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szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy gminy nowy Duninów!

Przekazuję na wasze ręce książkę, będącą 
zarówno przewodnikiem po bogatej i nadal 

mało znanej przeszłości ziemi duninowskiej, 
jak też dniu dzisiejszym. Do jej powstania przyczynili się również mieszkań-
cy naszej gminy, dzieląc się z autorem swoją wiedzę, w tym relacjami i wspo-
mnieniami. Mieliśmy znakomitą przeszłość, stanowiąc w XiX i w początkach 
XX wieku silny ośrodek przemysłowy, z którym związanych było wiele osób 
na stałe zapisanych w historii Polski.

Dziś jesteśmy gminą z dużymi aspiracjami przeobrażenia naszej ziemi 
w liczący się region wypoczynkowo-turystyczny. Planom tym sprzyja nadwi-
ślańskie położenie w pobliżu dużych miast oraz otaczające nas rozległe lasy, 
pozostałość dawnej puszczy. Można tutaj uprawiać różne formy turystyki, 
rekreacji i sportu: jeździć konno lub rowerem, obserwować przyrodę, wędko-
wać, żeglować, surfować, fotografować bogaty świat zwierząt i roślin, zbierać 
grzyby. Dla piechurów, rowerzystów i miłośników hippiki przygotowaliśmy 
dziesiątki kilometrów oznakowanych szlaków, zaskakujących i odkrywczych. 
wyjątkowość miejscowej przyrody i malowniczość pejzażu  była podstawą do 
utworzenia w 1979 roku Gostynińsko-włocławskiego Parku krajobrazowego, 
chroniącego rzadkie gatunki flory i fauny. z roku na rok coraz bogatsza jest 
nasza oferta turystyczno-wypoczynkowa. Doroczne lipcowe regaty żeglarskie 
ściągają do nas wodniaków z całego kraju.

wielką wagę przywiązujemy do rozbudowy infrastruktury sprzyjającej nie 
tylko turystyce i rekreacji, ale stwarzającej dogodne warunki do inwestycji 
budowlanych, zwłaszcza dla pragnących zamieszkać w ciszy, spokoju i co-
dziennym kontakcie z przyrodą. wszystkich witamy na duninowskiej ziemi 
ze staropolską gościnnością. 

naszą ambicją jest, aby gmina nowy Duninów zawsze i w pełni zasługiwa-
ła na miano błękitno-zielonej perły Mazowsza. 

Mirosław krysiak
wójt Gminy nowy Duninów

nowy Duninów, październik 2014

Na zdjęciu obok: przystań jachtowa w Nowym Duninowie. Fot. Katarzyna Majchrowska
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ladies and Gentelmen!
Dear inhabitants of the nowy Duninów commune!

the book i am presenting to you is not only a guide through rich and only slightly known past of 
the Duninów soil, but also through the present times. residents of our commune have contributed 
to the origin of the book by providing their research, sharing stories and memories. we have had 
a splendid past, being in 19th and 20th century a strong industrial center, with which many signifi-
cant figures of Polish history had been related. 

currently, we are a commune with big aspirations for our grounds to be turned into leisure 
and tourism region. the location of our big cities laying by the Vistula river, vast forests which 
surround them are all in favour for the transformation. Many forms of tourism, leisure and 
sport, such as: horseriding and biking, nature watching, angling, sailing, surfing, pictures of 
fauna and flora taking, mushroom picking can take place here. we have prepared tens of kilo-
meters of marked, exploratory trails for our hikers, bikers and horse riders. the uniqueness of 
the local nature and picturesqueness of landscape led to creation of Gostynin and włocławek 
lanscape Park in 1979, which preserves rare species of flora and fauna.

our touristic and leisure offer is richer every year. sailing regatta taking place annually in 
July brings together water sports enthusiasts from all over the country. we are very particular 
about the development of infrastructure which not only will have a great advantage for tourism 
and leisure, but also will provide proper conditions for construction investments, especially for 
those who want to live peacefully and close to the nature. we welcome everybody on our soil 
with old-Polish, traditional hospitalitality.

our ambition is for the nowy Duninów commune to always, and fully deserve the name of 
blue-green pearl of Mazovia region.

Mirosław krysiak
Head of the commune nowy Duninów

egregi signori!
cari abitanti del comune nowy Duninów!

Vi trasferisco un libro che costituisce simultaneamente una guida sul passato ricco e sempre 
poco conosciuto della terra Duninów ma anche sul suo presente. Gli abitanti del nostro commune 
hanno contribuito alla nascita di questo libro presntando all’autore le loro ricerche, i loro racconti e 
i loro ricordi. il nostro passato era eccellente costituendo nel XiX e all’inizio del XX secolo un forte 
centro industriale a cui sono state legate molte persone iscritte per sempre alla storia di Polonia.

oggi, siamo un comune con grandi aspirazioni di trasformare la nostra terra in una regione no-
tevole dall’aspetto di villeggiatura e turistico. la posizione geografica favorisce questi progetti perché 
il nostro paese è situato in riva alla Vistola, in vicinanza delle città grandi e anche dei boschi vasti 
che ci circondano e che sono il resto della foresta antica. 

Qui si può praticare molti tipi del turismo, della ricreazione e dello sport: andare a cavallo o in 
bicicletta, osservare la natura, pescare con la canna, navigare, fare surf, fotografare il mondo ricco 
degli animali e delle piante, andare a funghi. Per i camminatori, per ogni ciclista e appassionati del-
l’ippica abbiamo preparato diecine di kilometri di itinerari segnati che sono esplorativi e sorprenden-
ti. il carattere eccezionale della natura locale e il carattere pittoresco del paesaggio erano un motivo 
per creare nel 1979 il Parco Paesistico di Gostynin–włocławek che protegge ogni specie della flora 
e della fauna.

Di anno in anno, la nostra offerta turistica e di ricreazione diventa di più in più ricca. le regate 
veliche in luglio attirano da noi la gente del tutto paese che pratica gli sport nautici.

Diamo una grande importanza allo sviluppo dell’infrastruttura che favorisce non soltanto il tu-
rismo e la ricreazione ma anche che crea condizioni convenienti per molti investimenti edili partico-
larmente per quelli che desiderano vivere nel silenzio, nella tranquillità e nel contatto quotidiano con 
la natura. accogliamo tutti con ospitalità antica polacca. Benvenuti sulla nostra terra.

ecco la nostra ambizione — vorremmo che il comune nowy Duninów meriti sempre e appieno di 
essere nominato la perla della Masovia.

