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8. Rębowianie dla Niepodległej
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Opiekun: Małgorzata Madany - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszogrodzie 
Filia w Rębowie

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

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

„W hołdzie dziękczynnym za cudowne ocalenie parafii Rębowo”

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

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

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

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


