuchem II wojny światowej liczba ta 
jeszcze się powiększyła, dotyczy to zwłaszcza Bodzanowa. Według pisma starosty 
powiatu płockiego z grudnia 1949 roku, adresowanego do Żydowskiego Instytutu 
Historycznego, tuż przed wybuchem II wojny światowej w miasteczku tym mieszkało 
ok. 1300 Żydów, a w Wyszogrodzie 2700. 1

 Mimo że pod względem religijnym i obyczajowym Żydzi stanowili odrębną 
grupę narodowościową ich kontakty z ludnością polską na omawianym obszarze 
były raczej poprawnie. Pomimo krytyki dominacji żydowskiego handlu, pożyczek 
na wysoki procent udzielanych rolnikom na poczet przyszłych zbiorów, obie strony 
współżyły ze sobą dość zgodnie. Wyjątek stanowią lata trzydzieste kiedy na terenie 
Bodzanowa rozpoczęła działalność  tzw. „grupa Nowaka”, próbująca wzniecić anty-
żydowskie wystąpienia w całym powiecie płockim. 2 Według lokalnej księgi pamięci, 
w przedwojennym Wyszogrodzie istniała niewidzialna, głęboka i całkowita współza-
leżność między Żydami a chrześcijanami, między bogatymi a biednymi, wieśniakami 
i mieszczanami. 

Ta „współzależność” była najbardziej widoczna w dni targowe, kiedy mieszkańcy  
okolicznych wsi przybywali do miasta aby wymienić produkty rolnicze lub zużyte 
sprzęty, na towary przemysłowe oferowane przez Żydów. Nawiązywaniu kontaktów 
sprzyjał też handel obnośny i obwoźny. Do wiosek w okolicy Bodzanowa docierała 
codziennie stara Żydówka z Wyszogrodu sprzedająca świeże pieczywo. Wiosną ży-
dowscy dzierżawcy zamieszkiwali w chłopskich sadach i przebywali tam do późnej 
jesieni. O intensywnej wymianie handlowej, między ludnością polską i żydowską, 
wspomina również bodzanowski Żyd Arie Akst, przed wojną zajmujący się skupem 
jaj. 3 W jednym z domów we wsi Radziwiłka wisi do dziś obraz przedstawiający Żyda 
liczącego pieniądze z podpisem w języku polskim „Żyd w sieni pieniądze w kieszeni”.4 
Dobre kontakty nie ograniczały się tylko do wymiany towarowej, w wielu relacjach 
powtarza się wątek przyjaźni zawieranych między dziećmi a także młodzieżą obu 
narodowości. Różnice religijne i obyczajowe czasami komplikowały plany wspólnych 

1  Statystyka Polski, seria C, z. 57, Warszawa 1937r., s. 34-37.,  Powiat płocki pod względem narodowościowym i wyznaniowym, „Głos Ma-
zowiecki”, 1933r.

2  „Głos Mazowiecki”, 1933r., z 29 marca, s. 4.

3  Bodzanów moje rodzinne miasteczko, Wspomnienia Arie Aksta, Mosze Binuma Ledermana, Pesy Kohen Cukerman, Bodzanów – Płock 
2010r. s.35.

4  Relacja Michała Zwolaka.
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zabaw. Mieszkanka Bodzanowa, pamiętająca te czasy wspomina wycieczki do ży-
dowskiej  piekarni, asystowanie przy wypieku macy, wspólne zabawy i cytuje frag-
ment śpiewanej wtedy piosenki: 5

Salcia, Salcia chodź na bez. Nie, nie mogę bo szabes […]

 Piątek, 1 września 1939 roku, miał być w Wyszogrodzie zwyczajnym dniem 
targowym. Jednak większość sklepów pozostała zamknięta, a na ulicach zbierały 
się grupki ludzi, zwłaszcza Żydów, przekazujących sobie najnowsze wieści. Wszędzie 
powtarzały się te same pytania: wojna, co robić dalej?, uciekać czy pozostać na 
miejscu? Niepokój wywołany możliwością wybuchu polsko – niemieckiego konfliktu, 
towarzyszył mieszkańcom Ziemi Wyszogrodzkiej od kilku miesięcy.  Podsycały go 
doniesienia prasowe, organizowane zbiórki pieniędzy na zakup broni i niepokoją-
ce wydarzenia na miejscu, powodowane wzrostem antypolskich nastrojów ludności  
niemieckiej i miejscowego pastora. 6 W dniu  12 czerwca na Kępie Wyszogrodzkiej, 
w zagrodzie Eryka Ratkiego, zorganizowano wiec Zarządu Obwodowego Deutscher 
Völkverbund z udziałem ponad 700 młodych Niemców. 7 26 sierpnia po forsownym 
nocnym marszu, na polach wsi Cybulin, rozłożył się na odpoczynek 8 PAL z Płocka, 
następnej nocy przez most w Wyszogrodzie 8 PAL przekroczył  Wisłę.8 27 sierpnia 
przez Bodzanów przeszedł, liczący kilka tysięcy osób, kondukt pogrzebowy żegnający 
kpr. Ignacego Grabowskiego zastrzelonego na granicy pod Mławą. O możliwości wy-
buchu wojny mówiło się często, nikt jednak nie przypuszczał, że działania wojenne 
tak szybko obejmą centrum kraju. Powszechnie wierzono w siłę polskiego wojska  
i szczelnie umocnione granice.
 Tymczasem już 1 września w godzinach rannych, kierowca autobusu kursują-
cego na trasie Warszawa – Płock, przekazał wyszogrodzianom informacje o bombar-
dowaniu stolicy, pierwszych ofiarach i panującym chaosie. Tego samego dnia, około 
godziny 10.00, w okolicy Bodzanowa spadły pierwsze bomby. Z Płocka przekazano 
wiadomość o bombardowaniu miasta i ofiarach wśród ludności cywilnej. W niedzielę 
3 września niemiecki samolot ostrzelał zagrody we wsi Węgrzynowo oraz rolników 
pracujących w polu przy kopaniu ziemniaków. Tego też dnia do Bodzanowa dotarł  
z kilkoma kolegami, Lejzer Brim, którego oddział został rozbity pod Mławą. Przera-
żeni żołnierze opowiadali o klęsce polskich wojsk i działalności V kolumny na tyłach 
naszych oddziałów. Pod wieczór następnego dnia od strony Mąkolina, do miasteczka 
wjechały pierwsze chłopskie furmanki wypełnione przerażonymi Żydami, uciekają-
cymi z miejscowości położonych bliżej granicy z Prusami Wschodnimi. Uciekinierzy 
mówili, że Niemcy są już blisko i opowiadali o okrucieństwie Wehrmachtu. Wieczorem 
bodzanowski rynek wypełnił się żydowską ludnością. W nastroju paniki debatowano 

5  Relacja Heleny Mińkie.

6  Arie Akst, Testimony, Yad Vashem 2002. sygn. UT 4272

7  Wiec Zarządu Obwodowego Deutscher Volksverbant w Wyszogrodzie w dniu 12 czerwca 1939r., APW, UWW, sygn. 109, k. 168 – 169.

8  Tadeusz Chrostowski, Z kart oręża płockiego: dzieje 8 Pułku i 71 Dywizjonu Artylerii, 1989
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nad najlepszym wyjściem z trudnej sytuacji, rozważano różne warianty. Zamożniej-
si, oraz mający krewnych w stolicy, postanowili ukryć majątek u polskich sąsiadów 
i udać się do Warszawy, albo schronić w miejscowościach położonych w pobliżu sto-
licy. Liczyli na to, że miasto zostanie obronione. Młodzi zorganizowali się w grupy  
i postanowili wyruszyć w kierunku Płońska i dalej na wschód. Po 17 września 1939r. 
wielu z nich zostało zesłanych w głąb ZSRR. W Bodzanowie, we wtorek 5 września, 
polska policja  spaliła  dokumenty i pozostawiając na miejscu policję pomocniczą 
opuściła miasteczko. Był to sygnał dla miejscowych Żydów, że nadszedł ostateczny 
termin ucieczki. Ruszyli według wcześniej ustalonych kierunków. Część z tych, którzy 
postanowili iść na wschód, zatrzymała się w Płońsku na dłużej, inni dotarli w okolice 
Białegostoku.
 Również wyszogrodzcy Żydzi, w pierwszych dniach września, ewakuowali się  
przed nadciągającymi oddziałami niemieckimi. Jedni wybrali także drogę na wschód, 
inni udali się za Wisłę w kierunku Warszawy. Ci zaś, którzy poszli w kierunku Socha-
czewa musieli zawrócić przed nadciągającym frontem. Nie wszyscy zdołali wycofać 
się w porę, osiem osób ukryło się w piwnicy domu w pobliskiej wsi Śladów. Po zajęciu 
wioski żołnierze Wehrmachtu przeszukali teren, ukrywających się Żydów rozstrzelali 
na miejscu. Pinhas Sheinblum miał szczęście, został tylko ranny, kilka godzin prze-
leżał wśród zabitych, a wieczorem przedostał się do miasta i opowiedział innym  
o zbrodni. 9

 Grupa bodzanowskich Żydów idących w kierunku Warszawy, ze względu na 
zacięte walki pod Modlinem, została zmuszona  szukać możliwości przejścia na dru-
gą stronę Wisły w Wyszogrodzie. Po dotarciu na miejsce okazało się, że miasto jest 
już puste, a most zablokowały wycofujące się kolumny polskiego wojska. Zatrzymani 
przez straże zawrócili do Bodzanowa. W lesie pod Ciućkowem słyszeli wybuchy wysa-
dzanego mostu. Grupa młodych mężczyzn wyruszyła  na zwiad, w celu rozpoznania 
możliwości przeprawy przez rzekę w Kępie Polskiej. Po przeprawieniu się na drugi 
brzeg dotarli do Iłowa. W miasteczku panował chaos, polscy i żydowscy uciekinierzy, 
przemieszani z oddziałami wojska, wypełniali rynek. Organizowano obronę Bzury, 
wojsko nie puszczało nikogo dalej, tak więc i ta droga ewakuacji do stolicy okazała się 
niemożliwa. Wrócili więc do miasta i z bliskimi postanowili czekać na dalszy rozwój 
wydarzeń.
 Wobec braku innych możliwości ucieczki, część Żydów ukryło się w pobliskich 
lasach oraz w zagrodach polskich gospodarzy, z którymi przed wojną utrzymywa-
li kontakty handlowe. Kilku wyszogrodzkich Żydów ukrywało się w Węgrzynowie 
u rodzin Ireny i Ludwika Kompińskich oraz Ludwiki i Sylwestra Fabianowiczów. 10 
Także w tej wsi, w gospodarstwie Sabiny i Kazimierza Góreckich, przez kilka mie-
sięcy ukrywał się wyszogrodzki krawiec. Gdy, po ucieczce Kazimierza Góreckiego  
z przymusowych robót w Prusach Wschodnich,  gospodarstwo znalazło się pod  
obserwacją żandarmów, musiał opuścić kryjówkę. Z kolei bodzanowski lekarz  

9  Kronika Gmin, Wyszogród, s. 144,197.

10  Janusz Szczepański, Społeczność Żydowska Mazowsza w XIX – XX wieku, Pułtusk 2005. S. 493.
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Józef Augenfisz, zmobilizowany w ostatnich dniach sierpnia, po klęsce wrześniowej, 
wiedząc jak Niemcy traktują polskich żołnierzy pochodzenia żydowskiego,  nie wró-
cił do domu i ukrywał się w lasach w okolicy Niesłuchowa. Jego żonę  dr Ritę wraz  
z córką Jadzią, wysiedlono z domu przy ul. Piłsudskiego i dokwaterowano do pol-
skiej rodziny we wsi Chodkowo Działki. Tam obie zostały aresztowane i wywiezione  
do Działdowa. Nie pozwolono jej nawet zabrać torby lekarskiej. Na wieść o wywiezie-
niu rodziny, dr Augenfisz wszedł do budynku gdzie znajdował się posterunek gestapo                                      
i zdetonował  granat, zabijając siebie i kilku Niemców. 11

 Po zajęciu Ziemi Wyszogrodzkiej, rozpoczęły się prześladowania i tępienie 
miejscowej ludności. W pierwszych tygodniach września największym zagrożeniem 
było niemieckie wojsko, przemieszczające się w kierunku mostu w Wyszogrodzie. 
Kradzieże, niszczenie mienia, pobicia, znęcanie a nawet zabójstwa nie  były jeszcze 
zaplanowaną akcją wyniszczenia a wynikały z nienawiści rasowej. W Bodzanowie, 
jako pierwsze, zostały splądrowane żydowskie sklepy mieszczące się przy głównej 
ulicy, którą przejeżdżały wojskowe ciężarówki. Tu także pijany kolonista z Wiciejewa 
zastrzelił starego zamiatacza ulic ponieważ myślał że jest Żydem. Arie Akst wspo-
mina, że w pierwszych tygodniach wojny w Bodzanowie nie było nawet posterunku 
żandarmerii a nieformalną władzę sprawowali koloniści niemieccy. Pierwszą próbę 
przejęcia przez nich administracji, zaraz  po wyjeździe polskiej policji, udaremnili 
poproszeni o pomoc  polscy żołnierze, zmierzający w kierunku Modlina. Ich przy-
wódcę, Milkego z Wiciejewa, aresztowano lecz udało mu się zbiec. W trudnej sytuacji, 
stale pogarszającej się wraz z napływem nowych uchodźców, Żydzi organizowali 
pomoc dla najbardziej potrzebujących. W okradzionych z towarów sklepach i maga-
zynach urządzano kwatery dla uciekinierów. Głównym problemem stawał się głód 
i wysokie ceny windowane handlem czarnorynkowym. W owym czasie nagminnie 
wykupywano żywność i wywożono ją do Warszawy. W tym celu, do rodziny w Mąko-
linie,  przyjeżdżała służąca znanej pieśniarki Hanki Ordonówny. 12 Żydzi wymieniali 
na żywność co mieli, pierwsi  w trudnej sytuacji znaleźli się uchodźcy. Bodzanowski 
rabin Chenoch Nawri zorganizował wśród współwyznawców zbiórkę polskich pie-
niędzy na zakup chleba w piekarni Rogulskich. W Wyszogrodzie starszyzna na czele  
z rabinem Neftali Śpiewakiem, organizowała pomoc żywnościową za pieniądze przy-
syłane przez, przebywającego w USA, Yoske Levina.
 W drugiej połowie września okupant zaczął stopniowo organizować zajęte  
obszary i tworzyć nową administrację. Prześladowania ludności zaczęły mieć bar-
dziej zorganizowany charakter. Kupcy zmuszeni zostali do wyprzedania towarów aż,  
w końcu wszystkim Żydom, poza rzemieślnikami i furmanami, zabroniono wykony-
wania zawodu. Każdy Żyd, który ukończył 12 lat,  musiał nosić naszyte na ubra-
niu żółte łaty. Jesienią 1939r. rozpoczęła się planowa akcja niszczenia miejsc kultu  
i stopniowego usuwania Żydów z terenów wcielonych do Rzeszy.