Mirosław krysiak
sindaco del comune nowy Duninównowy Duninów, ottobre 2014

nowy Duninow, october 2014
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Pradzieje 

wprawdzie najstarsze znane przekazy dziejowe dotyczące osad i miejsco-
wości dzisiejszej gminy nowy Duninów pochodzą ze średniowiecza, jed-

nak teren ten był miejscem osadnictwa od tysięcy lat. sprzyjały temu dwa 
podstawowe czynniki: stopniowe ustępowanie lodowca oraz doskonałe po-
łożenie nad dużą rzeką. Ślady pobytu człowieka odkrywano tutaj od dawna. 
Przede wszystkim w postaci luźnych znalezisk, a także pozostałości obozo-
wisk plemion koczowniczych, a w miarę upływu czasu osad ludności, pro-
wadzącej osiadły tryb życia. 

rejon obecnej gminy nowy Duninów dawał duże szanse na tworzenie sta-
łych siedlisk. Pobliska wisła dostarczała ryb i zwierząt wodnych, lasy wy-
różniały się obfitością dzikiej i wielogatunkowej zwierzyny, a także sprzyja-
ły zbieractwu. łatwo było o budulec oraz miejsca ze swej natury obronne, 
choćby wypiętrzone wydmy położone wśród mokradeł. szeroka i w miarę 
bezpieczna dolina rzeki z licznymi starorzeczami, wyspami, zakolami, a tak-
że żyznymi glebami, nawadnianymi przez wisłę, przyciągała nawykłych do 
surowych warunków osadników. ówczesna ludność żyła w chłodnym jeszcze 
klimacie i przez wiele kolejnych stuleci zajmowała się polowaniami na renife-
ry, podstawową zwierzyną łowną. Były to zwierzęta doskonałe ze względu na 
pozyskiwane z nich mięso i skóry. około 10 tysięcy lat temu klimat tej okoli-
cy nadal był zimny, a roślinność tundrowa. z biegiem lat lodowiec ustępował. 
Po koczownikach pozostały skryte ziemią ślady szałasów i ognisk. od słubic 
koło wyszogrodu aż do Modzerowa pod włocławkiem na lewym brzegu wisły 
odkryto wiele miejsc ze śladami przeszłości. kilka doczekało się opracowań 
naukowych ze względu na ich dużą wartość archeologiczną. 

w gminie nowy Duninów już w latach sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku prowadzono badania wykopaliskowe na dwóch waż-
nych stanowiskach: w Brwilnie Dolnym i karolewie. Ponadto sporo materiału 
archeologicznego dostarczyły odkrycia w lipiankach i Popłacinie. szczegól-
nie zajmujące okazały się badania w Brwilnie Dolnym na wydmach w oko-
licach wisły. ich rezultat opisała zofia sulgostowska w czasopiśmie facho-
wym „informator archeologiczny” w 1974 roku. odkryto tam w sporej liczbie 

Na zdjęciu obok: Nowy Duninów. Zameczek romantyczny z połowy XIX wieku
Strona 9: Kościół neogotycki z początku XX wieku w Soczewce
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narzędzia wykonane z ciemnego 
krzemienia, popularnie nazywane-
go czekoladowym, który na obsza-
rze Polski występuje jedynie w rejo-
nie Gór Świętokrzyskich. Fakt ten 
świadczy dodatkowo o migracji ów-
czesnej ludności i międzyplemiennej 
wymianie handlowej. osadę w Brwil-
nie Dolnym archeolodzy zaliczają, 
posługując się periodyzacją fachową, 
do młodszego dryasu lub wczesnego 
preborealu, czyli około 8 tysięcy lat 
przed nową erą. ze względu na miej-
sce i czas odkrytych tutaj znalezisk 
uznano je za reprezentatywne dla 
tzw. cyklu mazowieckiego. 

w miarę jak postępowała zmia-
na klimatu na bardziej przyjazny 
zmieniało się również życie naszych 
praprzodków. z koczowników, my-
śliwych i zbieraczy z biegiem setek, 
a właściwie tysięcy lat stawali się 
rolnikami. Był to proces ewolucyjny, 
toczący się na wielu płaszczyznach. 
zmieniało się też otoczenie ówcze-
snych ludzi, zwłaszcza przyroda. 
Bardzo szybko rozprzestrzeniały się 
lasy z dużym udziałem drzew liścia-
stych. Miejsce reniferów, które prze-
niosły się na północ, zajmowały tury, 
żubry, łosie, jelenie, a także groźne 
dla człowieka wilki i niedźwiedzie. 
w dużej liczbie zaczęła też występo-
wać zwierzyna płowa, dość łatwa do 
pozyskania. 

w zmienionych warunkach kli-
matyczno-przyrodniczych zarzucano 
dawne prymitywne narzędzia i broń, 
także myśliwską. zastępowały ją 
inne, bardziej przydatne, o wyż-
szym poziomie technicznym. Poja-
wił się łuk, służący potem człowie-
kowi przez tysiące lat. nową epokę, 
w którą wstępowała nieliczna jesz-

Osadnictwo prasłowiańskie w rejonie Gostynina

Domostwa łowców reniferów. Rys. Antoni Klein
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cze tutejsza ludność, archeolodzy nazwali mezolitem. trwała około 3 ty-
siące lat, między 8000 a 5000 rokiem p.n.e. Jej reprezentatywne dwa sta-
nowiska, zachowały się w Brwilnie Dolnym w pobliżu odkrytych wcześniej 
narzędzi paleolitycznych, czyli pochodzących z epoki znanej jako czas ka-
mienia łupanego. 

w połowie piątego tysiąclecia przed nową erą, czyli około 7 tysięcy lat 
temu, do europy środkowej zaczęły docierać zdobycze cywilizacyjne z base-
nu Morza Śródziemnego. Miejscowa ludność weszła w okres zwany w arche-
ologii neolitem, charakteryzujący się udoskonaloną formą obróbki kamienia. 

Brwilno Dolne i Popłacin, 2014. Na tym terenie dokonano ważnych odkryć archeologicznych

trwało to kolejne dwa tysiąclecia i charakteryzowało się przede wszystkim 
innym stosunkiem człowieka do otaczającej go przyrody. Do tej pory z jej za-
sobów i dobrodziejstw korzystał on biernie, teraz przeszedł na pozycje czyn-
ne. zaczął przekształcać otoczenie, uprawiać ziemię, oswajać i udomawiać 
całe grupy zwierząt, wytwarzać naczynia gliniane, zaś w miejsce wszech-
obecnych szałasów i ziemianek wznosić drewniane, chociaż jeszcze dość pry-
mitywne, chaty. zmiany te nie następowały w przeciągu jednego czy nawet 
kilku pokoleń. trwały setkami lat. w tym czasie obok ludności osiadłej nadal 
żyli koczownicy. Przemiany były jednakże nieodwracalne. w ślad za postę-
pem technicznym następowały przeobrażenia cywilizacyjne i kulturowe, któ-
re z biegiem tysiącleci dały podwaliny pod przyszłe społeczności, zhierarchi-
zowane i przywiązane do danego terytorium. 

Pradzieje
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istnieje teoria historyczna, która przyjmuje, że 
postęp techniczno-cywilizacyjny na ziemie dzisiej-
szej Polski przyniosły ludy naddunajskie, zatem 
z terenów obecnej austrii, węgier i rumunii, po-
szukujące dla siebie nowej przestrzeni życiowej. 
Proces ten miał się odbywać w kilku falach osad-
niczych, którymi objęte zostały także dzisiejsze 
kujawy, wielkopolska i Mazowsze, a wcześniej 
Małopolska i Śląsk. Jego rezultatem była, w myśl 
tej teorii, chociażby ekstensywna uprawa zbóż, 
zwłaszcza pszenicy i jęczmienia. zachowane ziar-
na zbóż oraz innych roślin uprawnych to jedne 
z elementów odkryć archeologicznych na przeba-
danych stanowiskach. Podobnie zresztą jak kości 
zwierząt i ryb, które stanowiły podstawę diety lud-
ności zamieszkującej tereny ziemi duninowskiej. 

