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5. Poprzez bohaterstwo do wolności w Gminie Radzanowo

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

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

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

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

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

ALEKSANDER ROGALIŃSKI 
- major kawalerii, 

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

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

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

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

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

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

Fragment listu:
„Cichowicz Stanisław, wieś Czerniewo, poczta Radzanowo, woj. Płock.
Rok 1939 zastał mnie w pełnieniu służby czynnej.
Warszawa - Cytadela - 21 Warszawski Pułk Piechoty.
1 wrzesień - Pułk - maszeruję piechotą pod Mławę.
Dywizja nasza rozbita przez oddziały niemieckie. W wielkim nieładzie i rozbiciu, oddziały pojedyncze wy-
cofują się w kierunku Warszawy. Nie dotarłszy do Warszawy, niektóre oddziały (ja do nich się przyłączy-
łem), skierowały się w kierunku Rumuni, a to dlatego gdyż nie chcieliśmy się dostać do niewoli niemieckiej.  
Niestety zmagania nasze atakowane samolotami, piechotą bez żadnych pojazdów mechanicznych, bardzo po-
woli się posuwały.
Pod Chełmem natchnęliśmy się na większe oddziały niemieckie, które drogę nam zamknęły.  
Kilku oficerów polskich zorganizowawszy grupę 1 Dywizji postanowiło przedrzeć się i nie po-
zwolić zepchnąć się z obranego kierunku. Niestety żołnierz polski uzbrojony w zwykły karabi-
nek nie wytrzymał natarcia broni maszynowej, dużo naszych żołnierzy padło. Ja po zatrzymaniu się  
pod drzewem i oddaniu strzału leżąc, poczułem, że zostałem trafiony w lewą rękę, kula poszła przez kość  
i karabin musiałem zostawić pod drzewem. Następnie pod silnym obstrzałem, stale padając na ziemię rozpo-
cząłem wycofywanie własne do punktu bezpiecznego. Plan mi się udał. Zostałem ułożony na chłopskim wozie 
i rozpoczął się transport do Lublina do Szpitala P.C.K. Tu w wielkim gmachu gimnazjum umieszczono ran-
nych z pola bitewnego. Niestety brak lekarzy spowodował, że przez tydzień 1 lekarz jaki był na miejscu tylko 
opatrunki wypełniał. U mnie po tygodniu opuchlizna u ręki weszła na palce u ręki, i lekarz mi oznajmił iż rękę 
musi amputować gdyż teraz opuchlizna będzie szła w górę ręki, i śmierć mi szybką zapowiadał. Na operację tą 
musiałem się szybko zgodzić.
Opatrzność Boża pokierowała inaczej. Po lekarzu na salę przybył ksiądz z projektem spowie-
dzi św. Ja szybko się zgodziłem. Następnie za kilka godzin przybyli lekarze polscy którzy przez 
Niemców byli z innego polskiego szpitala przeniesieni do nas, gdyż ten szpital Niemcy zabra-
li dla swoich rannych. Polscy lekarze po zbadaniu mojej ręki postanowili ratować rękę. Na drewnia-
nych deszczółkach umocowana sztywno ręka przez okres 1 miesiąca musiała być na stałe, i musiałem się 
z nią borykać. Teraz otwartymi dwoma ranami zaczęła się obficie ropa wydostawać. A ja otrzeźwiałem  
do życia. Po tygodniu lekarz obandażował i uniósł łokieć ręki do góry, kość już chwyciła.
Ranny byłem 20 września, a 4 grudnia ze szpitala odjeżdżałem do domu. Odjeżdżając, pewien ofi-
cer wojska polskiego poinformował mnie, że organizuje oddziały podziemne wojska polskiego  
i ode mnie odebrawszy przysięgę do tej organizacji zaciągnął.
Ja przybywszy do domu, nawiązałem kontakt z organizowaną u nas miejscową organizacją  
podziemną A.K. Nadmieniam że w naszej wsi były także organizowane oddziały A.L.
Ja zostałem przydzielony do pracy jako łącznik wsi Wiciejewo - Czerniewo - Staroźreby.
Po wyzwoleniu mając na ręku legitymację z 21 Warszawskiego Pułku Piechoty oraz ze szpitala  
wypis. Dwa te dokumenty wystarczyły na Komisji Inwalidzkiej do przyznania mi renty inwalidzkiej którą 
zaraz otrzymywałem. Otrzymałem 49% utraty zdrowia. 
Jak już zaznaczyłem w naszej wsi były organizowane także oddziały A.L. Wywiad był bardzo szczegółowy. 
Funkcjonariusz U.B. z Płocka przyjechał do mnie, ja byłem już żonaty, 1 dziecko, przy moim ojcu pracowałem. 
Zażądał ode mnie wskazówek o działalności naszych oddziałów które w terenie pracowały. Ja będąc pomiędzy 
młotem a kowadłem będąc przecież także związany przysięgą, zdecydowałem się pozostawić rodzinę moją przy 
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starym ojcu, który zmuszony był gospodarstwo rejen-
talnie opłaconej już uprzednio mojej siostrze przeka-
zać. Żona moja wróciła do swojej rodziny z dzieckiem,  
a ja poszedłem do oddziałów A.K. Decyzja moja  
była słuszna. 
Zadaniem naszym między innymi było likwidowanie 
na miejscu donosicieli. Oddział nasz kontrolował odci-
nek Dobrzyń - Sierpc.
W międzyczasie gdy chodziłem w oddziale A.K. przy-
szło wezwanie na drugą komisję inwalidzką. Zawia-
domienie nie doszło do mych rąk - za pewien okres 
czasu przysłano decyzje obniżającą mi procent utraty 
zdrowia z 49 na 30. Rentę przestano przesyłać. Stan 
ten trwał mimo moich protestów nawet do Warszawy  
do roku 1980. Wtedy zwróciłem się do Związku Inwa-
lidów Wojennych w Płocku. Otrzymałem od nich adres  
do Warszawy ul. Senatorska 8 i tam odnalazłem wszystkie moje złożone papiery. Papiery te zostały przesłane 
do Płocka i tu na komisji przyznano mi 3 grupę utraty zdrowia. Pamiętam tylko jedno, iż będąc w oddziałach 
A.K. przez okres 2 lat bezprawnie pozbawiono mnie przez 32 lata renty inwalidzkiej.
Do domu wróciłem decyzją wydanej amnestii. 
Na wsi wówczas Oddziały N.S.Z. się pokazywały pod dowództwem „Cacko” (pseudonim). Zmuszony byłem 
kilkakrotnie stacjonować ich u siebie. Gdy następnie oddział ten został zlikwidowany Oddziały U.B. zaczęły 
aresztowania po wsi gdzie oddziały te były stacjonowane. Ja się ukryłem, a gdy przybyto po mnie, rozpoczął 
się dla mnie okres ukrywania i trwał 21/2 roku. Po kilka lat więzienia otrzymali wszyscy którzy dawali pomoc 
oddziałowi N.S.Z.
Ja ukrywałem się po całej Polsce. Wreszcie ktoś z U.B. powiadomił, że przebywam w Częstochowie...”.

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

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

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

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

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

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

Marianna Ziemkiewicz, rok 1962

Marianna Ziemkiewicz, rok 1995