11  Relacje, Anny Gradowskiej - Truszkowskiej, Józefy Piechny.

12  Tadeusz Witlin, Pieśniarka Warszawy: Hanka Ordonówna i jej świat, s. 7
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 Na mocy dekretu Hitlera z 12 października 1939r. Ziemia Wyszogrodzka 
znalazła się na terenach wcielonych do Rzeczy, administracyjnie należała do nowo 
utworzonej Rejencji Ciechanowskiej. Docelowo ziemie wcielone miała zamieszkiwać 
tylko ludność niemiecka a dotychczasowi mieszkańcy podlegali wysiedleniu. Jako 
pierwsi  mieli zostać usunięci Żydzi i ślady ich kultury. W końcu 1939 roku hitle-
rowcy zburzyli synagogę w Wyszogrodzie, a w następnym roku zostały rozebra-
ne wszystkie domy żydowskie poniżej góry zamkowej oraz przy ulicy Szewskiej. 
Zniszczony został stary cmentarz nad Wisłą. W kwietniu 1940r. rozebrano bożnicę  
w Bodzanowie a mieszkańców wyznania mojżeszowego wysiedlono z rynku, dokwa-
terowując ich do rodzin żydowskich mieszkających przy ulicach; Kilińskiego i Ponia-
towskiego. Małe grupy wysyłano do obozów pracy w Drobinie i Działdowie. Ludność 
żydowską zmuszano do ciężkiej pracy fizycznej przy jesiennych pracach polowych, 
odbudowie zniszczonego mostu na Wiśle, kopaniu umocnień, budowie dróg, gdzie 
jako budulca używano  też tłuczonych macew z miejscowych cmentarzy.
 13 sierpnia 1940r., w byłym Domu Ludowym  w Bielsku, Niemcy otwo-
rzyli obóz pracy przymusowej. W obozie było miejsce dla około 120 robotników 
przymusowych, zatrudnionych  przy melioracji gruntów i tłuczeniu kamienia. Jako 
pierwszych wysłano do Bielska członków tzw. „pierwszego“ Judenratu z Wyszogrodu.  
Zostali w ten sposób ukarani  za nie wykonanie polecenia okupanta. Późną jesienią, 
tego roku, dosłano jeszcze grupę Żydów z Bodzanowa. Po kilku miesiącach udało 
się ich wykupić za pieniądze przekazane przez warszawski Judenrat. Na począt-
ku 1941r. w bielskim obozie osadzono  członków kolejnego wyszogrodzkiego Ju-
denratu. W marcu 1941r. wszystkich więźniów z Bielska wysłano do obozu pracy  
w Działdowie. W Wyszogrodzie 6 marca Niemcy zebrali wszystkich Żydów na ryn-
ku. Wśród otoczonych przez SS, niemiecką policję i volksdeutschów przeprowadzono 
selekcję. 700 z nich wraz z rabinem Neftali Śpiewakiem załadowano na ciężarówki 
i wywieziono do Działdowa. Pozostałych przesiedlono do dzielnicy wyznaczonej po-
między ulicami: Rębowską, Kościelną, Płocką, Ogrodową i Starym Rynkiem. Teren 
ten ogrodzono drutem kolczastym, tworząc zamknięte getto. 12 marca 1941r. wy-
szogrodzkich Żydów uwięzionych w Działdowie wywieziono koleją do Kielc, stamtąd  
do Nowej Słupi w dystrykcie radomskim.
 Wczesnym rankiem 3 marca 1941r. zlikwidowano dzielnicę żydowską w Bo-
dzanowie. Jej mieszkańców spędzono na rynku. Pod gradem ciosów załadowano  
na ciężarówki i przewieziono do Działdowa. Niektórzy nie zdążyli nawet zabrać pod-
ręcznego bagażu. Stary Meir Fufa, opierający się wywózce, został zatłuczony kijem 
przez rozwścieczonego esesmana z Płocka. 13 Po kilku dniach pobytu w Działdowie, 
odkrytymi wagonami towarowymi, w nieludzkich warunkach, przetransportowano 
ich do Generalnego Gubernatorstwa. Głównie do gett w Szydłowie i Częstochowie.  
Po drodze wielu zmarło z wycieńczenia i mrozu. Do nowych miejsc zamieszka-
nia przybyli bez jakiegokolwiek dobytku, według relacji świadków, niektórzy mimo 

13  Arie Akst, Testimony, Yad Vashem 2002. sygn. UT 4272.



57

MY DLA REGIONU

mrozu, przyjechali boso i w łachmanach. 14  Miejscowe Judenraty organizowały  
doraźną pomoc. Dla przybyłej do Częstochowy w marcowym transporcie grupy 
2330  płockich i bodzanowskich Żydów, zorganizowano pomoc w postaci zbiórki 
odzieży. Przydzielono im też zupę w miejscowej kuchni. W przepełnionych gettach 
Generalnej Guberni panowały nieznośne warunki,  głód i choroby. Młody przesie-
dleniec z Włocławka, który znalazł się w tym czasie w Nowej Słupi, napisał w liście  
do matki:

Jestem bosy, oberwany, bez pieniędzy i pracy. Nie mam już na sobie nawet koszuli. 
Zaziębiłem się, gdyż chodzę boso. Inni ziomkowie nie mogą mi pomóc, bo sami sprze-
dają już ostatnie resztki na jedzenie  […] 15

 Listy z prośbą o pomoc, wysyłali też bodzanowscy Żydzi. Grupa Polaków,  
wysiedlonych 7 marca 1941r. z Bodzanowa w okolice Kielc, odwiedziła depor-
towanych w Częstochowie dawnych sąsiadów. Jeden z uczestników tej wyprawy 
wspomina nieludzkie warunki panujące w częstochowskim getcie. 16 W Nowej Słupi 
wyszogrodzcy Żydzi mieszkali także w nieznośnych warunkach, brakowało miejsc  
na kwatery, około 400 osób stłoczono w synagodze,  pozostałych rozmieszczono 
w budynkach użyteczności publicznej i w domach prywatnych. Panował głód, wy-
buchały epidemie tyfusu. Przebywający tam przesiedleńcy z Wyszogrodu, Bielska  
i Młodzieszyna założyli Komitet Pomocy, który zorganizował dla wygnańców dwie 
kuchnie i ludową piekarnię. 
 W połowie 1941r. wzmożony ruch wojsk niemieckich w kierunku granicy  
z Rosją obudził nadzieje wśród mieszkańców Generalnej Guberni na rychły koniec 
okupacji niemieckiej. Ukrywający się we wsi  Mogiła pod Krakowem, Leon Silberbacht 
wspomina w swoim dzienniku o nadziejach jakie wśród Żydów wywołała możliwość 
wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej. Byli też tacy, którzy nie czekając na ostateczny 
wybuch wojny, postanowili wracać do domów z których niedawno zostali wyrzuce-
ni. W czerwcu 1941r. około 400 zdesperowanych wyszogrodzkich Żydów opuściło 
potajemnie Nową Słupię i wróciło do rodzinnego miasta. Ucieczka była zaplanowa-
na, w czerwcu 1941r. do Wyszogrodu zaczęły docierać paczki towarowe wysyłane  
w Nowej Słupi, adresowane na mieszkańców getta. Waga niektórych dochodziła 
nawet do 19 kilogramów, więc należy przypuszczać, że w jednej paczce znajdował 
się dobytek kilku osób . Nawet z najmniejszym bagażem trudno byłoby się poruszać 
nie zwracając na siebie uwagi. Uciekinierzy wysłali więc legalną pocztą resztki co im 
jeszcze pozostało na adresy rodzin lub znajomych. Nie mogli wiedzieć, że wielu z nich 
nie mieszkało już pod dawnym adresem. Część paczek odesłano więc z Wyszogrodu  
do getta w Nowym Dworze, lub do miejsca nadania. 

14  Isaiah Trunk, Judenrt: the Jewish councils Eastern Europe under Nazi occupation, New York, 1972, s. 134.

15  Eugeniusz Fąfara, Gehenna ludności żydowskiej, s. 293.

16  Relacja J.F. Kulińskiego, Oni żyją w pamięci mojego dzieciństwa, „Gazeta Gminy Bodzanów”, czerwiec-lipiec 2004r., s. 4.
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 Jedną z możliwych dróg 
ucieczki z Generalnej Guberni były 
transporty towarowe. Uciekinierzy  
z Nowej Słupi musieli najpierw prze-
być 20 kilometrową drogę do sta-
cji kolejowej w Suchedniowie. Tam,  
w ukryciu, czekać na transport. 
Trzynastoletni chłopiec Icchak Pa-
sternak, którego rodzice z młod-
szym bratem pozostali w Wyszogro-
dzie, niezauważony pokonał tę drogę 
i wskoczył wraz kolegą do wagonu 
towarowego jadącego w kierun-

ku Warszawy. Potem przez Sochaczew, Młodzieszyn, omijając Wyszogród, dotarł  
w okolice Płońska. Zaopiekował się nim  Stanisław Wolski ze wsi Raszewo, przedwo-
jenny burmistrz Wyszkowa. Chłopiec pracował w gospodarstwie i dostarczał żyw-
ność rodzinie pozostającej w getcie wyszogrodzkim. Po likwidacji getta i przewiezie-
niu ojca i brata do Czerwińska a potem Nowego Dworu, również i tam dostarczał 
prowiant. Wielokrotnie chwytany uciekał, aż w końcu po likwidacji getta w Nowym 
Dworze w listopadzie 1942r., trafił do Auschwitz. Uciekł w czasie ewakuacji obozu 
w styczniu 1945 roku i przeżył wojnę. 17

 W wyniku nasilającej się fali ucieczek, okupant przeprowadził rewizje w dziel-
nicach żydowskich na ziemiach wcielonych do Rzeszy. 13 lipca 1941r., po kontroli  
w płońskim getcie, grupa bodzanowskich Żydów przebywająca tam bez zezwolenia 
od września 1939r., została schwytana i pieszo popędzona do Pomiechówka. Wszy-
scy zginęli zastrzeleni po drodze lub na polach w okolicy fortów. Natomiast po rewizji 
w Wyszogrodzie złapano 180 uciekinierów z Nowej Słupi. Załadowano ich na cztery 
ciężarówki i wywieziono w nieznanym kierunku, być może zamordowano ich w Po-
miechówku. Z miejsc deportacji w Generalnej Guberni uciekali także bodzanowscy 
Żydzi. Niektórych schwytano poza gettem jeszcze na terenie Generalnej Guberni,  

17  Wyszogrod. Sefer zikkaron, I Fought Out My Life by Myself by Yitzhak Pasternak, Tel – Awiw  1971, s. 16-19.
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tak zginęli m.in. Jankiel Rozenberg i Zachrija Goldberg. Większej grupie udało się uciec 
z Częstochowy i dotrzeć w okolice Wyszogrodu. Przy próbie przekroczenia granicy 
aresztowano dwudziestu z nich i wywieziono do Działdowa, gdzie zostali zamordo-
wani. Po ucieczce z getta bezpieczniej było ukrywać się z dala od żydowskich skupisk. 
Trójka żydowskich dzieci, Ruth, Moniek i ich koleżanka, po ucieczce w 1943 roku  
z warszawskiego getta ukrywała się w okolicy Wyszogrodu, często zmieniając kry-
jówki. Na szczęście mieli ze sobą sporo pieniędzy zaszytych w ubraniu i dość odwagi 
aby często szukać nowego schronienia,  to pomogło im przeżyć wojnę. 18 Do jesieni 
1943 roku we wsi Boguszyn w gminie Czerwińsk, w gospodarstwie Franciszka Ant-
czaka, ukrywali się Lewin i Koperman z Wyszogrodu. Z obawy przed denuncjacją 
gospodarz umieścił ich u swojej siostry, Zofii Szkopińskiej w Nacpolsku. W lutym  
1944 roku żandarmi wpadli na ich trop i zamordowali ukrywających się oraz Fran-
ciszka Antczaka i 22-letniego syna Szkopińskiej.       
 29 listopada 1941 roku wyszogrodzkie getto zostało zlikwidowane. Część jego 
mieszkańców przesiedlono do Czerwińska, a ok. 1200 osób przewieziono do getta  
w Nowym Dworze.

 W styczniu 1942 roku na konferencji w Wannsee zapadła decyzja o fizycznym 
unicestwieniu ludności pochodzenia żydowskiego (tzw. ostateczne rozwiązanie kwestii 
żydowskiej – Endlösung). Miały temu służyć obozy zagłady w Treblince, Sobiborze, 
Bełżcu, Auschwitz i Majdanku. Już w lipcu 1942 roku pierwsze transporty z likwi-
dowanych gett na terenie GG trafiły do komór gazowych Treblinki. We wrześniu zli-
kwidowano getto w Nowej Słupi. Tak wspomina to wydarzenie mieszkaniec Bodzen-
tyna, Jan Fąfara,  świadek likwidacji miejscowego getta w dniu 19 września 1942 
roku:

Alarm rozpoczął się o 8 rano. Zaczęto bić w dzwony, a żandarmi i policja żydowska 
chodzili po mieście od domu do domu, gdzie mieszkali Żydzi i wypędzali nieszczęśli-
wych z mieszkań. Było chyba kilkunastu żandarmów. Chorych oraz starych, zniedo-
łężniałych i dzieci członkowie ich rodzin wynosili na plecach. Razem z Żydami z Słupi 
Nowej poprowadzono wszystkich poprzez Wzdół Rządowy i Michniów do Suchednio-
wa. Ile godzin trwała ta golgota? Po rowach leżało potem pełno zamordowanych, 
przeważnie kobiet, ludzi starych i dzieci. Obok nich walały się porzucone tobołki  
z ich osobistymi rzeczami. W Suchedniowie hitlerowcy załadowali Żydów do wago-
nów towarowych i wywieźli do Treblinki. 19

 W kwietniu 1942 roku zostało zlikwidowane getto w Szydłowie. Około  
2000 Żydów, w tym przesiedleńców z Bodzanowa, deportowano do Jędrzejowa,  
a stamtąd, w październiku 1942r. wywieziono ich do obozu zagłady w Treblin-
ce. Podobny los spotkał tych, którzy przebywali w  innych gettach na terenie GG.  

18  From Memory to Transformation: Jewish Womenʼs Voices, red. Sarah Silberstein Swartz, Margie Wolfe. Second Story Press, Toronto 1998.

19  Eugeniusz Fąfara, s. 430.
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Podobny los spotkał Żydów, którzy przed wybuchem wojny, w poszukiwaniu pra-
cy, wyjechali do innych państw europejskich. Najczęściej byli deportowani w obozie  
w Drancy pod Paryżem a następnie wywożeni do Treblinki i Auschwitz.
 Hitlerowska okupacja przyniosła kres kilkuwiekowej obecności Żydów na Zie-
mi Wyszogrodzkiej. Tylko nielicznym udało się przetrwać. Z 1300 bodzanowskich 
Żydów Zagładę przeżyło 51. Ci którzy ocaleli, to przede wszystkim uciekinierzy  
do Związku Radzieckiego, a także ci, którym udało się zbiec z gett i przedostać do so-
wieckiej strefy okupacyjnej. Tam również czekały nich prześladowania i deportacje, 
ale szanse na przeżycie były znacznie większe. Pojedynczym Żydom udało się przeżyć 
Holokaust korzystając z pośredniej, a czasami bezpośredniej pomocy udzielanej przez 
ludność polską. Ta jednak wiązała się zawsze z ogromnym ryzykiem. Niektórym, tak 
jak Arie Akstowi z Bodzanowa, udało się przeżyć pobyt w obozach koncentracyjnych 
i doczekać wyzwolenia przez amerykańskich żołnierzy. 20

 W wyniku Zagłady przestały istnieć przedwojenne sztetle, zniszczone zostały 
wszelkie ślady kultury żydowskiej, miejsca kultu a wraz z nimi bezcenne często dzieła 
sztuki, biblioteki, zwyczaje. Z dużej biblioteki im. Pereca w Bodzanowie nie zachowa-
ła się ani jedna książka. Nie zachowało się cenne wyposażenie wyszogrodzkiej synago-
gi. Na starym cmentarzu żydowskim w Bodzanowie stoi jedna odnaleziona macewa  
a inne pozostają czasami „macewami użytecznymi”.