Periodyzacja archeologiczna, czyli podział chro-
nologiczny na epoki i mniejsze jednostki — okre-
sy i tzw. kultury — jest dość rozbudowany oraz 
skomplikowany terytorialnie. nie ma potrzeby 
wchodzenia w jej szczegóły. w przypadku epoki 
neolitu można wyodrębnić trzy okresy, których 
ślady odkryli tutaj archeolodzy. reprezentują je 
m.in. kultura pucharów lejkowatych, nazwana 
tak od kształtu wytwarzanych naczyń, kultura 
wstęgowa, kultura ceramiki sznurowej, kultura 
amfor kulistych i kultura grzebykowo-dołkowa. 
stanowisk charakterystycznych dla tych kultur 
nie odkryto tutaj wiele, chociaż dwa zasługują na 
uwagę: w karolewie i Popłacinie. 

w karolewie odkryto i przebadano stanowisko 
zaliczone do kultury grzebykowo-dołkowej. re-
prezentowała ją ludność zamieszkująca tereny 
europy północno-wschodniej, prowadząca nadal 
półkoczowniczy tryb życia, w którym łowiectwo, 
zbieractwo i rybołówstwo odkrywało istotną rolę. 
znacznie więcej zachowało się na tym stanowi-
sku odkryć reprezentujących ludność kultury ce-
ramiki sznurowej. Badania przeprowadzone tutaj 
w 1960 roku pod kierunkiem Jerzego Głosika dały 
obfity materiał archeologiczny, opisany dokład-
nie w artykule opublikowanym w 1962 roku na 
łamach „sprawozdań archeologicznych”. na wy-
dmie w karolewie pracowano na kilku stanowi-

Karolew. Znalezione naczynie kultury 
ceramiki sznurowej

Karolew. Zrekonstruowane naczynia 
z czasów kultury łużyckiej
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skach, gdzie znaleziono fragmenty ceramiki, odłamki krzemienne składające 
się na dawne narzędzia i broń, w tym odłamki toporów i grot do strzały oraz 
ślady po węglu drzewnym. archeolodzy natknęli się również na fragmenty 
ozdób.

neolit musiał ustąpić pod wpływem trwającej ponad tysiąc lat epoki brą-
zu, od 1800 roku p.n.e. do 650 roku n.e. od tego czasu niepodzielnie wkra-
cza do życia człowieka metal, w pewnym stopniu panujący zresztą do dziś. 
wraz z epoką brązu pojawiają się kolejne kultury: przedłużycka, probałtycka 
i trzciniecka, które na ziemiach obecnej Polski zgodnie współistniały. znale-
ziska tych kultur odkryto w Popłacinie. ludność zajmowała się wtedy, w za-
leżności od terenów, na których żyła, uprawą ziemi lub hodowlą zwierząt 
gospodarskich. w połowie epoki brązu, około 3 tysiące lat temu mamy już do 
czynienia z kulturą łużycką. Jej kolebką były łużyce, rozciągające się kilka-
dziesiąt kilometrów na zachód od zgorzelca i Gubina, na terenie dzisiejszych 
niemiec. kultura ta, a więc sposób życia i zdobycze materialne ówczesnych 
ludzi, rozpowszechniła się na terytorium stanowiącym dzisiaj nasz kraj i pa-
nowała niepodzielnie kilkaset lat. część badaczy uważa ją nawet za prasło-
wiańską, chociaż jest to tylko teoria historyczna. Jej ślady odkryto w samym 
Duninowie, w Brwilnie Dolnym oraz Popłacinie, gdzie natknięto się na cmen-
tarzysko z tego okresu. w Brwilnie Dolnym w 1974 roku odkryto dwie jamy 
z ceramiką łużycką oraz kamienne elementy żaren.

epokę brązu, która poprzedziła epokę żelaza, cechował rozwój metalurgii. 
Metal ten dawał całkowicie nowe, nieznane dotąd możliwości. Pozwalał na 
trwałe, funkcjonalne i estetyczne wyroby, od narzędzi codziennego użytku, 
po broń i ozdoby. w tym czasie nastąpił też szybki rozwój kontaktów handlo-
wych, ponieważ zapotrzebowanie na przedmioty z brązu znacznie przekracza-
ło możliwości lokalnych warsztatów. najbardziej znanym śladem obecności 
tej kultury w Polsce jest doskonale zachowana osada w Biskupinie. Jeszcze 
większe możliwości dało od-
krycie żelaza, którego epoka 
rozpoczęła się około Vii wieku 
p.n.e. archeolodzy i historycy 
epokę te dzielą na terenie Pol-
ski na kilka okresów: halsztac-
ki (od 650 do 400 roku p.n.e.), 
lateński, zwany przedrzym-
skim (od 400 roku p.n.e. do 
początków nowej ery), rzymski 
(i–iV wiek n.e.), wędrówek lu-
dów (koniec iV wieku do 570 
roku) i wczesnośredniowiecz-
ny (od 570 do 1250 roku). Jak 
wiadomo, z prapoczątkami 
państwa polskiego spotykamy Rekonstrukcja słowiańskiej osady obronnej w Łęczycy

Pradzieje
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się już w Viii stuleciu, zaś dwa wieki 
później, w 966 roku, książę Mieszko i 
(ok. 930–992) przyjął z czech chrze-
ścijaństwo i zbudował pełnoprawne 
państwo europejskie. 

o rozwoju metalurgii na ziemiach 
polskich dowodzą nie tylko konkret-
ne znaleziska, jak dymarki i warsz-
taty kuźnicze, ale również zachowa-
ne do dziś nazewnictwo. w Polsce 
środkowej występują bardzo często 
nazwy miejscowości, jak: kowal, ko-
wale, kuźnice, ruda czy rudniki. 
z braku złóż rudy żelaza nasi przod-
kowie przetapiali tutaj rudę darnio-
wą, która występuje do dziś. epoka 
żelaza reprezentowana jest w rejonie 
środkowego biegu wisły dość ob-
ficie. w Popłacinie odkryto w 1921 
roku oraz w 1972 roku groby z okre-
su halsztackiego: kultury wejherow-
sko-krotoszyńskiej i kultury grobów 
kloszowych. nadal dość tajemnicza 
jest kultura grobów kloszowych, któ-
rej nazwa wywodzi się od zwyczaju 
nakrywania popielicy ze szczątkami 
spalonych zmarłych wielkim kloszo-
watym naczyniem. liczne groby tej 
kultury odkryte w Popłacinie częścio-
wo trafiły do działu archeologicznego 
Muzeum Mazowieckiego w Płocku. 

w ślad za metalurgią postępował 
rozwój cywilizacyjny. człowiek zaczął 
wytwarzać więcej żywności niż mógł 
skonsumować, co wyzwalało inne 
potrzeby, w tym twórczość artystycz-
ną. ludzie zamieszkiwali niewielkie 
osady liczące nawet kilkadziesiąt 
domostw. na ślady takiej osady na-
tknięto się w Brwilnie Dolnym, zaś 
w lipiankach odkryto cmentarzysko 
z tego okresu. zmieniał się również 
obrządek grzebalny. w Popłacinie 
podczas prac ziemnych wykonywa-Osada epoki żelaza według rysunku  Zdenka Buriana
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nych na jednej z wydm odkryto grób szkieletowy kobiety, pochodzący z okre-
su wczesnośredniowiecznego, zapewne już po przyjęciu chrześcijaństwa. 
znaleziono w nim narzędzie metalowe kształtem przypominające nóż. 

na terenie gminy nowy Duninów nie ma grodzisk, które zazwyczaj po-
wstawały w miejscach nie tak z natury obronnych, jak bory dawnej Puszczy 
Gostyńskiej (Gostynińskiej) czy wisła i jej zabagniona dolina. na pobliskich 
kujawach zachowało się ich kilka, podobnie jak na prawym brzegu wisły, 
m.in. w Proboszczewicach, Białej, Grodnie, Mokrzku i szeligach. 

