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

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

PIOTR PEŁKA
major piechoty

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HALINA ZACHARSKA - uczestniczka Powstania Warszawskiego 
wywodząca się z Radzanowa.

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

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

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

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

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

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

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

CHWAŁA BOHATEROM!

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

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

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

Złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą bohaterów walk narodowo - wyzwoleńczych