20  A. Akst, Testimony.

Macewa z Wyszogrodu
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Pomnik poświęcony pamięci Żydów z Wyszogrodu zamordowanych podczas Holokaustu.
Na tablicy napis w języku hebrajskim i polskim „Pamięci Żydów z Wyszogrodu 

zamordowanych przez hitlerowców”
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Słubice - gmina, w której mieszkam

Autor: Wiktor Woliński
Szkoła Podstawowa w Świniarach
Opiekun: Ewa Krajewska

Gmina Słubice to gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie płoc-
kim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim. Gminę 
Słubice utworzono w styczniu 1973 roku z połączenia dwóch gromad - Słubice  
i Juliszew. Siedzibą Gminy jest wieś Słubice, leżąca przy drodze wojewódzkiej nr 575 
między Płockiem a Warszawą, z którą łączą się dwie drogi powiatowe Nr 365 Słu-
bice - Piotrkówek i Nr 373 Sanniki -Słubice.
Gmina Słubice zajmuje środkową część Doliny Dobrzykowsko-Iłowskiej ograniczona 
Wysoczyzną Gąbińską. Gmina należy do gmin nadwiślańskich. 
Na terenie gminy znajduje się 20 wsi i 18 sołectw.
 
Herb mojej gminy
Na czerwonym tle miedzy żółtymi półksiężycami nagi miecz. Jest 
to fragment herbu Ostoja należący do rodu Mikorskich. Ziemia-
nin Józef Andrzej Mikorski wybudował wspaniały kościół i pałac. 
Po drugiej stronie białej wstęgi są kłosy zbóż symbolizujące tra-
dycje rolnicze naszej gminy.

Historia herbu Ostoja
Herb ten nadał Bolesław Śmiały na przełomie XI i XII wieku. Jak piszą ówcześni bar-
dowie przyznany został za zasługi pewnego pułkownika imieniem Ostoja. Gdy nie-
przyjaciel wtargnął na tereny Polski razem z kilkoma swoimi żołnierzami zakradł się 
pod obóz wroga i zaatakował strażników. Jeden z pojmanych chcąc uchronić swoje 
życie przysiągł dopomóc atakującym. Pułkownik darował mu wtedy wolność, a ten 
od razu popędził do swego obozu. Rozmawiając ze swoim hetmanem nie wspomniał  
o swojej porażce, ale za to nakłonił swego dowódcę do ataku. To była jednak pu-
łapka. Ostoja ze swoimi ludźmi otoczył ich ze wszystkich stron i nie dał im żadnych 
szans na obronę. Połączywszy się z dwoma chorągwiami, nocą ruszył na główny obóz 
wroga. Wrogowie byli całkowicie nieprzygotowani. Niektórzy z nich od razu dostali 
się pod miecze, drudzy uciekli do pobliskich lasów. Niewolnik Ostoi za przyczynienie 
się do zwycięstwa odzyskał wolność. Herb Ostoja jest jednym z najstarszych w Polsce.

Fauna i Flora
W gminie Słubice mało jest obszarów leśnych. Są to lasy mieszane z przewagą so-
sny. Zajmują one obszar piaszczystych gleb doliny Wisły. Na terenach najwilgotniej-
szych rośnie olcha. W podszyciu występują krzewy, paprocie. Na zachód od drogi  
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Słubice - Piotrkówek w miejscach występowania torfu spotkać można było dawniej 
roślinność szuwarów i łąk np. tatarak, pałka, trzcina. Obecnie w wyniku zmniejsza-
jącej się ilości opadów roślinność ta zmieniła się na bardziej sucholubną. Wśród fauny 
na terenach nadwiślańskich przeważa rybitwa i mewa. Obszary podmokłe to króle-
stwo ptaków błotnych (kaczki). Na całym obszarze gminy w miejscach trudno do-
stępnych spotkać można bażanta, kuropatwę. W lesie występuje kos, dzięcioł, sikora, 
wilga. W pobliżu osiedli ludzkich żyją wróble, skowronki, bocian biały, szpaki, kawki, 
puszczyki. Z ssaków na uwagę zasługuje kret, jeż, sarna, zając. Czasami zawędruje  
w nasze lasy łoś i dzik. Na terenie gminy Słubice we wsi Studzieniec jest drzewo - 
pomnik przyrody (dąb szypułkowy), a w Słubicach park wiejski, pałacowy z aleją 
wiązów założony przez Józefa Mikorskiego. Szkoda tylko, że jest on bardzo zaniedbany.

Historia Ziemi Słubickiej
Najstarsze ślady pobytu człowieka pochodzą z IV tysiąclecia pne. Pojawiła się wów-
czas tzw. kultura pucharów lejkowatych z którą współistniała kultura amfor kuli-
stych znana ze stanowiska w Grzybowie, Słubicach i Jamnie. W miejscowości Grzy-
bów znaleziono grób skrzynkowy wykonany z kamieni w którym pochowany był 
zmarły. W miejscowości Juliszew również odkryto grób skrzynkowy z którego wydo-
byto naczynia: 5 popielnic i przystawki, a w Świniarach - osadę z kilkoma domami 
naziemnymi lub półziemiankowymi wznoszonymi w konstrukcji słupowej i zrębowej 
(kultura przeworska i wielbarska). Stanowiska pucharów lejkowatych odnaleziono 
także w Potoku Białym, prawdopodobnie znajdowała się tu osada oraz w Słubi-
cach - osada i ślad osadnictwa, a także w Piotrkówku - ślady osadnictwa ludności 
kultury pucharów lejkowatych. W Jamnie stanowisko określono jako cmentarzysko. 
Osadnictwo trzcinieckie znane było ze stanowiska w Leonowie i Grzybowie. Na ob-
szarze gminy Słubice stwierdzono stanowiska kultury grobów kloszowych w Zycku 
Polskim i we wsi Nowosiadło. Od VI wieku n.e. następuje wzrost osadniczy. W Zycku, 
Świniarach, Nowosiadle znajdowały się osady zaliczane do wczesnego średniowiecza  
(XI i XII wiek). Początki osadnictwa na tym terenie znane są nie tylko ze źródeł  
archeologicznych, ale i badań nazewnictwa osad z doby średniowiecza. Na szczególną 
uwagę zasługują osady o nazwach służebnych wskazujących na zajęcia ich mieszkańców.

Historia niektórych miejscowości Ziemi Słubickiej przedstawiona jest poniżej.

Słubice - wieś szlachecka, której nazwa pochodzi od starosłowiańskiego słowa „słub” 
oznaczającego miejsce do połowu ryb. Już w XII w. miejscowość ta należała do rycer-
stwa z rodu Prusów na Mazowszu. Starosta wyszkowski Jakub jako pierwszy zaczął 
używać nazwiska Słubicki. W dokumentach z 1540 roku pojawił się Marcin Słubicki, 
a Słubice nosiły nazwę Słubice - Mayno, co wskazuje na pruskie pochodzenie od imie-
nia Maynot. W pobliskim Studzieńcu również spotkać można potomków Maynota.  
Od XVI w. mało jest informacji dotyczących Słubic i ich właścicieli. Jedynie wiado-
mo, że w 1660 roku król Jan Kazimierz nadał miasteczko Osmolin Krzysztofowi  
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Słubickiemu. Na przełomie XVII  
i XVIII w. w Słubicach panowa-
ła rodzina Słubickich, natomiast  
w połowie XVIII w. wieś ta stanowiła 
własność rodziny Mikorskich. Przed 
rokiem 1789 Józef Mikorski wysta-
wił klasycystyczny pałac otoczony 
parkiem, w którym znajdowała się 
Świątynia Milczenia.
Innym cennym zabytkiem jest ko-
ściół powstały w 1789r. W 1850r. 
właścicielami dóbr słubickich stali się 
Potoccy z Wilanowa, a w 1867 Eugeniusz Grzybowski. Słubice słynne były w prze-
szłości z gospodarności i kultury rolnej dla całego kraju. Wieś i folwark posiadały 
gorzelnię, browar i cegielnie, dwa młyny (Bełk i Grabowiec) oraz 2 wiatraki (folwark  
w Przyborowie i Grabowcu). Hodowano owce (owczarnia posiadała 3500 sztuk 
owiec). Stosowano bezugorową uprawę ziemi, intensywne nawożenie i płodo-
zmian. W połowie XIX w. zakładano sady np. sad w Słubicach obejmował 22 morgi  
powierzchni. Chłopi mieszkali w budynkach tzw. „czworakach” których kilka zacho-
wało się do dzisiejszego dnia.

Świniary - najstarsza wzmianka w źródłach historycznych odnosi się do tej wła-
śnie miejscowości w gminie Słubice. Już w wieku XI-XII wieś należała do posiadłości 
benedyktyńskiego opactwa św. Wojciecha z Płocka. Badania archeologiczne również 
wskazują na ślady pobytu człowieka już w IX-X wieku oraz ślady wcześniejszych 
punktów osadniczych. Nazwa wsi wskazuje na średniowieczne zajęcia ludności pod-
danej płockim zakonnikom. Wieś leżała nieco na uboczu, w 1329 roku była jeszcze 
własnością benedyktynów. W 1329 roku książę Bolesław II uwolnił od danin ksią-
żęcych Swiniary. W XV wieku Swiniary uległy podziałowi na własność prywatną  
i duchowną, a od XV wieku własność duchowna zmieniła nazwę na Mnichowice, na-
tomiast szlachecka nadal figurowała jako Swiniary. Mnichowice obecnie nie istnieją.

Jamno - miejscowość stanowiąca własność duchowną. Leżała przy starej drodze  
z Kujaw przez Gostynin, Gąbin, Sochaczew w głąb Mazowsza. Jamno darował  
w 1292 roku książę Bolesław biskupstwu poznańskiemu. Wkrótce po 1297 roku  
powstał w Jamnie kościół parafialny Św. Marcina, erygowany przez biskupa  
Andrzeja Zarębę. Prawdopodobnie tędy podróżował często biskup poznański, zatrzy-
mując się w Jamnie, w którym stał dwór biskupi umożliwiający dłuższy kilkudnio-
wy pobyt biskupa i jego orszaku. O tym że przebywali w Jamnie biskupi poznańscy, 
świadczą dokumenty. Parafia pozostawała w posiadaniu biskupstwa do XVIII wieku. 
W kościele parafialnym w Jamnie, wsi o bogatej historii, właściciele Słubic ufundo-
wali sobie przed rokiem 1616 kaplicę, która później nazywano kaplicą Słubickich.  

Pałac w Słubicach
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Parafia w Jamnie istniała do połowy XIX wieku. W 1854 roku po spaleniu kościo-
ła przeniesiono parafię do Słubic, a w miejscu nieistniejącego kościoła postawiono 
krzyż. W szczerym polu pozostał jedynie cmentarz grzebalny, bardzo zdewastowany,  
na którym zachowały się dwa stare nagrobki. Jeden z nich to grobowiec rodziny 
Zarembów, a drugi rodziny Skarżyńskich - właścicieli Studzieńca.

Zyck (daw. Życk) - Pierwsza wzmianka o sprzedaży Zycka Gotardowi z rodu Juno-
szów pochodzi z 1384 roku. Ród Junoszów z Zycka prócz swej wsi rodowej posiadał 
jeszcze miasteczko Kiernozię. Był dość znanym rodem. Sam Gotard pełnił urząd  
sędziego płockiego. Ród Junoszów z Zycka zachował znaczenie do XV wieku,  
a Adam z Zycka herbu Junosza obecny był w czasie rokowań z Zakonem Krzyżac-
kim w 1435 roku w Brześciu. Powstanie kościoła w Zycku datuje się na 1380 rok. 
Była to niewielka drewniana świątynia. W 1603 roku istniał kościół św. Doroty, 
być może założony w XIII wieku. Wybudowany kościół św. Doroty nie został jednak 
konsekrowany z powodu niezgody patronów i stał przez długie lata pusty. W 1603 
roku patron Wituski budował nową świątynię na innym miejscu bezpieczniejszym od 
wylewów Wisły. O miejscowości niewiele wiadomo do 1863 roku kiedy to 13 grud-
nia miała miejsce jedna z ostatnich bitew Powstania Styczniowego w tym regionie. 
Otóż tego dnia w godzinach rannych oddział jazdy „Dzieci Warszawskich” pod do-
wództwem majora Nadmillera pędzony był przez Rosjan w stronę Wisły. Powstańcy 
zatrzymali się w Słubicach i okrążeni zostali przez sztabskapitana Cytowicza, majora 
Sztejna z Sochaczewa, sztabskapitana Poznańskiego i majora Kiryjewa z Łowicza. 
Słabiej obsadzona była droga na Zyck. Po wielu wysiłkach powstańcy wycofali się  
w kierunku Piotrkówka i Zycka. Jednak zostali dopędzeni w Zycku. Około 200 ludzi 
podjęło walkę z kozakami, dragonami i huzarami w liczbie 700. Straty strony rosyj-
skiej były duże. Ocenia się, że zabitych i rannych było około 100. Polacy stracili kil-
kudziesięciu powstańców, ponad 10 osób znalazło się niewoli, wielu utonęło w Wiśle 
przy przeprawie. Ocalali udali się przez Juliszew, Grabie, Łąck do Kowala na Kuja-
wach. Obecnie w Zycku znajduje się kościół murowany w kształcie krzyża greckiego 
w stylu neobarokowym jako przykład twórczości architekta włoskiego Franciszka 
Turneilla.
Zbudowany został w roku 1870 pod 
wezwaniem Przemienienia Pańskie-
go, patronem parafii jest św. Mi-
chał Archanioł. W archiwum kościo-
ła jest książka parafialna założona 
3 maja 1892 roku przez ks. Józefa  
Kajrukszto proboszcza parafii Zyck  
w której wymienieni są ofiarodaw-
cy na kupno ziemi parafialnej i obo-
wiązki wypływające z zapisu ofiaro-
dawców (odprawianie mszy świętych Fotografia przedstawia obecny Kościół w Zycku
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i wypominki oraz informacja będąca decyzją ks. Kardynała Kakowskiego z 1921 
roku redukująca odprawianie mszy do jednej mszy rocznej). W kościele znajduje się 
chrzcielnica, monstrancja pozłacana, kielich - uznane za zabytek.

Piotrkówek (daw. Piotrków lub Piotrkowice ) - był wg. wizytacji w 1603 roku jed-
nowioskową parafią. W 1579 roku do Piotrkówka zaliczano także wieś Suchodół oraz 
osady na Ostrowie, Nieznachowie i Mańko. Suchodół obecnie należy do gminy Iłów, 
wieś Nieznachy dzisiaj nie istnieje. Wiadomo że w XVI wieku leżała na kępie wiślanej, 
podobnie jak i wieś Mańko. Przez zmieniające koryto Wisły, zostały prawdopodobnie 
zniszczone przez rzekę. W Piotrkówku znajdował się kościół św. Trójcy. Nie wiadomo 
czy kościół ten był fundacją XIV wieczną, czy dawniejszą, a nawet starszą od życkiej. 
Patronem kościoła był Jakub Iłowski- kanonik płocki. Obecnie Piotrkówek należy  
do parafii Zyck.