Ponieważ nadal przebadanych archeologicznie zostało stosunkowo niewiele 
stanowisk, przełom może przynieść tworzona obecnie lotnicza archeologiczna 
mapa Polski oraz rosnąca moda penetracji terenu przy pomocy wykrywaczy 
metalu. Jedno pozostaje bezsporne: ziemie obecnej gminy nowy Duninów za-
siedlone zostały przez człowieka już kilkanaście tysięcy lat temu. 

Starostwo duninowskie

utworzona w 1866 roku po reformie administracyjnej imperium rosyjskie-
go gmina Duninów złożona była z dwóch historycznych ziem, a właści-

wie ich pogranicza: Mazowsza i kujaw. wcześniej przez wiele stuleci ziemie 
te należały do powiatu kowalskiego. Po wspomnianych zmianach admini-
stracyjnych przeprowadzonych przez zaborcę rosyjskiego w 1867 roku gmi-
na znalazła się w powiecie gostynińskim. 

Historyczna granica między kujawami a Mazowszem przebiegała w od-
ległości kilku kilometrów na zachód wzdłuż rzeki skrwy lewobrzeżnej. sta-
nowiła jednocześnie granice województwa brzesko-kujawskiego i jego pogra-
nicznego powiatu kowalskiego z województwem rawskim, zaś bezpośrednio 
z powiatem gostynińskim. omawiając, nawet bardzo skrótowo, dzieje osad 
i wsi dzisiejszej gminy nowy Duninów, nie sposób pominąć ich historii to-
czącej się zupełnie innymi drogami, zwłaszcza w dobie średniowiecza. kuja-
wy, do których administracyjnie, a zatem polityczno-militarnie przynależał 
Duninów i jego najbliższe otoczenie już w czasach panowania władysława i 
łokietka (1261–1333), wchodziły w skład odradzającego się po rozbiciu dziel-
nicowym królestwa Polskiego. 

inaczej potoczyła się historia Mazowsza, które aż do lat dwudziestych 
XVi wieku było poza koroną królestwa Polskiego. ziemia gostynińska wraz 
z późniejszym województwem rawskim została inkorporowana do państwa 
polskiego kilkadziesiąt lat wcześniej, za panowania króla kazimierza iV Ja-
giellończyka (1427–1492). Moment po temu był bardzo dogodny, ponieważ 
synowie wacława i (1398/1411–1455), księcia płockiego, dość niezależne-
go politycznie od królestwa, zmarli młodociano. Byli to bracia siemowit Vi 
(1446–1461/1462) i władysław ii (1448–1462). Historyk Jan Długosz (1415–
1480) sugerował nawet, że nie zmarli śmiercią naturalną, podając plotkę, że 
starszego księcia otruto. Moment ten wykorzystał król i przyłączył tę część 

Starostwo duninowskie
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Pierwotny i wystylizowany 
herb województwa  

brzesko-kujawskiego

Pierwotny i wystylizowany 
herb województwa rawskiego

Mazowsza do korony. sam akt był uroczysty i jak pisze 
Marian chudzyński:

zarówno szlachta, jak i mieszczaństwo gostynińskie 
już od dawna dążyło do zjednoczenia z koroną. Dążenie 
to było podyktowane głównie względami ekonomicznymi. 
szlachta wspomnianego regionu chciała mieć te same 
przywileje co szlachta koronna. Mieszczaństwo gostyniń-
skie, gąbińskie, osmolińskie miało nadzieję, że zostaną 
zniesione uciążliwe granice celne w ramach podzielonego 
dotąd Mazowsza, a jako mieszkańcy miast należących do 
króla otrzymają te same przywileje co miasta królewskie 
(Ziemia gostynińska za panowania książąt mazowieckich, 
„notatki Płockie” nr 4/1969).

Jak zauważył znakomity badacz dziejów Mazowsza 
w średniowieczu, kazimierz Pacuski, począwszy od Xiii 
stulecia „zmalało znaczenie militarne (…) dorzecza skrwy 
lewobrzeżnej, natomiast wzrosło znaczenie komunikacyj-
ne” (Dzieje Gostynina i ziemi gostynińskiej, red. Marian 
chudzyński, Gostynin 1990). Dotyczyło to w pierwszym 
rzędzie wisły i osad nad nią położonych, ale również trud-
nego do podróżowania traktu drogowego Gąbin–radziwie–
Duninów–włocławek i dalej do torunia. rzeka jako dro-
ga wodna była istotna dla terenów wchodzących w skład 
obecnej gminy nowy Duninów aż do połowy ubiegłego wie-
ku. Przede wszystkim korzyści z niej czerpały duże mia-
sta, takie jak: Gdańsk, Płock, warszawa, włocławek i to-
ruń. spory o pobieranie i wysokość opłat z żeglugi wiślanej 
toczyły się w XV stuleciu między Płockiem a toruniem 
przez wiele dziesięcioleci. chodziło o niebagatelne wpływy 
do kasy miejskiej, bywały bowiem lata, kiedy przepływało 
tędy po kilka tysięcy jednostek. nasilenie sezonu żeglugo-
wego przypadało zawsze po żniwach. rzeka pozostawała 
martwa dla floty rzecznej tylko po skuciu lodem. Były lata 
kiedy przepływało w dół i w górę rzeki po kilka tysięcy róż-
nego typu jednostek przewożących towary do Gdańska i po-
wracających z zamorskim ładunkiem do warszawy, a nawet 
krakowa. z całą pewnością część tych jednostek cumowała 
przy brzegu ziemi duninowskiej. 

Duninów wzmiankowany był pod nazwą Dunk już pod 
koniec Xii wieku (1185). w późniejszych zapisach pojawiał 
się wielokrotnie pod rozmaitymi określeniami, w tym: Du-
ninowo (1263), Duninow (1408), Dunyeouo (1424), a na-
wet Dwinnowo (w zapisach z lat 1557–1566). Później nazwa 
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uzyskuje brzmienie zbliżone do dzisiejszego — Duninowo, 
opatrzone dookreśleniami: kolonia, nowy, stary, mały. 

ziemia duninowska stanowiła teren nie tylko politycz-
nego pogranicza kujaw i Mazowsza, ale również geogra-
ficzno-przyrodniczego. na ogromnym obszarze rozciągała 
się tutaj Puszcza Gostyńska, jak ją wówczas nazywano, 
która mimo późniejszych trzebieży nadal zadziwia swoją 
rozległością oraz bogactwem flory i fauny. obecnie stano-
wi w znacznej większości teren chronionego parku krajo-
brazowego. Dawna puszcza, pozbawiona dróg, pełna jezior, 
bagien i mokradeł, była nie tylko trudna do przebycia, ale 
też nie sprzyjała osadnictwu zwartemu, które skupiło się 
głównie w dolinie wisły. Mimo to stanowiła przedmiot spo-
rów, ponieważ można stąd było pozyskiwać drewno, które 
w Polsce przez stulecia było podstawowym materiałem bu-
dowlanym. Puszcza Gostyńska, jako ostoja dzikiej zwierzy-
ny, była też miejscem licznych polowań, nawet z udziałem 
panujących. 

kujawy, a więc i osada, która później pojawiła się w do-
kumentach jako Duninowo, stanowiły integralną część 
państwa pierwszych Piastów do czasu jego rozpadu na 
dzielnice. stało się to na mocy testamentu monarsze-
go Bolesława iii krzywoustego (1086–1138), zgodnego 
wprawdzie z ówczesnymi zwyczajami w europie, ale bę-
dącego źródłem prawie dwuwiekowego rozbicia państwa. 
oczywiście kujaw nie ominęły niepokoje, targające Polską 
po śmierci Bolesława i chrobrego (967–1025), lecz do gra-
nicy z Mazowszem docierały jedynie echa toczących się 
walk. zupełnie wolne od spustoszeń było Mazowsze pra-
wobrzeżnej wisły, gdyż przez 10 lat istniało tam niezależne 
państewko Miecława, zwanego też Masławem (zm. 1047), 
dawnego urzędnika na dworze króla Mieszka ii lamberta 
(990–1034). znalazło w nim schronienie wielu uciekinie-
rów z pogrążonej w chaosie wielkopolski. z terenów sta-
nowiących obecną gminę nowy Duninów do państwa Mie-
cława było bardzo blisko, wystarczyło przebyć wisłę. ten 
samozwańczy książę miał zginąć pod winiarami, czyli po 
drugiej stronie rzeki na wprost Popłacina. Pokonany zo-
stał przez wojska kazimierza i odnowiciela (1016–1058).

w wyniku postanowień testamentu Bolesława iii krzy-
woustego kujawy wraz z Mazowszem stanowiły dzielnicę 
jednego z pięciu synów krzywoustego — Bolesława iV kę-
dzierzawego (ok. 1122–1173). oparty o zasadę senioratu 
podział państwa i sposób sprawowania władzy całkowicie 

Starostwo duninowskie

Bolesław III Krzywousty

Konrad I Mazowiecki

Kazimierz III Wielki

Władysław I Łokietek
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Bolesław iii krzywousty
Mieszko iii stary
Bolesław iV kędzierzawy
kazimierz ii sprawiedliwy
odon Mieszkowic
władysław odonic
Bolesław Pobożny
Jadwiga kaliska
leszek Bolesławowic
konrad i Mazowiecki
kazimierz i kujawski
władysław łokietek
leszek czarny
kazimierz iii wielki
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się nie sprawdził. Młodsi bracia wkrótce postanowili nie uznawać zwierzch-
ności władysława ii (1105–1159), zwanego wygnańcem, ponadto rozpoczęli 
spory graniczne między sobą. Doszło do walk o kujawy toczonych przez woj-
ska młodszych synów krzywoustego, Mieszka iii starego (ok. 1122/1125–
1202) i kazimierza ii sprawiedliwego (1138–1194). kujawy w 1184 roku 
dostały się w ręce kazimierza, ale po jego śmierci przejął nad nimi władz-
two książę Mieszko iii, który już wcześniej sprawował je w imieniu leszka 
(1160/1165–1186), syna Bolesława iV kędzierzawego. ostatecznie zwaśnio-
nych braci pogodził biskup gnieźnieński Piotr łabędź (zm. 1198). w wyniku 
porozumienia zawartego w 1194 roku syn Mieszka, Bolesław (1159–1195) 
został pierwszym księciem kujawskim. nie trwało to nawet roku, bo książę 
poległ w bitwie pod Mozgawą w Małopolsce podczas próby wprowadzenia 
swego ojca na tron krakowski. 

z początkiem Xiii stulecia do walki o władzę włączyło się kolejne pokole-
nie Piastów. Przedmiotem waśni było ustalenie granicy między Mazowszem 
a kujawami. zwycięsko ze sporu wyszedł bardzo wówczas aktywny politycz-
nie i militarnie książę mazowiecki konrad i (1187/1188–1247). zapisał się 
on w historii sprowadzeniem do Polski krzyżaków i osadzeniem ich w zie-
mi Dobrzyńskiej, mocno związanej z kujawami. władzę nad nowo uzyskaną 
dzielnicą przekazał swemu synowi kazimierzowi i kujawskiemu (ok. 1211–
1267), ojcu leszka czarnego (1240/1242–1288), późniejszemu księciu sie-
radzkiemu, łęczyckiemu, krakowskiemu i sandomierskiemu. następcą lesz-
ka czarnego był młodszy syn kazimierza, wnuk konrada i Mazowieckiego, 
władysław i łokietek (1261–1333), od 1320 roku król Polski. 

Dość ważne wydarzenie miało miejsce w 1267 roku, kiedy księstwo ku-
jawskie podzielone zostało na dwie części: kujawy północne z centrum w ino-
wrocławiu i kujawy południowe ze stolicą w Brześciu kujawskim. oczywiście 
losy osad leżących około Duninowa związane zostały przez kolejne stulecia, 
aż do drugiego rozbioru Polski (1793), z województwem brzesko-kujawskim. 
Pierwszym księciem inowrocławskim został ziemomysł (1245/1248–1287), 
natomiast władzę na południowych kujawach objął wspomniany już włady-
sław, ze względu na niski wzrost nazywany łokietkiem. Był to człowiek dużej 
odwagi osobistej, bardzo zręczny polityk i negocjator. ziemia, którą objął, od 
wielu lat nieustannie była najeżdżana nie tylko przez krzyżaków. zapędzali 
się tutaj litwini i Prusowie. nacje te stanowiły wtedy znaczną siłę militarną, 
zaś cel wypraw był jeden: pozyskanie łupów i niewolników. w 1278 roku 
dotarli oni do kowala, splądrowali gród i okoliczne miejscowości, zapewne 
również Duninów i pobliskie siedliska. 

władysław i łokietek miał jasny cel — zjednoczenie rozbitego na dziel-
nice kraju. wspierała go w tym dziele żona, księżna Jadwiga kaliska (ok. 
1266–1339), osoba dalekowzroczna i ambitna, córka Bolesława Pobożnego 
(1224/1227–1279), pana na wielkopolsce. łokietek poprzez to małżeństwo, 
zresztą jedyne jakie zawarł, rozszerzył swoją dziedzinę także na wielkopol-
skę, stając się pretendentem do korony polskiej. rychło jednak napotkał 

Starostwo duninowskie
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siemowit Vi
władysław ii płocki
siemowit V
władysław i płocki
siemowit iV Młodszy
siemowit iii starszy
trojden
Bolesław ii mazowiecki
siemowit
konrad i Mazowiecki
kazimierz ii sprawiedliwy
Bolesław iii krzywousty
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silną opozycję i musiał uchodzić z kraju. udał się na węgry, skąd po kilku 
latach wrócił i odzyskał władzę. Był na tyle silny, że wyjednał u papiestwa 
koronę i w 1320 roku został królem Polski. 

król władysław i łokietek, odnowiciel państwa polskiego, według tradycji 
urodzony w Brześciu kujawskim, przebywał często w kowalu, nie tyle z sen-
tymentu, co z powodów politycznych i militarnych. rezydował na nieistnie-
jącym dziś zamku, leżącym na Jeziorze rakutowskim, które wówczas sięgało 
po miasteczko. właśnie tutaj 30 kwietnia 1310 roku urodził się jego syn ka-
zimierz (zm. 1370), późniejszy wybitny władca, zwany wielkim. za panowania 
łokietka doszło do pierwszej kilkuletniej wojny z zakonem krzyżackim. trwa-
ła ona od 1327 do 1332 roku. Później takich wojen stoczono więcej. w 1328 
roku krzyżacy wdarli się na kujawy, bez większych problemów zdobyli i złu-
pili kowal, splądrowali też całą okolicę, łącznie z Duninowem. najeźdźcami 
dowodził komtur chełmiński otton von luttenberg, którego wspierał książę 
płocki wacław (1259/1260–1333), do niedawna sojusznik króla. największą 
i najważniejszą bitwą tej wojny, przy tym dla Polski zwycięską, było starcie 
pod Płowcami w 1331 roku. Przegrana nie osłabiła jednak państwa krzyżac-
kiego, które nadal rosło w siłę. Dość stwierdzić, że przez jedenaście lat od 
1332 do 1343 roku, południowa część kujaw, łącznie z kowalem i Dunino-
wem, znajdowała się pod administracją krzyżacką. w kowalu ustanowiono 
nawet komturię, czyli ważną placówkę administracyjną i militarną zakonu. 
zwrócono te ziemie Polsce dopiero na mocy tzw. porozumienia kaliskiego. 