Studzieniec - to wieś należąca do rycerstwa z rodu Prusów. Była początkowo rycer-
ska, a potem szlachecka. Mieszkańcy trudnili się głównie rolnictwem i bartnictwem. 
Prawdopodobnie właścicielami tej miejscowości byli Studzieńscy. W 1778r. Studzie-
niec stał się własnością rodziny Skarżyńskich, z których inicjatywy została w 1790r. 
rozpoczęta budowa pałacu.
Utworzono też park z malowniczym strumieniem. Obok pałacu w 1907 roku zo-
stała zbudowana z kamienia polnego grota na wzór tej z Lourdes. Twórcami groty 
byli Seweryna i Alfons Skarżyńscy słynący z wielkiej religijności. Z grotą związanych 
jest kilka legend. Jedna z nich mówi, że wypływa z niej woda z pobliskiego źródełka, 
mająca moc uzdrawiającą, inna legenda mówi dlaczego właśnie w tym miejscu zbu-
dowano Grotę. Otóż syn pierwszego właściciela Studzieńca kiedy był małym chłop-
cem i bawił się w ogrodzie, w pewnym momencie z ziemi wytrysnęła woda wzbijając 
się na wysokość drzew, po kilku dniach strumień wody się zmniejszał, aż stał się 
źródełkiem. Na pamiątkę tego wydarzenia Seweryna i Alfons Skarżyńscy w miejscu 
tym wybudowali grotę z cudownym źródełkiem. Woda ze źródła po przejściu przez 
grotę zamienia się w kręty i malowniczy strumień porośnięty drzewami, który ginie 
w pobliskim lesie.
Rodzina Skarżyńskich przez dłu-
gie lata miała w swym posiada-
niu Studzieniec. Wnukowie Alek-
sandra Skarżyńskiego brali udział  
w kampanii napoleońskiej. U Juliana 
Skarżyńskiego gościł marszałek na-
poleoński Jean Lannes Książe Mon-
tebello ze swym adiutantem, bratem 
stryjecznym Juliana - Kazimierzem 
Skarżyńskim. Obaj Skarżyńscy wal-
czyli w czasie Powstania Listopadowego. Pałac w Studzieńcu
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Po pierwszej wojnie światowej kolejny właściciel Studzieńca, Wiesław Skarżyński 
staje się założycielem Kółka Rolniczego oraz głównym inicjatorem założenia Straży 
Pożarnej. Dziedzice Studzieńca zakładają okoliczne wsie nazywając je swoimi imio-
nami np. Krysin, Leonów, Alfonsów, od herbu Skarżyńskich „Bończa” - nazwa wsi 
Bończa.

Moja miejscowość - Juliszew
Do 1954 roku siedziba wiejskiej gminy Czermno. W latach 1975-1998 miejsco-
wość administracyjnie należała do województwa płockiego. Dawniej zamieszkiwała 
tu ludność niemiecka i holenderska. Z tamtych czasów pozostała chata.

Jest to mała wieś. Domy położone są niedaleko od siebie, więc porozumiewanie się 
nie jest utrudnione. Dobrze jest nam tu mieszkać. Jest to piękna malownicza wioska. 
Jest tu spokój i cisza. Fauna i flora są bardzo bogate. 
Teren mojej wioski objęty jest 
programem Natura 2000.
Przez moją miejscowość 
przebiega Kanał Troszyński, 
na który przylatuje różne 
ptactwo, głównie kaczki. 
Ze względu na to, iż są tu te-
reny wilgotne, rośnie olcha, 
oraz dużo krzewów. Sporą 
część mojej miejscowości zaj-
mują łąki.

Budynek ten należy do Śp. Henryka Rekusa
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Jest to dom dla dużej ilości zwierząt. Są tu min.: bażanty, zające, kuropatwy, dziki, 
żurawie, mewy, bociany i sarny. Poza tym w lasach żyje szereg drobnych ptaków 
śpiewających.

 

Jeszcze przed wschodem słońca budzą się pta-
ki, czego nie da się nie zauważyć, bo naszych 
latających przyjaciół bardzo wyraźnie słychać.

Na łąkach znajdujących się z dala od drogi 
asfaltowej są budki obserwacyjne.
 
Roślinność jest tu równie bogata. Wiosną pięk-
nie kwitną jabłonie i inne drzewa owocowe. 
W zbożach kwitną maki i chabry, na łąkach 
rosną mlecze z których w mojej rodzinie (i nie 
tylko), gotuje się miód.

Powódź
Podczas powodzi 23 maja 2010 doszło do przerwania wału przeciwpowodziowego 
na Wiśle w Świniarach. Miejscowość Juliszew częściowo została zalana i ewakuowana. 
8 czerwca tego samego roku podczas drugiej fali powodziowej woda ponownie zalała 
miejscowość.

 
 

Kwitnąca jabłoń
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Dawne tradycje gminy Słubice

Autor: Maja Nowicka
Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach
Opiekun: Magdalena Durmaj
                 
 Tradycja to nasze największe dziedzictwo, które zobowiązani jesteśmy przeka-
zywać z pokolenia na pokolenie. To część naszej kultury. To co wyróżnia nas spośród 
innych narodów.
 Naród nasz to naród pod pewnym względem niesamowity. Jesteśmy przy-
wiązani do obyczajowości, lubimy ucztować i bawić się. Najbardziej jest to widoczne  
w sposób jaki obchodzimy wszelkiego rodzaju święta.
 Niezwykle ważnym i najbardziej wyczekiwanym świętem w gminie Słubice 
jak i w całej Polsce jest Boże Narodzenie. Jest to święto rodzinne, które spędzamy  
w gronie najbliższych.
W Polsce wieczerze wigilijną rozpoczynało się, gdy na niebie ukazała się pierw-
sza gwiazda. Najważniejszym momentem wieczerzy wigilijnej był zwyczaj łamania  
się opłatkiem. Składano sobie życzenia.
Według tradycji na stole znajdowało się 12 potraw wigilijnych.
Wskazane też było skosztować wszystkich potraw, żeby nie zabrakło którejś pod-
czas następnej wieczerzy wigilijnej. W Wigilię preferowano jedną z tradycyjnych zup 
wigilijnych - najczęściej barszcz czerwony z uszkami, zupę grzybową lub rzadziej - 
migdałową. Oprócz dań rybnych podawano staropolski groch z kapustą, potrawy  
z grzybów suszonych, kompoty z suszonych owoców a także łamańce z makiem. 
Resztki jedzenia dawano z kolorowym opłatkiem zwierzętom. Zakończeniem wieczo-
ru było udanie się z pochodniami na pasterkę.
 Następnym trady-
cyjnym świętem była Wiel-
kanoc. 
Najważniejszą wielkanocną 
tradycją była Święconka. 
W każdym domu przy-
gotowywało się określone 
potrawy, które następnie  
w koszyczku niesiono  
do kościoła.
Kolejny wielkanocny zwy-
czaj to Śmigus Dyngus, 
czyli poniedziałkowe pole-
wanie wodą.
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Po skończonych efektywnych 
zbiorach żniwnych trady-
cyjnie na przełomie sierpnia  
i września, z ramienia Urzę-
du Gminy oraz Spółdzielczych 
Kółek i Organizacji Rolniczych 
organizowane były Dożynki 
Gminne w Słubicach. 
Korowód dożynkowy z wień-
cem niesionym przez rolnicz-
ki, ubrane w kolorowe stro-
je szedł do kościoła, gdzie 
uczestniczył w uroczystej 
Mszy św. Następnie organizo-
wane były wystawy kwiatów i warzyw. 
Występował zespół regionalny z kapelą z przyśpiewkami dożynkowymi. W dożynkach 
brały udział liczne delegacje organizacji społecznych i politycznych, władze gminne  
i przedstawiciele władz wojewódzkich.
Na zakończenie tej uroczystości wszyscy uczestniczyli w zabawie tanecznej.
 
 Dawną tradycją w gminie 
Słubice było świętowanie 1 czerw-
ca Międzynarodowego Dnia Dziec-
ka. Tego dnia organizowano majów-
kę. Dzieci przewożone były wozami 
konnymi do pobliskich lasów, gdzie 
przy wspólnej zabawie, grach towa-
rzyskich, konkursach nagradzanych 
drobnymi upominkami spędzały kil-
ka godzin.

 Tradycje Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach sięgają 1924 roku, kiedy 
powołano pierwszą jednostkę na tym terenie przy współudziale dziedzica Studzieńca 
Wiesława Skarżyńskiego. Dla mieszańców wsi strażacy organizowali imprezy kultu-
ralne połączone z pokazami umiejętności strażackich poszczególnych jednostek.
W tradycję wpisało się powstanie Koła Gospodyń Wiejskich, która istnieje  
od 1949 roku. Tradycją stało się wspólne spędzanie świąt. Z okazji Dnia Kobiet 
przygotowywano akademie połączone z poczęstunkiem. Zgodnie z duchem tamtych 
lat dużo uwagi przywiązywano do świąt, szczególnie promowanych przez ówczesne 
władze państwowe np. pochody 1 Maja.
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 Z kroniki koła wynika, że przy-
najmniej 1974 roku sięga tradycja 
organizowania przez Koło Gospodyń 
Wiejskich i szkołę w Słubicach Dnia 
Seniora. Uroczystość odbywała się 
corocznie póżną jesienią we współ-
pracy z uczniami, którzy przygoto-
wywali program artystyczny.
Słubicka kultura ma więc wieloletnie, 
bogate tradycje, które do tej pory są 
pieczołowicie przestrzegane.

Czasy były inne, ludzie byli weseli, bawili się...

Autor: Katarzyna Cichosz
Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach
Opiekun: Magdalena Durmaj

Kasia: Kiedy się pani urodziła? 
Pani Piątkowska: 23 lipca 1942 roku.

Kasia: Gdzie się mieściła szkoła, do której pani uczęszczała?
Pani Piątkowska: Mieściła się w Piotrkówku (tam gdzie mieszka pan Ujazda),  
tam była potem klubo-kawiarnia, mieściły się tam 2 klasy.

Kasia: Czy od dzieciństwa mieszkała pani w tym miejscu?
Pani Piątkowska: Tak, odkąd pamiętam tu mieszkam.

Kasia: Gdzie pani pracowała?
Pani Piątkowska: Całe życie pracuję w swoim gospodar-
stwie.

Kasia: Czy na tym terenie są zabytkowe miejsca?
Pani Piątkowska: Pewnie, nasz kościół jest takim miej-
scem.

Kasia: Czy na tym terenie mieszkali ludzie innej narodo-
wości, wiary?
Pani Piątkowska: Mieszkało tutaj dużo Mariawitów, 
Niemców.



72

MY DLA REGIONU

Kasia: Czy znała pani tych ludzi?
Pani Piątkowska: Znałam, oczywiście nie wszystkich, ale większość.

Kasia: Jakie tradycje, zwyczaje szczególnie zapadły pani w pamięć?
Pani Piątkowska: Na pewno zwyczaj gotowania powideł z buraków - gotowaliśmy  
je co roku. 

                     

-> Narzędzie 
    do wyciskania buraków

-> Kocioł do gotowania 
powideł 

Szczególnie zapadło mi w pamięć też to, że przed Wielkanocą po wsi chodził orga-
nista, dawaliśmy mu drobne datki, takie jak jajka itd. Po żniwach zaś chodził pan 
kościelny. Nasze tradycje Wigilijne nie zmieniały się, oraz niewiele różniły od tych 
dzisiejszych. Nasi niemieccy sąsiedzi dostosowywali się do naszych polskich tradycji, 
świętowaliśmy wspólnie.

Kasia: Gdy była pani jeszcze małą dziewczynką, to w co się pani bawiła?
Pani Piątkowska: Graliśmy w klasy, w palanta, a szczególnie lubiłam bawić się  
w chowanego. Wcześniej już 10-letnie dzieci pomagały rodzicom w polu, ciężko  
z nimi pracowały, na „wykopki” było 2 tygodnie wolnego od szkoły.

Kasia: Gdzie się wtedy modlono?
Pani Piątkowska: Śpiewaliśmy w maju przy kapliczce w Nowym Zycku, a w niedzielę 
wszyscy chodziliśmy do kościoła. 

Kasia: Jakie były wtedy uroczystości, jak przebiegały?
Pani Piątkowska: Na moją komunię poszłam sama, ponieważ moja mama nie miała 
się w co ubrać. Wesela wyprawiano w domach, przygotowywano potrawy swojskie, 
łatwo dostępne (kiełbasa, kaszanka, kotlety, kapusta itp.)

Kasia: Czy na terenie Zycka też mieszkali Niemcy?
Pani Piątkowska: Również mieszkali.
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Kasia: Jaki był ich stosunek do Polaków? 
Pani Piątkowska: Ci, którzy mieszkali na naszym  
terenie mieli z nami dobre stosunki.

Kasia: Czy robiono tzw. „płoty kiełbasiane”?
Pani Piątkowska: Jasne, umiem je robić do dziś,  
a z drobnych patyków umiem zrobić takie dosyć małe 
płoty, żeby kury nie wyszły, poza wyznaczony teren.

Kasia: Czym handlowano?
Pani Piątkowska: Handlowano praktycznie wszystkim, m.in. jajkami, serem, dro-
biem itp. Moja mama również handlowała. Lecz, aby sprzedać produkty należało się 
udać do Warszawy, gdzie mój brat, po znajomościach sprzedawał produkty Żydom, 
którzy bardzo dużo za nie dawali, nieraz były to pieniądze a nieraz słonina czy coś 
innego.

Kasia: Czy znała pani jakieś potrawy olenderskie?
Pani Piątkowska: Do takich potraw należały powidła, oraz chleb, który każdy umiał 
wypiekać. Zapamiętałam też takie potrawy u Niemców- naszych sąsiadów, są to 
zacierki na zsiadłym mleku, chleb ze słoniną. Więcej potraw niestety nie pamiętam.

Kasia: Jakie były ubiory, jak się ubierano?
Pani Piątkowska: Ubierano się ubo-
go, skromnie. Mężczyźni zakładali buty 
tzw. chodaki, z drewnianą, wymienną 
podeszwą, zaś bogate panie zakładały 
buty do połowy łydki, zabudowane, ale 
eleganckie, coś na wzór dzisiejszych ko-
zaków w strojach ludowych.

Kasia: Czym zajmował się Pani Tata?
Pani Piątkowska: Mój ojciec pracował jako rzemieślnik. 
Umiał z drewna zrobić krzesła, stoły, donice, wypla-
tał koszyki, kopańki - drewniane miski do wyrabiania 
itp., które później sprzedawał Niemcom, a w zamian 
otrzymywał kawałek sadła, słoniny itd. 

Kasia: Jak spędzano wolny czas?
Pani Piątkowska: Niestety, nie było telewizorów więc 
ludzie spotykali się wieczorami w domach i tam śpie-
wali, tańczyli, bawili się do białego rana. Było bardzo wesoło, ludzie byli inni.

Miski zwane kopańkami
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Kasia: Czy były jakieś słodycze?
Pani Piątkowska: Były, są nimi herbatniki, katarzynki, dropsy (gdy moja mama  
poszła sprzedawać jajka, to przynosiła ich kilka)

Kasia: Czy były jakieś zabawki?
Pani Piątkowska: Oczywiście, ale miał je ten, który umiał je sam zrobić. Ja bar-
dzo lubiłam bawić się moimi szmacianymi lalkami. Robiono także szmaciane piłki,  
czy inne zabawki z ziemniaków.

Kasia: Dziękuję za udzielenie mi wywiadu!
Pani Piątkowska: Cieszę się, że mogłam ci pomóc. To był dla mnie drobiazg. 