w czasach kazimierzowskich panował okres względnego pokoju, toteż 
w kraju król przeprowadzał liczne reformy sprzyjające rozwojowi gospodar-
czemu i wzrostowi pozycji Polski w tej części europy. Pobliski Płock opasany 
został murami, wzniesiono zamek w łęczycy, umocniono warownie w ko-
walu i Brześciu kujawskim. wisła jako podstawowa droga wodna nabra-
ła ogromnego znaczenia. wtedy też ukształtowała się sieć osadnicza, która 

Monografia Kazimierza Pacuskiego Dawny zamek gostyniński po współczesnej przebudowie

Starostwo duninowskie
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w głównych zarysach przetrwała do dzisiaj. książę siemowit iii (ok. 1320–
1381), bohater kilku utworów literackich, założyciel wielu miast i wsi, otrzy-
mał w lenno od kazimierza iii wielkiego ziemię gostynińską. od tej pory 
używał tytułu „Dei gracia dux Mazovie et dominus cyrnensis, rawensis et 
Gostinensis terrarum”, czyli wielkiego księcia Mazowsza, ale również pana 
ziemi czerskiej, rawskiej i gostynińskiej, obejmującej przynajmniej część dzi-
siejszej gminy nowy Duninów.

za panowania kazimierza iii wielkiego wystawiono też pierwszy zachowa-
ny dokument, w którym pojawia się nazwa Duninów. Pochodzi z 1361 roku 
i dotyczy przynależności Duninowa do kujaw. analizując granice diecezji 
płockiej w tym okresie, można wysnuć wniosek, że kilkadziesiąt lat wcze-
śniej, na przełomie Xiii i XiV wieku Duninów stanowił osadę mazowiecką. 
wspomniany dokument monarszy określa granice między dobrami klasztor-
nymi, zatem stanowiącymi majętność kościelną a królewskimi, na których 
leżał Duninów. 

spór pograniczny dotyczący kujaw i Mazowsza trwał również w następ-
nych dziesięcioleciach. w 1407 roku sprawa przynależności Duninowa sta-
nęła na zjeździe w łęczycy. Jan z oleśnicy, sędzia generalny krakowski, 
przyznał Duninów jako włość kujawską królowi władysławowi ii Jagielle (ok. 
1351–1434). Protestował przeciwko wyrokowi szwagier monarchy, książę 
mazowiecki siemowit iV (ok. 1352–1426), dawny konkurent do ręki Jadwigi 
andegaweńskiej (1374–1399), królowej Polski. zapewne z inicjatywy księcia  
w 1383 roku na kujawy najechał wojewoda płocki abraham socha. relacje 

Pomniki: w Gostyninie założyciela miasta, księcia Siemowita IV i w Kowalu króla Kazimierza III Wielkiego 
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między królem a księciem mazowieckim, mimo związ-
ków rodzinnych były oficjalne, a nawet chłodne. wła-
dysław Jagiełło podczas swego panowania znacznie 
częściej bywał w kowalu niźli w Płocku, gdzie rezydo-
wała jego rodzona siostra, księżna aleksandra olgier-
dówna (1366/1370–1434). Monarcha lubił polować, 
z pewnością więc korzystał z okazji i zapuszczał się do 
pobliskiej Puszczy Gostyńskiej. z zachowanych doku-
mentów historycznych wynika, że Jagiełło w zamku 
kowalskim przebywał wielokrotnie, podpisując ważne 
dokumenty państwowe i przyjmując tu posłów. 

Dość istotną rolę odegrał Duninów podczas kilkulet-
niej wojny z zakonem krzyżackim już po zwycięstwie 
grunwaldzkim. Poza działaniami militarnymi nieustan-
nie toczyły się w tej kwestii liczne procesy przed różnymi trybunałami, także 
międzynarodowymi. właśnie w jednym z tych procesów wystąpił jako świadek 
andrzej z Duninowa. Było to w 1413 roku, zaś andrzej jest dotychczas pierw-
szą znaną postacią historyczną ówczesnej osady. 

rok później przez Duninów podążały do kraju wojska królewskie, powra-
cające z wojny krzyżackiej. Przeprawa przez wisłę nie odbywała się brodem, 
lecz mostem łyżwowym, który był wówczas znacznym osiągnięciem sztuki in-
żynierskiej. Jan Długosz w Rocznikach, czyli kronikach sławnego Królestwa 
Polskiego pod datą 1414 roku tak opisywał to wydarzenie:

(…) król polski władysław 6 października zaprzestaje oblegania miasta Brodni-
cy, które go przez kilka miesięcy zwodziło. ustępuje z pola walki, a spędziwszy 
pierwszą noc w rypinie rozpuszcza całe wojsko, które przeprawiwszy się pon-
tonem przez wisłę zaczęło wracać do swych ziem. król przez Przepust, kowale, 
Gostynin, łowicz, inowłódz, opoczno (…) udał się 14 listopada do niepołomic 
(Księga XI, warszawa 1985).

w drugiej połowie XV wieku Duninów wymieniany jest parokrotnie, zwy-
kle w dokumentach królewskich oraz kościelnych, dotyczących transakcji 
handlowych oraz zobowiązań podatkowych. wtedy też w źródłach pojawiają 
się inne miejscowości, w tym ponownie Środoń, po raz pierwszy wzmianko-
wany w dokumentach już w 1193 roku. to najstarsza, obok Duninowa, zna-
na z przekazów miejscowość obecnej gminy nowy Duninów. 

Począwszy od Xii do połowy XiV stulecia podstawowymi jednostkami ad-
ministracyjno-terytorialnymi państwa były na ziemiach polskich kasztelanie. 
Przypuszcza się, że pierwotnie Duninów i okolica znajdowały się pod jurys-
dykcją kasztelanii włocławskiej, następnie brzeskiej, a później kowalskiej. Po 
ustanowieniu województw w miejsce dotychczasowych ziem, co nastąpiło na 
przełomie XiV i XV wieku, rolę kasztelanii przejęły powiaty. Duninów wszedł 
w skład powiatu kowalskiego województwa brzesko-kujawskiego. w kowalu 
od tego czasu rezydował starosta grodowy. Posiadał rozległe kompetencje. 

Władysław II Jagiełło

Starostwo duninowskie
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w imieniu króla sprawował władzę wykonawczą i sądowniczą, zarządzał też 
dobrami królewskimi, nazywanymi potocznie królewszczyznami. 

wschodnie tereny obecnej gminy nowy Duninów znalazły się pod koniec  
XV stulecia w powiecie gostynińskim województwa rawskiego. stosunki, ja-
kie wówczas panowały tutaj między książętami piastowskimi linii mazowiec-
kiej a miejscową szlachtą i możnowładztwem, opisuje szczegółowo w swojej 
monografii kazimierz Pacuski (Możnowładztwo i rycerstwo ziemi gostyniń-
skiej w XIV i XV wieku, warszawa 2009). nie były one łatwe, również i z tego 
powodu, że dochodziło do sporów o wpływy na dworze książęcym. Ponadto 
rządy kolejnych książąt mazowieckich trwały zwykle krótko, zaś głosy zwo-
lenników przyłączenia do korony opróżnionych dziedzin były coraz silniejsze. 
w momencie inkorporacji do królestwa Polskiego, co nastąpiło w 1462 roku, 
powiat gostyniński liczył 794 km2 powierzchni, 128 miejscowości i kilkana-
ście tysięcy mieszkańców. Był więc to teren dość gęsto zaludniony, zważyw-
szy wysoki odsetek lasów. 