Kościół Parafialny PW. Św. Michała Archanioła 
i Przemienienia Pańskiego w Zycku Polskim

Autor: Agata Piecka
Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach
Opiekun: Magdalena Durmaj

 W 1870 roku zbudowano kościół  
murowany na planie krzyża greckiego, z ce-
gły w stylu neobarokowym wg. projektu 
Franciszka Tournella, z bogatym wyposaże-
niem wewnętrznym, który stoi do dziś. Obec-
nie świątynia posiada dwa ołtarze: główny  
z obrazem „Przemienienie Pańskie” i boczny  
z obrazem „Święta Anna”. W zwieńczeniu  
ołtarza głównego znajduje się obraz św. 
Franciszka z Panem Jezusem ukrzyżowanym,  

Stara maszyna do szycia Dom, w którym obecnie mieszka 
pani Kazimiera Piątkowska
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namalowany wg. Murilla, a w ołtarzu bocznym obraz św. Rocha. Okna prezbiterium 
zdobią dwa witraże. Prawy przedstawia Matkę Bożą, a lewy św. Józefa. Na przeło-
mie XIX i XX wieku parafia była nieduża, liczyła zaledwie około 800 dusz. Dopiero 
po roku 1945 znacznie się powiększyła. Ludność narodowości niemieckiej, która 
zamieszkiwała na tych terenach wróciła do własnej ojczyzny, na ich miejscu osiadła 
ludność polska wyznania katolickiego. 
 Budowla jest niewielka, składa się z dwóch kaplic: nawy i prezbiterium,  
ma osiem okien, 16 metrów długości i szerokości. Na jednej ze ścian kościoła znaj-
duje się pamiątkowa tablica ks. Telesfora Jaskulskiego. Zginął on śmiercią męczeńską  
w Dachau. Fundamenty kościoła nieco ucierpiały w majowej powodzi (2010r),  
ale zostały naprawione przez parafian. Jego stan jest dobry - odprawiane są w nim 
msze i nabożeństwa. Obok starego kościoła znajduje się nowy, którego budowę roz-
poczęto w 1978 roku (trwała ona 2,5 roku). Dlatego ten kościół dla potrzeb parafii 
stał się nieco za mały, ale dopiero w latach 1979-1981 staraniem księdza probosz-
cza Stanisława Welenca i parafian rozbudowano nowy kościół według projektu arch. 
Henryka Sęczykowskiego.
 Trudy powstania nowego kościoła opisane są w książce ks. Stanisława We-
lenca pt: „Kapłaństwo moja miłość”. Nowoczesna architektura ma kształt namiotu 
skomponowanego z pięciu przęseł tworzących jedną nazwę, przykrytą wyprofilowa-
nym sufitem z drzewa modrzewiowego. W ołtarzu głównym znajduje się duży krzyż  
z wyobrażeniem Pana Jezusa 
Ukrzyżowanego, a obok nie-
go obraz Matki Bożej Czę-
stochowskiej. Kościół pokryty 
jest blachą miedzianą. Przy 
świątyni znajduje się wysoka 
na 25 m. wieża. Z począt-
kiem swego istnienia parafia 
Zyck należała do archidiece-
zji poznańskiej, później prze-
szła do diecezji warszawskiej,  
od początku 1925 roku  
do diecezji płockiej, a od 
roku 1992 należy do diecezji  
łowickiej.

Przed kościołem postawio-
no kapliczkę pamięci księ-
dza Władysława Wieczorka.  
Figurka ta posiada napis „Pod 
twoją obronę uciekamy się.”
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Świątynia milczenia

Autor: Sara Maruszewska
Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach
Opiekun: Magdalena Durmaj

Świątynia milczenia, wzniesiona po 1820r. wg. 
projektu Aleksandra d’Alfonce de Saint dla Jana 
Chryzostoma Mikorskiego, w stylu świątyni grec-
kiej, uszkodzona 1945r., od 1968r. w ruinie. Oto-
czona parkiem krajobrazowym założonym przez 
Jana Chryzostoma Mikorskiego. Park jest zdewa-
stowany. Pałac piętrowy, klasyczny, murowany  
z cegły, otynkowany. 
 
Historia:
 Pierwsi właciciele Mikorscy mieli syna, któ-
ry zakochał się w dworskiej dziewczynie. Jednak  
rodzicie nie pozwolili mu się z nią ożenić. Zastrzelił 
się, a na jego pamiątkę postawiono altankę. 

 Ostatnia dziedziczka majątku p. Grabowska miała męża i dwoje dzieci: Karola 
i Julkę. Kiedy Niemcy przyjechali do Słubic wyjechała do Wilanowa, gdzie zmarła. 
Jej zwłoki sprowadzono do Słubic i tu pochowano. Syn dziedziczki Karol, był dobrym 
kolegą mojego pradziadka. Do pałacu mógł przychodzić każdy. Dzieci dziedziczki były 
towarzyskie, bawiły się z biedniejszymi dziećmi. Grali w piłkę i palanta. Przed pała-
cem stały dwa lwy, wzniesione na wysokich postumentach z betonu. Kiedy Słubice 
zostały zaatakowane przez Niemców, ludzie chowali się w pałacu. W końcu pałac zo-
stał zamieniony w posterunek policji, następnie w szkołę, w której uczył nauczyciel, 
nazywał się Świetlik. 
Lwy stojące przed pałacem sprzedał miastu Płock.
Do wyspy na której stała altanka (kiosk chiński) prowadził chiński most,  
pełen dźwięków, stały na nim ławki, na których można było odpocząć.
 Świątynia milczenia, była pierwotnie kaplicą, w której przed zbudowaniem 
kościoła odbywały się msze. Ozdobiona była rzeźbami i płaskorzeźbami. 
Z pyska lwów leciała woda, która tworzyła staw, poiły się tam krowy. Na Grabowcu 
są zdroje, a woda z nich płynie, aż do stawu obok pałacu. 
Co roku na Boże Ciało, w drzwiach pałacu ubierany był ołtarz. Wejście do pałacu 
zdobił wielki klomb.
Wewnętrzne ściany pałacu zdobiły wielkie lustra, a w każdej komnacie były piękne 
meble. 
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Właściciele pałacu przez wiele lat gromadzili książki, które znajdowały się w bibliote-
ce. Wszystkie zbiory biblioteczne spalili Niemcy. Podczas dożynek właściciele majątku 
obdarowywali ludność artykułami spożywczymi.
 Przed kościołem, gdzie obecnie są sklepy tj. Sam Jedynka, lodziarnia, tekstylny 
i market ogrodniczy była zagroda. 
Obecnie pałac znajduje się w rękach prywatnych.
 

Kościół Parafialny PW. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Słubicach

Autor: Kinga Gajewska
Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach
Opiekun: Magdalena Durmaj

Kościół parafialny został wzniesiony w 1791 
roku według projektu architekta Hilarego 
Szpilkowskiego z fundacji Józefa Andrzeja 
Mikorskiego, podkomorzego gostynińskiego, 
kasztelana rawskiego. W związku z utworze-
niem parafii rozbudowany (kaplice i wieżycz-
ki) staraniem Augusta Potockiego w 1854. 
Remontowany w 1891 roku. Odnawiany 
w latach 1946, 1973, 2000. Prezbiterium 
skierowane ku południowi, klasycystycz-
ny, murowany z cegły, otynkowany. Jest to 
obiekt zbudowany na planie prostokąta za-
mkniętego trójbocznie dwoma prostokątny-
mi kaplicami po bokach tworzącymi ramiona 
krzyża. Wnętrze nawy o wydatnie ściętych 
narożach, z wydzielonym, niemal kwadratowym prezbiterium, po bokach znajduje 
się zakrystia i skarbczyk z otwartymi lożami na piętrze. 
Chór muzyczny z kruchtą otwartą w przyziemiu oraz kolistą klatką schodową.  
W prezbiterium za ołtarzem znajduje się podest z drewnianą klatką schodową łą-
czący lożę. W narożach nawy filary i półfilary z pilastrami toskańskimi, dźwigają-
cymi uproszczone belkowanie z profilowanym gzymsem. Ściany opasane w połowie 
wysokości gzymsem kordonowym. W ściętych narożnikach pod parapetami lóż przy 
prezbiterium półcylindryczne wnęki mieszczące ambonę i chrzcielnicę. Kaplice boczne 
otwarte ku wnętrzu, półkoliście zamkniętymi arkadami wspartymi na kolumnach 
jońskich. Arkadowa wnęka ołtarza głównego o profilowanej archiwalcie obramowuje 
półkoliste okno przesłonięte drewnianą glorią jest znieńczeniem ołtarza głównego. 



78

MY DLA REGIONU

Najciekawszym elementem architektonicznym kościoła jest stylowa fasada w formie 
łuku triumfalnego z wysoką wnęką arkadową na osi, flankowaną toskańskimi pila-
strami. Na jej szczycie znajdują się rzeźby swiętych Apostołów Piotra i Pawła. Świą-
tynia posiada piękny, jednolity i klasycystyczny wystrój wnętrza.

Grzybów

 Grzybów, miejscowość położona w gminie Słubice, rozsławiona dzięki Zespoło-
wi Ludowemu „Grzybowianki”. 

Zespół działa przy Kole Gospodyń Wiejskich w Grzybowie od 1987 roku. Pomysło-
dawczynią powstania zespołu była pani Cecylia Mielczarek niezwykle utalentowana 
poetka i pasjonatka tradycji ludowych. Pasja utworzenia zespołu śpiewaczego udzie-
liła się członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich, które z niezwykłym zapałem i zaanga-
żowaniem zaczęły szukać starych śpiewników z tekstami pieśni i piosenek ludowych. 
W pamięci odtwarzały melodie zapamiętane z dzieciństwa, które są najważniejsze  
w śpiewie solowym i zespołowym. Dzięki żmudnym poszukiwaniom udało się ocalić 
od zapomnienia i przypomnieć wiele utworów muzycznych związanych z tradycyj-
nymi obrzędami ludowymi regionu. 
W czasie działalności zespołu powstawały i powstają nowe utwory opiewające uroki 
ziemi mazowieckiej, pracy rolników oraz życia codziennego mieszkańców wsi. Przez 
20 lat teksty piosenek pisała założycielka zespołu pani Cecylia Mielczarek. Od 2008 
roku zespołem kieruje pani Teresa Kowalska, która jest godną następczynią swojej 
poprzedniczki. Kontynuuje jej dzieło jednocześnie promując Grzybów i gminę Słubice. 
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Obecnie zespół „Grzybowianki” składa się z jedenastu kobiet w różnym wieku  
i pięciu mężczyzn, w tym trzech wtórującym im do śpiewu muzykantów (grających 
na skrzypcach, akordeonie i bębnie). Najmłodszą śpiewająca członkinią zespołu jest  
4- letnia Oleńka. 
Zespół bierze udział w wielu uroczystościach regionalnych, festiwalach i przeglą-
dach muzycznych kapel ludowych. Osiągnął już wiele sukcesów m. in został laure-
atem I Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka  
do Oberka” w Łącku w kategorii „Zespołów śpiewaczych” w 2006r. W 2007 roku  
w II festiwalu zdobył II miejsce, a w III konkursie nagrodę za „Najlepszy folklory-
styczny zespół śpiewaczy” . 
Następne sukcesy to w 2007r. i 2008r. III miejsce w Powiatowym Przeglądzie  
Zespołów i Kapel Ludowych w Nowej Górze gm. Staroźreby.
Za swoje osiągnięcia „Grzybowianki” w 2002 roku otrzymały odznaczenie Sta-
rostwa Powiatowego w Płocku „Zasłużony dla Powiatu”. Rok 2012 obfitował  
w nagrody i wyróżnienia. Marszałek Województwa Mazowieckiego pan Adam Struzik  
z okazji 25- lecia istnienia i działalności na rzecz kultury odznaczył zespół „Medalem 
Pamiątkowym PRO-MASOWIA, a na Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Zespołów 
Seniora w Płocku zespół zajął I miejsce i dodatkowe wyróżnienie GRAND-PRIX.
Należy szczególnie podkreślić działalność zespołu na rzecz miejscowości i regionu,  
w której jest usytuowany. Do najważniejszych działań kulturalnych należy corocz-
ny udział w dożynkach powiatowych, w imprezie gminnej „Przekażmy sobie znak  
pokoju” i Powiatowym Dniu Ziemi w Słubicach.
Działalność „Grzybowianek ” jest nieograniczona. Członkinie pełne zapału i pomy-
słów organizują w Grzybowie Dzień Matki, Dzień Seniora a także wycieczki.
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Nasza wioska wszędzie słynie

Jestem sobie Grzybowianka, mam sukienkie za kolanka
A fartuszek w duże koła i chłopaków do okoła

Jak mnie jeden pocałował, 3 lata się oblizował
I jeszcze się oblizuje bo mój buziak mu smakuje 

A ta nasza Grzybowianka a pomarańcze jadła 
A żeby któremuś z panów a do serduszka wpadła

A ty moja Grzybowianko, oj bądź ty dobrej myśli 
A zamiast sobie śpiewać a do mnie się przyciśnij 

A kochaj że mnie kochaj, a Grzybowiaku lepi
A niech się twoja buzia, a do mojej przylepi

A pijcie panowie wódkie, oj zakąszajcie chleba 
A kochajcie swe kobietki a pójdziecie do nieba 

Moja miłość taka płocha, że się naraz we 2 kocha
Ja se myślę nic w tym złego lepiej mieć 2 niż 1-go  

Oj nie będę się żenić a nie będę sie spieszyć
A będę panną bujać a chłopców będę cieszć

A na tym naszym stawie a żaba stale rechce
Czyście panny poszalały a że mnie żadna nie chce

Każdy z panów chyba czuje, nic tu żadnej nie brakuje
Przyjeżdżajcie więc panowie wybrać żonkie se w Grzybowie
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Gmina Mała Wieś 

 Gmina Mała Wieś położona nad północnym brzegiem Wisły, w północno-za-
chodniej części województwa mazowieckiego, w obszarze krajobrazu chronionego.
Teren gminy jest bogaty w walory turystyczne, dużo lasów, rzadkie okazy ptactwa, 
bogato urozmaicona i nieuregulowana linia brzegowa Wisły, stwarzają doskonałe 
warunki dla miłośników przyrody i amatorów wędkarstwa. Tereny nadwiślańskie,  
w znacznej mierze zalesione, charakteryzują się wysokimi walorami agroturystycz-
nymi i rekreacyjnymi.

Dzieje gminy Mała Wieś sięgają średniowiecza. W kilku wsiach m.in. Arciszewie,  
Podgórzu, Dzierżanowie, Święcicach odnaleziono pozostałości cmentarzysk z XI  
i XII wieku. W Podgórzu archeolodzy odkryli ślady, osady być może jeszcze z czasów 
kultury łużyckiej. Świadczą o tym zarówno badania archeologiczne, jak również na-
zwy wiosek pojawiające się w dawnych dokumentach.
W średniowieczu powstawały w okolicy pierwsze drewniane kościoły oraz grody 
m.in. w Orszymowie (zdobyty i spalony przez Litwinów w 1258r.) i Wilkanowie,  
po których pozostały tylko kopce ziemne. 
Na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych wioski były własnością królewską, 
biskupią, a przede wszystkim znajdowały się w rękach drobnej szlachty. Dziedziczo-
ne, dzielone, sprzedawane często zmieniały właścicieli. W wieku XIV większość ziem 
gminy należało do rodziny Małowieskich herbu Gozdawa, dając nazwę miejscowości 
- „Maławieś” - na początku XXw. urzędnik carski podzielił nazwę na - „Mała Wieś”. 
Pod koniec wieku XIII osiedlił się na terenie gminy ród pruski uciekający przed krzy-
żackim prześladowaniem. Osiadł on w Nakwasinie dając początek znanej i cenionej 
na Mazowszu rodzinie Nakwaskich herbu Prus II Wilcze Kosy.
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W 1793r., po II rozbiorze Polski okolice Małej Wsi przypadły na kilkanaście lat Pru-
som, a następnie po okresie napoleońskim i kongresie wiedeńskim stały się aż do 
I wojny światowej częścią zaboru rosyjskiego, następnie na przełomie XIX i XX w. 
należały do powiatu płockiego guberni płockiej. Lata 60-te XIX wieku wraz z klęską 
powstania styczniowego przyniosły chłopom upragnioną własność ziemi. 