Jedną z głównych postaci tego czasu i motorem działań inkorporacyjnych 
był Mikołaj kucieński (ok. 1430–1493), starosta gostyniński. Podejmował 
on liczne wysiłki procesu zjednoczeniowego zakończone sukcesem. Będąc 
starostą, poddał nawet zamek gostyniński wojskom króla kazimierza iV Ja-
giellończyka (1427–1492). w ogólnym przekonaniu szlachty przyłączenie do 
królestwa Polskiego przyniosło ziemi gostynińskiej, złożonej z dwóch powia-
tów: gostynińskiego i gąbińskiego, same korzyści. w powiecie gostynińskim 
z terenu obecnej gminy nowy Duninów znalazły się istniejące do dziś wioski 
Brwilno, Popłacin, Dzierzązna, a także Moździerz, teraz soczewka. resztę 
zajmowały lasy i osady śródleśne, w większości już  nieistniejące. w księdze 
lustracyjnej z 1564 roku zanotowano:

Ziemia gostynińska w drugiej połowie XV wieku Królewszczyzny na ziemi gostynińskiej
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Krzysztof Szydłowiecki Starostowie gostynińscy posiadali szkuty i spichlerz w Brwilnie

Jest ku Gostininu puszcza wielka, której jest 4 mile w objazd (około 28 
km — przyp. red.). Jest w niej drzewo rozliczne, ale sośniny więcej. Jest drze-
wo godne do budowania wszystkiego (Lustracje województwa rawskiego 1564 
i 1570, red. zofia kędzierska, warszawa 1959).

ludność tej części powiatu zajmowała się głównie rolą, ale także handlem, 
rzemiosłem, rybołówstwem, a nawet spławianiem wisłą drewna. wisła w śre-
dniowieczu była najważniejszym traktem handlowym w rzeczypospolitej. w la-
sach gostynińskich nie brakowało barci, ponadto pozyskiwano z lasów drewno 
i chrust, a także zwierzynę łowną, zaś w sezonie letnim jagody i grzyby. 

na początku XVi stulecia duże zasługi dla ziemi gostynińskiej położyli Piotr 
szydłowiecki (1477–1507), a następnie krzysztof szydłowiecki (1467–1532), 
pełniący wpierw urząd starościński, natomiast później wysokie godności na 
dworze króla zygmunta i starego (1467–1548). w okresie, gdy krzysztof szy-
dłowiecki, będący kasztelanem krakowskim, dzierżawił w latach 1508–1532 
starostwo gostynińskie, wybudował dwie szkuty, czyli płaskodenne statki 
rzeczne przeznaczone do transportu zboża i spichlerz w Brwilnie nad wi-
słą. obydwie jednostki i nieruchomość po śmierci krzysztofa szydłowieckie-
go przeszły na własność kolejnych starostów: Pawła wolskiego i stanisława 
wolskiego. obszerny zapis na ten temat znalazł się z protokołach lustracyj-
nych województwa rawskiego pod datą 1564 roku (Lustracje województwa 
rawskiego 1564 i 1570, red. zofia kędzierska, warszawa 1959). 

Dochody z dóbr starościńskich były niebagatelne, toteż urząd należał 
do intratniejszych i zwykle przechodził z ojca na syna. Pierwszym znanym 
z dokumentów starostą grodowym kowalskim był Jan Przyjemski w latach 
1546–1550. na przestrzeni ponad trzech stuleci urząd ten w kowalu pełni-
li przedstawiciele wielu świetnych rodów, w tym kościelskich (1501–1553), 
Działyńskich (1553–1583), wspomnianych już Przyjemskich (1591–1640), 
wreszcie Morsztynów (1658–1736). Po Morsztynach urząd starosty przeszedł 
w 1736 roku drogą cesji w ręce kujawskiej linii rodu kretkowskich. wtedy 

Starostwo duninowskie
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stefan Benedykt Morsztyn (1690–1754) scedował starostwo 
kowalskie na rzecz zygmunta kretkowskiego (1704–1766). 
ciekawostką jest, że starostą kowalskim był w latach 1658–
1672 Jan andrzej Morsztyn (1621–1693), najwybitniejszy 
polski poeta doby baroku.

istnienie samodzielnego 
starostwa niegrodowego du-
ninowskiego należy liczyć 
od 1600 roku, chociaż jego 
zasięg pojawia się dopiero 
w dokumentach z 1746 roku. 
w jego skład miały wchodzić 
obok Duninowa także krze-
went, telążna i wistka, a we-
dług części badaczy na do-
bra niegrodowe duninowskie 
składały się: Duninów, Go-
reń, nowa wieś, Środoń i te-
lążna. Pierwszym niegrodo-
wym starostą duninowskim 
został wspomniany zygmunt 
kretkowski, piastując tytuł 
przez 30 lat, z przerwą od 1746 do 1758 roku, kiedy władzę 
przekazał swemu krewnemu andrzejowi kretkowskiemu (zm. 
przed 27 iii 1758). Drugim i jak się okazało ostatnim staro-
stą duninowskim został andrzej Gostomski. Po jego śmierci 
dzierżawa duninowska, tak również nazywano starościńskie 
dobra niegrodowe, była w rękach żony Gostomskiego do cza-
su drugiego rozbioru Polski. starostowa Gostomska była ko-
bietą energiczną i nie przebierała w środkach mających na 
celu powiększenie dzierżawy. Świadczy o tym skarga miesz-
kających w Dębie Polskim osadników holenderskich wniesio-
na na starostową podczas lustracji przeprowadzonej w 1789 
roku. w cytacie zachowano oryginalną pisownię:

(…) taż w Gostomska, granicząc ze wsią Dembem czyli bo-
rem do wsi Dembu należącym, ludzi na bór wsi Dembu wła-
sny, którzy tenże bór wycinają i niszczą tak dalece, że zaża-
lający się do budowli gruntowej drzewa zdatnego wynaleźć 
nie mogą; nie dosyć na tym, ale jeszcze ciż ludzie wynisz-
czywszy bór wsi Dembu i onegoż włók kilkanaście do boru 
starostwa duninowskiego przywłaszczywszy, granicę i znaki 
widoczne zniszczywszy, drzewo zacinają i nowe znaki gra-
niczne formują (Lustracja województw wielkopolskich i ku-
jawskich 1789, red. andrzej tomczak, warszawa 1977).