Czasy niewoli, walki o niepodległość pozostawiły po sobie ślady historii, takie jak 
mogiła z powstania styczniowego w Dzierżanowie. Kolejne wojny - I i II światowa 
były bardzo trudnym okresem w dziejach okolicznych miejscowości. W lipcu 1915r. 
wycofujący się Rosjanie spalili kilkanaście wiosek i dworów. We wrześniu 1939r.  
w potyczce z Niemcami na polach Podgórza śmierć poniosło kilku harcerzy.
W lutym 1948r. w Gałkach rozbity został jeden z ostatnich oddziałów partyzanc-
kich Narodowego Zjednoczenia Wojskowego dowodzony przez Wiktora Stryjewskie-
go, pseudonim „Cacko”. 
Do kart historii gminy Mała Wieś wpisali się wybitni ludzie - patrioci, uczeni,  
duchowni, żołnierze, m.in. Sawa Caliński - słynny uczestnik konfederacji barskiej, 
Wincenty Hipolit Gawarecki z Borenia, historyk dziejów Mazowsza, jeden z prekur-
sorów regionalizmu, najaktywniejszy z działaczy Towarzystwa Naukowego Płockiego.  
Wielkie zasługi miała pod koniec XVIII i w I poł. XIX w. rodzina Nakwaskich. Kle-
mens, podkomorzy wyszogrodzki ufundował kościół w Kępie Polskiej. Anna z Kra-
jeńskich Nakwaska, pisarka, pamiętnikarka i tłumaczka czasów Księstwa Warszaw-
skiego Królestwa Polskiego założyła w Małej Wsi w pierwszej dekadzie XIX w. park 
angielski o rozbudowanym systemie wodnym z pięcioma kanałami, okazami zagra-
nicznych drzew, licznymi posągami, altanami, szwajcarskim domkiem i oranżerią 
przy murowanym dworze. Tu mąż jej Franciszek Salezy Nakwaski prefekt departa-
mentu warszawskiego w Księstwie Warszawskim, później senator - wojewoda Kró-
lestwa Polskiego dyktował wnuczce Karolinie „Pamiętniki życia”, później zaś mąż tej 
ostatniej, Cyprian Wawelski literat, bibliograf i kolekcjoner gromadził rzadkie okazy 
książek oraz jeden z najznakomitszych zbiorów autografów królewskich ludzi szcze-
gólnie zasłużonych. Syn Anny, Mirosław Henryk Nakwaski aktywny podczas powsta-
nia listopadowego, jego żona Karolina - pisarka, po jego upadku resztę życia musieli 
spędzić na emigracji. Po Nakwaskich, około 1870r. majątek małowieski znalazł się  
w rękach Aleksandra Przeździeckiego, pisarza, archeologa, wydawcy źródeł od dziejów  
Polski. Z okresu międzywojennego mieszkańcy gminy wspominają wizytę w Małej 
Wsi marszałka E. Rydza - Śmigłego. Mogiła na orszymowskim cmentarzu przy-
pomina Jana Jaroszka pseudonim „Proboszcz”, majora AK poległego w powstaniu 
warszawskim w 1944r. Z żyjących postaci godną uwagi jest Zbigniew Mieczkowski, 
potomek ziemiańskiej rodziny z Dzierżanowa, podczas ostatniej wojny żołnierz Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie, działacz emigracyjny, Honorowy Prezes Fundacji 
Upamiętniania I Dywizji Pancernej generała Maczka.
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Zbigniew Mieczkowski - ziemianin i żołnierz
Autorzy: Paulina Kopczyńska, Ewelina Pawlak, Krystian Adamkiewicz, Bartło-
miej Zieliński, Jakub Ostrowski - grupa „Koło Historii Regionalnej” ze Społecznego  
Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi. 
Opiekun grupy: Andrzej Jeznach.
    

Zbigniew Mieczkowski, syn Stefana i Heleny, urodził się  
22 czerwca 1922 roku w Dzierżanowie. Dzieciństwo upły-
nęło mu spokojnie w sielskiej atmosferze rodzinnego mająt-
ku przy kochających rodzicach oraz starszych siostrach Elż-
biecie i Danucie. Od siódmego roku życia pobierał w domu 
nauki, przerywane rozrywkami, spacerami i przejażdżkami 
konnymi, które tak miło wspomina. Kształcił się w Warsza-
wie i Włocławku. Kres temu fragmentowi życiorysu przy-
niósł tragiczny wrzesień 1939 roku i druga wojna świa-
towa, która przyniosła konfiskatę majątku przez Niemców  
a później przez komunistów. Siedemnastoletni Zbyszko wy-
posażony przez ojca w pistolet i cztery tysiące złotych roz-
począł wojenną tułaczkę. Jego dzierżanowska przedwcześnie 

przerwana młodość zakończyła się długą rozmową z ojcem (jak się potem okazało 
ostatnią), łzami matki i wieczorną modlitwa pod figurą Matki Boskiej w parku przy 
grobie powstańców z 1863 roku. Droga z Dzierżanowa swój kres znalazła we Fran-
cji, a następnie Wielkiej Brytanii w Polskich Siłach Zbrojnych. Mieczkowski trafił do  
I Dywizji Pancernej generała Maczka przechodząc z nią szlak bojowy przez zachodnią Europę.

Pamięć o swojej jednostce pielęgnuje do dziś. Jest Honoro-
wym Prezesem Fundacji Upamiętnienia I Dywizji Pancernej 
generała Maczka. Przewodniczył również Komitetowi Bu-
dowy Pomnika I Dywizji w Warszawie i wydał album po-
święcony pomnikom tej jednostki. Uczestniczył w wielu kra-
jowych i emigracyjnych przedsięwzięciach ocalając pamięć  
o swych towarzyszach z dywizji i innych polskich formacji na 
Zachodzie. Wspierał także publikacje dotyczące ziemiaństwa 
polskiego i sam o nim pisał. Trudno wymienić wszystkie jego 
zasługi w tej dziedzinie. Po wojnie, jak wielu Polaków pozo-
stał w Wielkiej Brytanii, tam zdobył wykształcenie, pozycję  
i dobrobyt materialny. Założył rodzinę - ożenił się z Caro-
line, córką lorda i lady Grenfell. Obraca się w najwyższych 
sferach angielskiej arystokracji. W Anglii wyrastała dwójka jego dorosłych już dzi-
siaj dzieci. Pamiętając jednak o swoich polskich korzeniach Zbigniew Mieczkowski 
często przyjeżdża do Polski odwiedzając również Dzierżanowo. Niestety, nie zawsze 

Z. Mieczkowski - Oficer I Dy-
wizji Pancernej gen. Maczka

Porucznik Zbigniew Miecz-
kowski w otoczeniu czę-
ści żołnierzy swego plutonu.  
Holandia - 1944 rok
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wizyty te przynoszą pozytywne wrażenia: „Każda moja podróż do Polski łączy się  
z radością odwiedzin kraju lat dziecinnych oraz z prawie natychmiastowym rozcza-

rowaniem. Poza mową ojczystą niewiele łą-
czy mnie niestety z tym nowym brutalnym 
społeczeństwem III Rzeczypospolitej. Przez 
50 lat - najpierw orężnie, wreszcie piórem 
i czynem - walczyłem na obcej ziemi o kraj, 
z którym nie bardzo mogę się dzisiaj utoż-
samiać. Czegóż mogę żądać od moich dzieci 
wychowanych na wzorach naszych rodzin-
nych tradycji?”. 
W książce pt.: „Horyzonty wspomnień” 
napisanej przez Mieczkowskiego czyta-
my: „Urodzony w wolnej Polsce w tra-
dycjach ziemiańskiego domu, w wieku 

17 lat włożyłem mundur wojskowy, dzieląc trudy żołnierskie mego pokolenia.  
Po zakończeniu działań wojennych osiedliłem się na stałe w Wielkiej Bryta-
nii, gdzie założyłem rodzinę (...) Po 50 latach wędrówki i życiowych doświad-
czeń na obczyźnie Bóg pozwolił mi dożyć odrodzenia Wolnej Polski, główne-
go celu naszych trudów i znojów”. Tak rozpoczyna opowieść, o losach swoich  
i swoich bliskich w burzliwym XX wieku Zbigniew Mieczkowski, potomek ziemiań-
skiej rodziny z Dzierżanowa. Niewielu ludzi pochodzących z naszych okolic mia-
ło tak interesujący i powiązany z dramatycznymi losami Polski życiorys. Niewie-

lu też potrafiłoby przedstawić go w sposób tak trafiający 
do czytelnika, jak zrobił to on w wydanej w 2001 roku 
książce zatytułowanej „Horyzonty wspomnień”. Miecz-
kowscy herbu Zagroba Vel Zagłoba swe korzenie wywo-
dzą z piastowskiego średniowiecza. Gniazdo rodu - Miecz-
ki w Łomżyńskiem swą nazwę wzięło od imienia rycerza 
Mieczka. Stamtąd pochodzili późniejsi właściciele Ciborza, 
Niedźwiedzia i Dzierżanowa. Ten ostatni majątek ziem-
ski (Dzierżanowo - Rąkcice), mimo ogromnych zniszczeń  
w pierwszej wojnie światowej, był w okresie międzywojen-
nym znakomicie zarządzany przez Stefana Mieczkowskiego  
i jego żonę Helenę z Chamskich (herbu Jastrzębiec). Dzier-
żanowo przynosiło spore dochody, właściciel unowocześniał 
uprawę ziemi, hodowano piękne konie. Do dziś zachowało 

się kilka pojazdów konnych. Z majątku do cukrowni w Małej Wsi transportowa-
no buraki specjalnie zbudowaną linią kolei wąskotorowej. Małżonkowie Mieczkow-
scy cieszyli się szacunkiem nie tylko okolicznych rodzin ziemiańskich, ale również 
służby i okolicznych włościan. Zbigniew Mieczkowski mówi o nich „dawni przyja-
ciele rodziny” i wspomina nazwiska; szofera Stanisława Machnackiego, służącego 

Książka autorstwa  
Z. Mieczkowskiego 

Anglia - Zbigniew Mieczkowski z rodziną
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Władysława Trzcińskiego, ogrodnika Chodorowskiego, stangreta Władysława Łątki, 
kucharza Matuszewskiego, zarządzającej panny Michałowskiej oraz rodzin ziemiań-
skich; Gackowskich, Goleniewskich, Lewandowskich, Kasztelanów i Zmysłowskich. 
Ich przywiązanie do rodziny było najbardziej widoczne w trudnych czasach okupacji. 
Pamięć o dziedzicach była też silniejsza niż zmieniające się czasy i ustroje. Zbigniew 
Mieczkowski przytacza na dowód tego anegdotyczną historię z czasów powojennych. 
W 1962 roku w odpisie aktu urodzenia wystawionym autorowi książki w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Małej Wsi z siedzibą w Wyszogrodzie przy nazwisku jego ojca, 
jako zawód wpisano „dziedzic”. Przypomnijmy, że był to sam środek PRL-u, okres 
panowania Gomułki i PZPR.

Znane zwyczaje, święta religijne i świeckie

Lilianna Karol 

Każdy naród pielęgnuje tradycje i zwyczaje. Szczególnie Polacy pieczołowicie prze-
kazują z pokolenia na pokolenie zwyczaje i obrzędy charakterystyczne dla nasze-
go regionu. Zachowanie obyczajów, przekonań, zasad, wierzeń, sposobów myślenia  
i postepowania umacnia w nas świadectwo naszych staropolskich „korzeni”. 
Zwyczaje te przeniknęły do kultury polskiej, odrębnie w społeczeństwie wiejskim  
i miejskim. Nadmienić trzeba, że tradycje budowano na wyczynach bohaterów wpi-
sanych w historię oraz wierzeniach religijnych i pogańskich. 
Zastanówmy się zatem czy do dzisiejszych czasów zachowały się obyczaje z poprzed-
nich wieków i czy nadal odgrywają znaczącą rolę w naszym życiu?
Obyczaje zakorzenione w kulturze polskiej związane są z religią chrześcijańską.  
Najwyraźniej przedstawia wpływy religii na kształtowanie się kultury kalendarz  
liturgiczny. 
Cztery tygodnie przed Bożym Narodzeniem rozpoczyna się okres adwentu od któ-
rego zgodnie z tradycją rozpoczyna się rok chrześcijański. Okres ten symbolizuje czas 
oczekiwania na przyjście Mesjasza. Dawniej podczas adwentu przestrzegano ścisły 
post, obecnie tylko nieliczni przestrzegają ten zwyczaj.

Dwór Mieczkowskich w Dzierżanowie
Herby Jastrzębiec - Chamskich 

i Zagroba - Mieczkowskich na serwisie
stołowym w Dzierżanowie
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Do dziś przetrwały tzw. Andrzejki (pierwszy zapis literacki pojawił się w Polsce  
w 1557), obchodzone są 29 listopada a wszelkie obrzędy związane z tą uroczystością 
odbywają się wieczorem. Dawniej wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie 
matrymonialny i przeznaczone były dla niezamężnych dziewcząt, obecnie w zaba-
wie biorą udział kawalerowie i panny. Najpopularniejszą wróżbą jest lanie wosku na 
zimną wodę, często przez ucho od klucza. Otrzymane w ten sposób kształty mają 
wskazać przyszły los panny.
Adwent kończy się świętem Bożego Narodzenia. Szczególnie ważnym dniem jest 
ostatni dzień kończący okres adwentu - Wigilia Bożego Narodzenia. Korzenie tego 
święta sięgają prawdopodobnie obchodów Saturnaliów w starożytnym Rzymie, gdzie 
chrześcijaństwo się rozwijało.
W Polsce wigilia obchodzona była i jest w gronie rodzinnym. Uroczysta kolacja roz-
poczyna się wraz z pierwszą gwiazdką na niebie od dzielenia się opłatkiem i skła-
dania sobie życzeń. Zwyczaj ten obchodzony jest tylko w Polsce. Na wsi opłatek  
z wigilijnego stołu, a także potrawy, podaje się bydłu i koniom. Dawniej czasem 
nawet wprowadzano je do izby. Karmienie potrawami przygotowywanymi na Wi-
gilię miało zabezpieczać inwentarz przed urokami czarownic i guślarek. O północy 
natomiast gospodarz udawał się do obory, gdyż według tradycji zwierzęta mówiły 
wówczas ludzkim głosem.
Na stole przykrytym białym obrusem z wiązką sianka pod spodem, ustawia się jedno 
nakrycie więcej niż jest uczestników wieczerzy. Zwyczajowo na wigilijnym stole po-
winny znaleźć się wszystkie płody ziemi, przyrządzane głównie z ziaren zbóż, maku, 
miodu, grzybów.
Obecnie serwowane są wyłącznie dania postne takie jak; barszcz czerwony z uszkami 
grzybowymi, ryby - obowiązkowo karp i śledź, kapusta z grochem lub fasolą i grzy-
bami okraszona olejem rzepakowym, kluski z makiem, pierogi z kapustą oraz inne 
potrawy charakterystyczne w danym regionie. Potraw powinno być 12 w nawiąza-
niu do liczby apostołów Jezusa Chrystusa.
Ważnym elementem świątecznego wystroju jest choinka. 
Do Polski zwyczaj dekorowania świerku albo jodły dotarł z Niemiec za sprawą nie-
mieckich protestantów. Pierwsze udekorowane drzewka zaczęły pojawiać się w pol-
skich miastach już pod koniec XVIII wieku. Następnie zwyczaj ten przyjął się na 
wsiach i wyparł obrzęd ozdabiania snopu zboża. Warto dodać, że choinka, która 
jest symbolem biblijnego drzewa życia, wyparła polskie „podłaźniczki”, czyli gałązki 
ozdabiane ciastkami, kolorowymi świeczkami czy orzechami.
Innym zwyczajem wieczoru wigilijnego jest śpiewanie kolęd. Najstarsza zachowana 
polska kolęda, pochodząca z 1424 roku, zaczyna się od słów „Zdrów bądź, Królu 
Anielski. Kolejna i najbardziej znana polska kolęda to „Przybieżeli do Betlejem paste-
rze”. Jej melodia została zanotowana w XVI w. przez Jana z Lublina. Z tego stulecia 
pochodzi również „Gdy się Chrystus rodzi”.
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W XVIII w. powstały kolejne 
znane kolędy: „Lulajże Jezuniu” 
i „Wśród nocnej ciszy”. Nato-
miast kolędy „Mędrcy świa-
ta”, „Jezus malusieńki” i „Gdy 
śliczna Panna” powstały w XIX 
wieku.
Polska na tle innych krajów wy-
różnia się szczególnym bogac-
twem kolęd, chociaż inne kra-
je mają również swoje kolędy  
i tradycje związane z obchoda-
mi Świąt Bożego Narodzenia. 
Bardzo znana na terenach Polski jest niemiecka kolęda „Cicha noc, święta noc”. 
Często też pod choinką są prezenty, które przynosi dzieciątko, gwiazdka, Aniołek, 
Gwiazdor lub Mikołaj.
Do dzisiaj przestrzega się, aby w Wigilię nie kłócić się i okazywać sobie wzajemnie 
życzliwość. Przetrwał też przesąd, że jeśli w wigilijny poranek pierwszym gościem  
w domu będzie mężczyzna, przyniesie to szczęśliwy rok. 
Zgodnie z tradycją wszyscy po wieczerzy udają się do kościoła na mszę zwaną pa-
sterką. Dawniej od Wigilii do Święta Trzech Króli po wsiach chodzili tzw. kolędnicy. 
Wędrujący po domach kolędnicy śpiewali i składali życzenia za co otrzymywali różne 
datki. Ten stary słowiański zwyczaj praktykowany zwykle na wsi, przetrwał w wielu 
miejscowościach do dzisiaj.  
Przedstawienia kolędników i jasełek są bardzo i często podtrzymywane przez szkoły, 
domy kultury, zespoły regionalne.
Okres bożonarodzeniowy zamyka święto Trzech Króli. Jest to najstarsze święto chrze-
ścijańskie. Tradycja podaje, że Trzej Mędrcy oddali pokłony i cześć narodzonemu  
Jezusowi. Przynieśli ze sobą dary: złoto, kadzidło i mirrę.
W kościołach tego dnia święci się kredę a następnie na drzwiach pisze się litery 
K+M+B (skrót od imion Mędrców - Kacper,. Melchior , Baltazar) i często na drzwiach 
widzimy taki napis. Święto Trzech Króli kończy cały okres świąteczny i rozpoczynają 
się tzw. Zapusty. Obecnie nazywamy to karnawałem, okresem radości, zabaw i uczt. 
Do niektórych staropolskich zabaw karnawałowych należały bale maskowe oraz ku-
ligi polegające na przyczepianiu sani w formie orszaku do jednego lub kilka zaprzę-
gów konnych. Od XVII wieku do początku wieku XX kuligi były bardzo popularną 
rozrywką szlachty polskiej.
We współczesnym świecie zabawy przeniosły się do klubów i dyskotek, nie różniąc się 
niczym od całorocznych zabaw. 
Ostatnie dni zapustowe to Tłusty Czwartek oraz ostatni tydzień karnawału.
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Od XVI wieku w dzień czwartkowy zaczęto objadać się słodkimi wypiekami w postaci 
racuchów, blin, pampuchów oraz pączków nadziewanych słoniną, boczkiem i mię-
sem, które obficie zapijano wódką.
Obecnie najpopularniejsze potrawy to pączki i faworki, zwane również w niektórych 
regionach chrustem lub chruścikami. 
Pierwszym dniem Wielkiego Postu jest Środa Popielcowa (staropolska Wstępna  
Środa), przypadająca na 46 dni przed Wielkanocą. W dniu tym podczas mszy  
kapłan posypuje głowy wiernych popiołem. 
Najbardziej uroczysty czas - Wielki Tydzień rozpoczyna Niedziela Palmowa. Dzisiaj 
zarówno w miastach jak i na wsiach wierni uczestniczą w uroczystościach kościel-
nych niosąc palmy wykonane z różnych roślin i krepiny. Dawniej tradycyjne palmy 
wielkanocne przygotowywano z gałązek wierzby, która w symbolice kościoła jest 
znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Wplatano również bukszpan, 
barwinek, borówkę, cis, widłak.
Wielkanoc to najradośniejsze święto w całym roku liturgicznym. W Wielką Sobotę 
przed Wielkanocą wierni zanoszą do kościoła święconki - koszyczki z produktami, 
głownie pisanki - ozdobione jajka, wędliny, sól, chrzan, chleb. Poświęcone produkty 
ustawiane są na stole a uczestnicy śniadania wielkanocnego dzielą się nimi i składają 
sobie życzenia. 
Tradycją drugiego dnia Wielkanocy jest oblewanie się wodą tzw. śmigus-dyngus, 
znany także jako lany poniedziałek. W tym dniu najczęściej oblewane są dziewczęta, 
z wyczaj ten zachował się w miastach i wsiach.
Pierwsze wzmianki o zwyczajach śmigusowo-dyngusowych w Polsce pochodzą  
z XV wieku. Jest on związany z praktykami Słowian, którzy czcili radość po odej-
ściu zimy i przebudzeniu się wiosny. Słowianie uważali, że oblewanie się wodą miało 
sprzyjać płodności, dlatego oblewaniu podlegały przede wszystkim panny na wydaniu. 
Kolejnym świętem charakterystycznym dla czasów staropolskich i praktykowa-
nym do dziś jest Boże Ciało. W tym dniu wierni manifestują swoją przynależność  
do wspólnoty rzymsko-katolickiej biorąc udział w procesjach. 
Duże znaczenie przywiązuje się do dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek. Było to 
święto, które łączyło w sobie elementy chrześcijańskie i pogańskie. Odwiedzano 
groby najbliższych, zdobiono kwiatami i zniczami. Obecnie nadal kultywowana jest  
ta tradycja. 
Dawniej w dzień zaduszny zakazywano wykonywania niektórych czynności, aby nie 
skaleczyć, nie rozgnieść czy w inny sposób nie znieważyć odwiedzającej dom duszy. 
Zakazane było: klepanie masła, deptanie kapusty, maglowanie, przędzenie i tkanie, 
cięcie sieczki, wylewanie pomyj.
W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII wieku, a z końcem 
XV wieku była znana w całym kraju.
W radosnej atmosferze utrzymany jest dzień Św. Mikołaja. Szczególnie cieszy  
to dzieci, bowiem w tym dniu otrzymują prezenty, najczęściej słodycze.
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Świętem ludowym, które co roku 
jest organizowane w wielu miej-
scach Regionu Płockiego jest Sobótka 
czyli Noc Świętojańska. Zacznijmy  
od znanego już w zamierzchłych 
czasach „stada”, czyli stadnego zbie-
rania się ludzi na swawole, które na-
stępowały po obrządkach kultowych 
ku czci „białego boga”. Sobótka, to 
bowiem zaczarowana noc, obcho-
dzona dawniej wśród Słowian jako 
święto ognia i wody. Najważniejsze 
obrzędy związane były z rozpalaniem ognia i zanurzaniem się w wodzie. 
Aby przyspieszyć odejście zimy i rozpocząć wiosenne prace polowe tradycją stało się 
podpalenie i topienie Marzanny - kukły wykonanej ze słomy, o postaci kobiety ubra-
nej w białą bluzkę i kolorową spódnice. 
Zwyczaj ten stopniowo zmienił się w zabawę, w której biorą udział przede wszystkim 
dzieci i młodzież ze szkół. Dzieci poznają tradycje i zwyczaje wiążące się z obrzędami 
świętojańskimi.
Współcześnie połączone jest z kalendarzową wiosną tj. 21 marca. Dzieci wykonaną 
przez siebie Marzannę idą topić w rzekach, stawach, strumykach, potokach. 
Innym pięknym przetrwałym zwyczajem są Dożynki. Zwyczaj ten, praktykowany 
przez Słowian i plemiona bałtyckie, na stałe wpisuje się w historię od XVI wieku, czyli 
od rozwoju gospodarki folwarczno-dworskiej, które początkowo gościły na dworach 
majątków ziemskich. Urządzano je dla pracujących żniwiarzy, tj. służby folwarcznej 
i pracowników najemnych w nagrodę za wykonaną pracę przy żniwach i zebrane 
plony.
Święto plonów jest uwieńczeniem trudu i pracy rolników. Ale to również okazja  
do spotkań. Po dniach ciężkiej pracy przy żniwach mieszkańcy wsi dziękowali za 
zbiory. Obecnie zwyczaj przekazania wieńca dożynkowego jest bardziej uroczysty. 
Przekazuje się go prezydentowi, staroście, burmistrzowi lub wójtowi. W przypadku 
kościelnych dożynek - proboszczowi. Odbywają się wspaniałe festyny ludowe na któ-
rych występują zespoły ludowe oraz prezentowane są regionalne wyroby, np. chleb, 
miody, nalewki, wędliny, ciasta oraz piękne haftowane obrusy, serwety itp. 
Przedstawione tradycje i obrzędy są podstawą pięknej kultury naszego regionu,  
kraju. 
My Polacy w kraju czy na obczyźnie podtrzymujemy staropolskie zwyczaje, które 
wyróżniają nas od innych narodów. Jak Polska długa i szeroka, w każdej wsi, mie-
ście, regionie przestrzegamy i obchodzimy zwyczaje przekazane nam jako dziedzic-
two narodowe przez dziadków i rodziców. 
Dlatego naszym obowiązkiem a nawet misja jest wpajanie naszym dzieciom i wnu-
kom prastarą tradycję i zwyczaje aby pamięć o naszym narodzie przetrwała wieki.
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Wielokulturowe potrawy

Znane smaki nasze i sąsiadów

Kuchnia polska

• Kozy czyli placki z zsiadłego mleka

„Skąd się wzięła ta nazwa nikt tego nie wie, 
jedno jest pewne z kozami niewiele ma wspólnego”.

Bardzo dobry sposób na placki, bez drożdży. Prosty przepis i co najważniejsze - szyb-
kie wykonanie. Placki są pulchne w środku i chrupiące z zewnątrz. 

Składniki:
 3 1 jajko,
 3 0,5 litra zsiadłego mleka,
 3 4 łyżeczki cukru,
 3 szczypta soli,
 3 1 płaska łyżeczka sody oczyszczonej,
 3 mąka pszenna,
 3 olej do smażenia (w niewielkiej ilości).

Przygotowanie:
Zagniatamy delikatnie wszystkie składniki, następnie formujemy płaskie placki,  
podsypując delikatnie mąką. Smażymy z obu stron na złoty kolor.
Nie są słodkie i tak ma być, bo nadmiar cukru powoduje, że będą się szybko przy-
palały. Kozy doskonale smakują z powidłami śliwkowymi oraz szklanką zimnego, 
wiejskiego mleka. 

Przepisy Babci Stasi 
Wywiad przeprowadzono ze Stanisławą Marczak, z miejscowości Rąkcice,  

jedną z najstarszych mieszkanek gminy Mała Wieś. 

• Zupa z dyni na mleku z zacierkami

Składniki:
Zupa:

 3 1 dynia - ok. 1 kg,
 3 mleko - 1,5 litr.
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Zacierki:
 3 mąka, woda, sól.

Przygotowanie zupy z dyni:
Umytą dynię obieramy ze skóry, kroimy na kawałki, usuwamy pestki i włókna,  
następnie gotujemy w lekko osolonej wodzie na miękko, w małej ilości wody.  
Po ugotowaniu ubijamy dynię tłuczkiem na jednolitą masę. Z mąki i wody zagnia-
tamy gęste ciasto, formujemy ręką zacierki. Gotujemy mleko, następnie zasypujemy 
zacierkami i masą z dyni.
I właściwie to wszystko ... zupa gotowa do zjedzenia. Ja osobiście wolę zupę trochę posłodzić.
Smacznego!

• Zupa zacierkowa

Składniki:
 3 0,5 kg ziemniaków,
 3 włoszczyzna - marchewka, pietruszka, por, seler, natka pietruszki,
 3 20 dkg boczku wędzonego/słoniny,
 3 cebula,
 3 sól, pieprz,
 3 liść laurowy, 3 ziela angielskie.

Sposób przygotowania:
Należy obrać ziemniaki i włoszczyznę, następnie umyć, pokroić w kostkę i włożyć do 
wody. Osolić, dodać liść laurowy i ziele angielskie, ugotować do miękkości. Z mąki  
i wody, tyle ile zabierze ciasto robimy zacierki, wrzucając je do zupy, chwile razem 
gotujemy. Podsmażamy drobno pokrojony boczek wraz z cebulą i dodajemy do zupy. 
Przyprawiamy pieprzem do smaku, można dać posiekaną pietruszkę.

• Kluski „rwaki” 

Składniki: 
 3 mąka, 
 3 woda.

Sposób przygotowania:
Z maki i wody zagniatamy lekko ciasto. Z kawałków ciasta formujemy wałek,  
następnie rwiemy na kawałki i zarzucamy na gotującą się, osoloną wodę.  
Kluski można okrasić, wrzucić do zupy lub do mleka.  
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• „Skaplerze” 

Składniki: 
 3 mąka, 
 3 ziemniaki,
 3 stopiony tłuszcz (boczek wędzony/słonina)

Sposób przygotowania:
Ziemniaki ścieramy na tarce, zagniatamy z mąką, następnie wałkujemy na stolnicy 
małe placki. 
Z kawałków ciasta formujemy wałek, następnie rwiemy na kawałki i zarzucamy  
na gotującą się, osoloną wodę. Kluski krasimy skwarkami. 

• Ciastka kruche ze skwarkami

Swego czasu ten rodzaj ciastek był bardzo popularny. Dla wielu takie połączenie 
może się wydawać co najmniej dziwne, ale to znany, staropolski przysmak. Nieby-
wałą zaletą ciastek jest to, że można je długo przechowywać. 

Składniki: 
 3 25 dkg jasnych skwarek, zmielonych (skwarki ze słoniny - ok. 0,5 kg),
 3 1/3 kostki masła - do zapachu,
 3 amoniak (mała plaska łyżeczka),
 3 4 żółtka,
 3 1 szklanka cukru,
 3 ok. ½ kg mąki,
 3 odrobina wody.

Sposób przygotowania:
Skwarki zemleć 2-3 razy. Łączymy ze sobą wszystkie składniki i wyrabiamy ciasto, 
nie za długo.
Następnie formujemy z ciasta kulę, którą dzielimy na kawałki. Kawałki ciasta krę-
cimy przez maszynkę do mielenia mięsa ze specjalną nakładkę na maszynkę. W ten 
sposób ciasto zamienia się w karbowane ciasteczka.
Uformowane ciastka układamy na dużej natłuszczonej blasze, posypanej niewielką 
ilością mąki i wstawiamy do gorącego piekarnika.
Pieczemy w nagrzanym piekarniku w tem. ok. 200°C przez około 15-20 minut aż 
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staną się złociste i chrupiące. Ciastka przechowujemy w szczelnym pojemniku.  
Życzymy smacznego! 

• Miód z mlecza (mniszka lekarskiego)

Przepis z pracy Wiktora Wolińskiego
Składniki: 

 3 500 kwiatów mlecza, 
 3 1 litr wody, 
 3 2 kg cukru, 
 3 4 cytryny.

Wykonanie: 
Oczyszczone kwiaty gotować w 1 litrze wody 1 godzinę z 1 cytryną pokrojoną  
w plastry. Odcedzić przez durszlak i potem przez sito. Do wywaru dodać cukier  
i gotować 1 godzinę i 45 minut. Po upływie tego czasu, wycisnąć sok z 3 cy-
tryn, dodać do garnka i gotować jeszcze 15 minut. Gorący wlewać do słoików.  
Gotować na bardzo małym ogniu. Gdy będzie zbyt gęsty dodać jeszcze wody.

 „Jak to za Niemców było” - wspomnienia Stanisławy Marczak z czasów 
II wojny Światowej.

Za Niemców nie było towarów, tkanin, każdy musiał jakoś sobie radzić, by przeżyć. 
Ludzie żyli w ciągłym strachu. Nie było z czego żyć, ale musieliśmy sobie jakoś radzić. 

• Produkcja mydła
 3 3-4 kg tłuszczu wieprzowego wraz z kośćmi,
 3 soda kaustyczna.

Wszystkie składniki wrzucamy do parnika i gotujemy aż się rozgotuje i zgęstnieje. 
Po rozgotowaniu składników wylewamy wszystko na blachę i formujemy wierzch na 
gładko, następnie pozostawiamy do zgęstnięcia. Gotowe mydło kroimy na kawałki. 

• Metody zmiękczania wody 
Nalewamy wodę do wiadra, następnie wsypujemy popiół drzewny i pozostawiamy 
do ustania się. Po pewnym czasie popiół opada na dno naczynia, a woda jest krysta-
licznie czysta i gotowa do użycia. 
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Kuchnia żydowska

Kuchnia żydowska jest jedną z najstarszych kuchni świata. Łączy w sobie nawyki 
kulinarne z wielu miejsc, w których przez całe stulecia mieszkali Żydzi. Kuchnia ży-
dowska zawiera w sobie wpływy kuchni Środkowego Wschodu, śródziemnomorskiej, 
hiszpańskiej, niemieckiej oraz wschodnio-europejskiej. Wszystkie te kuchnie były 
ograniczone kaszrutem i innymi prawami rytualnymi.

Tradycyjne potrawy

• Chała

Każdy tradycyjny posiłek żydowski rozpoczyna się od łamania chleba. Chała jest spe-
cjalnym rodzajem chleba jedzonym w Szabat (w judaizmie i tradycji chrześcijańskiej 
ostatni (siódmy) dzień każdego tygodnia (czyli sobota), i święta. Jest to bardzo słodki, 
złocisty chleb z jajek w pewnym stopniu podobny do bułek maślanych. Bochenek jest 
zazwyczaj zapleciony w warkocz, lecz bywa też okrągły, co symbolizuje cykl życia.

Składniki:
 3 40 g drożdży,
 3 2-3 łyżki cukru,
 3 1/2 szklanki ciepłej wody,
 3 550 g mąki pszennej,
 3 1 duże jajko,
 3 2 łyżki masła,
 3 4 łyżki wody (lub trochę więcej),
 3 1 żółtko,
 3 mak, sezam lub kruszonka.

Sposób przygotowania:
Drożdże rozcieramy z łyżką cukru, zalewamy ciepłą wodą i mieszamy z 3 łyżkami 
mąki. Zostawiamy rozczyn do wyrośnięcia. Do miski wsypujemy mąkę, wlewamy 
wyrośnięty rozczyn drożdżowy, rozbite z pozostałą ilością cukru jajko, rozpuszczone 
ciepłe masło, wodę i zagniatamy miękkie ciasto, aż zaczną pokazywać się pęcherzyki 
powietrza. Ciasto zostawiamy do wyrośnięcia. Ponownie zagniatamy i dzielimy na 
trzy części. Z każdej formujemy wałki równej długości i zaplatamy z nich warkocz, 
końce łączymy i podwijamy pod spód. Układamy chałę na wysmarowanej tłuszczem 
i wyścielonej papierem blasze. Zostawiamy do wyrośnięcia na 20-30 min. Smaru-
jemy wierzch żółtkiem i posypujemy makiem, sezamem lub kruszonką. Pieczemy  
25-30 min w temperaturze 200°C.
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• Maca żydowska

Maca to tradycyjny chleb żydowski, który 
kształtem i składem nawiązuje do wypieków, 
które spożywał Naród Wybrany przed ucieczką 
z Egiptu. 

Składniki:
 3 0,5 kg mąki,
 3 100 ml wody. 

Sposób przygotowania:
Łączymy wodę z mąką i wyrabiamy jednolite ciasto, następnie rozwałkowujemy  
je na płaskie placki i kroimy w tradycyjne wzory - kwadraty lub prostokąty.
Pieczemy w temperaturze 200°C, aż staną się chrupkie. Smacznego!

• Zupa z kulkami macy

Zupa jest zazwyczaj podawana w święto Paschy na sederze, ale jedzona jest także 
przez cały rok.
Kulki macy są tradycyjnie bardziej znane jako knejdlach (w Jidysz knedle, pyzy). 
Zupa ta znana jest także jako żydowska penicylina na przeziębienia. Jeżeli chce-
my wyleczyć przeziębienie dodajemy wówczas więcej czarnego pieprzu do rosołu  
(pieprz oczyszcza zatoki).

Składniki:
 3 1/2 filiżanki macy,
 3 2 jajka,
 3 2 łyżeczki oleju lub tłuszczu wytopionego z kurczaka,
 3 2 łyżeczki wody lub rosołu z kurczaka,
 3 odrobina czarnego pieprzu,
 3 2 kwarty chudego rosołu z kurczaka albo bulionu.

Sposób przygotowania:
Dokładnie ubijamy jajka, olej i wodę razem. Dodajemy macę, pietruszkę i czarny 
pieprz i mieszamy aż do momentu otrzymania gładkiej konsystencji. Odstawiamy na 
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kilka minut, aby maca wchłonęła pozostałe składniki, a następnie mieszamy. 
Doprowadzamy rosół do wrzenia i zmniejszamy ogień tak, aby rosół ledwie się  
gotował. 
W tym czasie przystępujemy do formowania kulek macy. Moczymy dłonie w wodzie 
i robimy kulki z około 1-2 łyżeczek masy macowej każdą. Wkładamy kulki deli-
katnie do gotującego się rosołu. Po około 15 minutach będą już gotowe do jedzenia.  
Możesz jednak zostawić je dłużej na wolnym ogniu, aby wchłonęły więcej smaku ro-
sołu. Będą gotowe kiedy wypłyną na powierzchnię rosołu i będą pulchne.
Aby zrobić bardziej miękkie kulki należy użyć trochę mniej oleju, więcej wody  
i gotować dłużej w mniejszej temperaturze. Natomiast aby zrobić kulki twardsze 
należy postąpić odwrotnie.

• Cymes

Cymes jest to każdy rodzaj słodkiego gulaszu. Wiele różnych dań jest nazywane  
cymesem. Cymes powszechnie jedzony jest w Rosz-Haszana - początek roku, 
pierwszy dzień kalendarza żydowskiego ponieważ jest słodki i symbolizuje nadzieje  
na słodszy Nowy Rok.

Słowo cymes jest często używane w języku Jidysz dla określenia sytuacji gdy robi  
się dużo zamieszania wokół czegoś.

Składniki:
 3 ok. 0,5 kg duszonej wołowiny pokrojonej w drobne kawałki,
 3 1/2 filiżanki cukru,
 3 1 filiżanka wody,
 3 3 słodkie ziemniaki,
 3 3 ziemniaki,
 3 5 marchewek.

Sposób przygotowania:
Podsmażamy delikatnie duszoną wołowinę w małej ilości oleju w rondlu. Dodaje-
my wodę i cukier i gotujemy na bardzo małym ogniu. Obieramy i kroimy w kostkę 
ziemniaki i marchewkę i wkładamy do garnka. Dusimy wszystko pod przykryciem 
na bardzo małym ogniu co najmniej godzinę dodając wodę od czasu do czasu jeśli 
to konieczne. Powinna być woda w garnku, ale mikstura nie powinna rozmoknąć. 
Jak tylko ziemniaki będą miękkie zdejmujemy pokrywkę i pozwalamy wygotować się 
wodzie. Następnie tłuczemy miksturę tak długo aż ziemniaki osiągną konsystencję 
puree. Zapiekamy około 30 minut w temperaturze 350 °C.
Cukier możemy zastąpić około jedną filiżanką rodzynek albo suszonymi śliwkami.
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• Hamantasze czyli Uszy Hamana

Hamantasze, klasyczne ciasteczka purimowe, są przysmakiem zarówno dzieci jak  
i dorosłych. Istnieje wiele rodzajów Hamantaszy, różniących się zarówno nadzieniem, 
jak i ciastem. 

Składniki:
Ciasto:

 3 4 szklanki mąki,
 3 4 jajka,
 3 ¾ szklanki cukru,
 3 1 szklanka margaryny,
 3 1 łyż. stołowa soku z pomarańczy,
 3 1 łyżeczka aromatu waniliowego,
 3 2 łyżeczki proszku do pieczenia
 3 szczypta soli.

Nadzienie:
 3 1/2 kg maku lub 1/2 kg powideł

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki na ciasto umiesz-
czamy w dużej misce i mieszamy do-
kładnie. Można dodać nieco więcej lub 
mniej soku pomarańczowego i soli -  
w zależności od smaku i konsystencji 
ciasta. Dzielimy ciasto na cztery rów-
ne części. Każdą część rozwałkowujemy 
na grubość ok. 3 mm, wycinamy krąż-
ki o średnicy ok. 7-9 cm, umieszczamy 
trochę nadzienia (ok. 1/2-1/3 łyżecz-
ki) na środku krążka. Formujemy trój-
kątny kształt unosząc brzegi krążka  
i zakrywamy nadzienie. Umieszczamy 
ciastka na przygotowanej, natłusz-
czonej blasze. Pieczemy ok. 20 min.  
w temp. 180°C. 

Wesołego Purim!
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Kuchnia olęderska

POWIDLARSTWO
Specjalnością olęderską były suszone owoce (zwłaszcza śliwki). Do ich przygotowa-
nia służyły wolnostojące, niewielkie budynki murowane z czerwonej cegły, w któ-
rych najczęściej były dwa oddzielne pomieszczenie - suszarnia i powidlarnia, gdzie 
gotowano powidła z buraków cukrowych, których uprawą na duża skalę zwłaszcza  
w XIX wieku trudnili się również Olędrzy.   
Do dzisiaj takich budynków zachowało się niewiele, a ich przeznaczenie zostało zmie-
nione. Są jednak jeszcze na Mazowszu wsie, gdzie nadal produkuje się buraczane 
powidła domowym sposobem, stosując się do przepisu przekazywanego z pokolenia 
na pokolenie, wykorzystując jeszcze sprzęt służący dawnym osadnikom. Typowe wy-
posażenia takiej powidlarni to parnik, koryto, prasa do odciskania soku z buraków 
oraz dwa wmurowane w specjalny piec kotły.  

• Powidła buraczane

Podstawowym, a często nawet jedynym składnikiem są buraki cukrowe. Takie powi-
dła mają konsystencję płynną i nazywa się je czystymi. Gęste są te z dodatkiem dyni 
(zwanej banią) lub dyni i jabłek. Cały proces gotowania jest bardzo pracochłonny.

Składniki:
 3 100 kg buraków cukrowych,
 3 15 kg jabłek, 
 3 15 kg dyni.

Sposób przygotowania:
Obieramy i płuczemy buraki cukrowe,  
gotujemy aż do miękkości. Odlewamy 
wodę, buraki wrzucamy do drewnianego 
koryta drewnianego (ew. naczynia) i drob-
no siekamy. Po trzy miseczki posiekanych 
buraków wsypujemy w kawałki szare-
go płótna (zwanego płatami). Wkładamy  
do odpowiedniej prasy przyciskami ciężki-
mi talerzami. Kręcimy odpowiednią korbą  
i wyciskamy sok, a wysłodki zostają. 
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Sok buraczany wlewamy do miedzianego kotła, dokładamy wcześniej przygotowane, 
obrane, wypłukane i pokrojone na kawałki - dynie i (lub) jabłka. To wszystko gotuje 
się razem około 4 godzin, bardzo intensywnie - „by powstawały bałwany z piany”. 
Pod koniec gotowania miesza się dużą drewnianą łyżką lub specjalnym mieszadłem 
do powideł wykonywanym dzisiaj na wzór tych poolenderskich.  
W ten sposób uzyskujemy buraczane powidła.

By powidła dobrze smakowały ważne jest zachowanie odpowiednich proporcji  
dodawanych jabłek czy „bani”. Ci, którzy już się w powidłach rozsmakowa-
li przyznają, że często przedkładają je nad kiełbasę czy inną odzwierzęcą okrasę.  
Życzymy smacznego!

• Placki z buraków cukrowych 

Składniki:
 3 2 duże buraki,
 3 mąka.

Przygotowanie:
Buraki gotujemy na miękko. Po ugoto-
waniu obieramy, następnie ucieramy na 
drobnej tarce.
Na stolnicy delikatnie zagniatamy buraki 
z mąką, solimy i słodzimy do smaku. 
Uformowane placki smażymy bez tłusz-
czu na fajerkach kuchni węglowej lub pa-
telni.
Placki podajemy z mlekiem. 



100

MY DLA REGIONU

Bibliografia

1. Arie Akst, Testimony, Yad Vashem 2002. sygn. UT 4272.
2. Bodzanów moje rodzinne miasteczko, Wspomnienia Arie Aksta, Mosze Binuma 

Ledermana, Pesy Kohen Cukerman, Bodzanów – Płock 2010r. s.35.
3. Bogucka M., Staropolskie obyczaje w XVI-XVII wieku, Warszawa 1994.  
4. Bystroń J.S., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, Wiek XVI-XVIII, T II, Warszawa 1994. 
5. Chwalba A., Obyczaje w Polsce, Od średniowiecza do czasów współczesnych, War-

szawa 2005.     
6. Eugeniusz Fąfara, Gehenna ludności żydowskiej, s. 293.
7. From Memory to Transformation: Jewish Womens Voices, red. Sarah Silberstein 

Swartz, Margie Wolfe. Second Story Press, Toronto 1998.
8. Głos Mazowiecki, 1933r., z 29 marca, s. 4.
9. Hryń-Kuśmierekr., Zwyczaje i Obrzędy, Rok Polski, Warszawa 1990. 
10. http://www.jewish.org.pl
11. http://www.malawies.pl/historia
12. Isaiah Trunk, Judenrt: the Jewish councils Eastern Europe under Nazi  

occupation, New York, 1972, s. 134.
13. Janusz Szczepański, Społeczność Żydowska Mazowsza w XIX – XX wieku,  

Pułtusk 2005. S. 493.
14. Kopalinski W., Słownik mitów i kultury, Warszawa 1988. 
15. Kronika Gmin, Wyszogród, s. 144,197.
16. Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. Tradycja Mazowsza - powiat płocki. 

Przewodnik subiektywny. Warszawa 2009
17. Przepisy kuchni polskiej, żydowskiej i olenderskiej opracowano na podstawie  

badań terenowych.
18. Relacja Heleny Mińkie.
19. Relacja J.F. Kulińskiego, Oni żyją w pamięci mojego dzieciństwa, „Gazeta Gminy 

Bodzanów”, czerwiec-lipiec 2004r., s. 4.
20. Relacja Michała Zwolaka.
21. Relacje rodziny i mieszkańców Gminy Słubice.
22. Relacje, Anny Gradowskiej - Truszkowskiej, Józefy Piechny.
23. Statystyka Polski, seria C, z. 57, Warszawa 1937r., s. 34-37.,  Powiat płocki 

pod względem narodowościowym i wyznaniowym, „Głos Mazowiecki”, 1933r.
24. Szymański M., Gmina Słubice.
25. Tadeusz Chrostowski, Z kart oręża płockiego: dzieje 8 Pułku i 71 Dywizjonu 

Artylerii, 1989
26. Tadeusz Witlin, Pieśniarka Warszawy: Hanka Ordonówna i jej świat, s. 7
27. Wiec Zarządu Obwodowego Deutscher Volksverbant w Wyszogrodzie w dniu  

12 czerwca 1939r., APW, UWW, sygn. 109, k. 168 – 169.
28. Wyszogrod. Sefer zikkaron, I Fought Out My Life by Myself by Yitzhak Pasternak, 

Tel – Awiw  1971, s. 16-19.