Herb Ogończyk 
rodu Działyńskich

Leliwa rodu Morsztynów

Ślepowron rodu Komeckich

Rawa rodu Przyjemskich

Jan Andrzej Morsztyn
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w literaturze pojawia się jeszcze jedno nazwisko starosty niegrodowego 
duninowskiego — antoniego Dezyderego Biesiekierskiego. otrzymał ten ty-
tuł już w 1773 roku na sejmie i rzeczypospolitej, ale urzędu nie zdołał ob-
jąć, ponieważ żyła i królewszczyzną duninowską zarządzała wspomniana już 
wdowa po staroście Gostomskim. wejście Prusaków odmieniło zupełnie nie 
tylko system administracyjny tych ziem, ale w ślad za tym zniosło dotych-
czasowe urzędy oraz ich beneficjentów. 

regionalista andrzej sumliński, badacz historii ziemi duninowskiej, pod-
kreśla, że istnienie starostwa niegrodowego było epizodem, ale ciekawym 
i mało znanym w dziejach Duninowa. wprawdzie tworzenie starostw nie-
grodowych, czyli niebędących siedzibami miast, wynikało ze szlachetnych 
intencji jako nagroda za wierną służbę i zasługi dla państwa i króla, ale 
mogło być i niejednokrotnie było źródłem nadużyć. „nie zapisały się one 
tym samym zbyt dobrze w dziejach rzeczypospolitej” — zauważa sumliński 
i dodaje: „Jak było w przypadku Duninowa nie wiemy, źródła jak do tej pory 
milczą na ten temat” („rocznik Gostyniński”, red. Jarosław Domagała, t. 1, 
Gostynin 2007). 

w tej części Mazowsza, 
podobnie jak w całej rzecz-
pospolitej przeważała lud-
ność chłopska. szlachty, 
której odsetek, choćby w po-
bliskim powiecie bielskim, 
przekraczał 20% populacji, 
w północno-wschodniej czę-
ści powiatu gostynińskiego 
było stosunkowo niewiele. 
w XVii i XViii wieku, a także 
w XiX stuleciu, kiedy nasili-
ły się procesy kolonizacyjne, 
struktura narodowa obu po-
wiatów: kowalskiego i gosty-
nińskiego była złożona. obok 
Polaków żyło tutaj wielu Ży-
dów, zwłaszcza w miastach, 
a także mieszkańców pocho-
dzenia niemieckiego. rosja-
nie oraz inne nacje były wy-
raźnie w mniejszości. Miasta: 
Gostynin, Gąbin i kowal nie 
przekraczały w XViii stuleciu 
półtora tysiąca mieszkańców. 

kazimierz tymieniecki 
(1887–1968), historyk okre- Okolice Kowala, Gostynina i Płocka na mapie z 1770 roku

Herby starostów niegrodowych duninowskich, od lewej: Dołęga rodu 
Kretkowskich i Nałęcz rodu Gostomskich

Starostwo duninowskie
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su średniowiecza pozostawił sugestywny obraz zagrody kmiecej na Mazow-
szu, nazywanej siedliskiem:

na pierwszym miejscu wymienić należy dom mieszkalny składający się 
z jednej izby. obok izby występowały sień i pomieszczenie – kuchnia, w któ-
rej znajdowały się komin i piec. w razie braku oddzielnego pomieszczenia na 
kuchnię komin znajdował się w sieni. obok izby znajdowała się komora (spi-
żarnia). w skład siedliska wchodziły jeszcze zabudowania gospodarskie: spi-
chlerz, stodoła, pomieszczenia inwentarskie. Budynki te często łączyły się z do-
mem mieszkalnym jednym dachem. Budowano je z drzewa i gliny. kryte były 
strzechą. Pomiędzy zabudowaniami znajdowało się podwórze. całe siedlisko 
otoczone było płotami (kazimierz tymieniecki, Procesy twórcze formowania się 
społeczeństwa polskiego w wiekach średnich, warszawa 1921).

ludność wiejska, podobnie jak miejska, była mocno rozwarstwiona. Bar-
dzo długo na wsi polskiej panowały stosunki feudalne. coraz częściej po-
jawiało się jednak zjawisko zbiegostwa chłopów, nawet zbiorowego. znana 
jest historia chłopa z Duninowa, niejakiego sejdy, który potajemnie opu-
ścił majątek i trafił do wojska. Dosłużył się nawet szarży oficerskiej „sejda 
beł w Prusiech anno 1627 porucznikiem w rocie kozackiej” (Historia chło-
pów polskich, t. 1, warszawa 1971). ogromnego materiału faktograficznego 
z przeszłości dostarczają kolejne lustracje dawnych województw brzesko-ku-
jawskiego i rawskiego. ich wybrane fragmenty włączone zostały do historii 
poszczególnych sołectw.

Życie codzienne na wsi było bardzo trudne i ograniczało się głównie 
do walki o przetrwanie. Dobytek niszczyły częste wojny i pożogi, ludność 
dziesiątkowały choroby i epidemie, wobec których wszyscy byli bezradni. 
Prawdziwe spustoszenie tej części kraju i jego upadek przyniosły czasy „po-
topu” szwedzkiego w połowie XVii wieku oraz nieustanne wojny toczące 

Charakterystyczna dla pogranicza kujawsko-mazowieckiego zagroda chłopska z przełomu XVIII i XIX wieku
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się na ziemiach polskich w pierwszej po-
łowie XViii stulecia. Pewien postęp nastą-
pił dopiero na przełomie XViii i XiX wieku 
i związany był z ogólnymi przemianami cy-
wilizacyjnymi w europie. Był to jednak już 
czas wymazywania Polski z map po trzecim 
rozbiorze w 1795 roku. wprawdzie w dwóch 
ostatnich dekadach istnienia niepodległej 
rzeczypospolitej podejmowano rozpaczliwe 
wysiłki o ocalenia naszego bytu państwo-
wego, ale nie przyniosły one rezultatu. nie 
pomogło zawiązanie konfederacji barskiej, 
uchwalenie konstytucji 3 Maja, insurekcja 
warszawska, powstania: wielkopolskie i ko-
ściuszkowskie. ocalić ginącej ojczyzny już 
się nie dało.  

w wyniku drugiego rozbioru Polski (1793) 
Prusy wtargnęły prawie pod warszawę. oko-
lice Płocka znalazły się w nowej prowincji 
Prus Południowych w departamencie piotrkowskim. natychmiast przystą-
piono do tworzenia własnej administracji oraz obsadzania garnizonów woj-
skowych słynącej z rygoryzmu armii. zlikwidowano powiat gąbiński, który 
został wchłonięty przez powiat gostyniński. urząd starosty zastąpiono lan-
dratem. utrzymano powiat kowalski. Przeprowadzono sekularyzację części 
majątków kościelnych, dawne królewszczyzny przekazano głównie arysto-
kracji i wojskowym pruskim zasłużonym przy rozbiorze Polski. Dobra sta-
rostwa niegrodowego w Duninowie znalazły się jako domena od 1796 roku 
w rękach gen. Gebharda lebrehta von Blüchera (1742–1819), znanego póź-
niej jako jednego ze zwycięskich dowódców bitwy pod waterloo (1815). na-
stępnie zarządzał nimi do 1804 roku Gotfryd august abegg, po czym stały się 
własnością Gothilfa christophera struensego, dyrektora banku w elblągu, 
dobrze ustosunkowanego w sferach rządowych Prus. zmiany własnościowe 
majątku Duninów podczas kilkunastoletnich rządów pruskich następowały 
za wiedzą i zgodą samego króla Prus Fryderyka wilhelma ii (1744–1797).

zaborca masowo kolonizował zagrabione tereny, o czym szerzej w podroz-
dziale Koloniści — nasi sąsiedzi. Przeprowadzono też szczegółową inwentary-
zację miast i osad polskich, w tym Płocka, kowala, Gostynina i Gąbina, dziś 
będącą cennym źródłem wiedzy o tym okresie.

okupacja pruska trwała dość krótko, zaledwie 13 lat. Po serii zwycięskich 
bitew tereny dawnej korony zajął napoleon i Bonaparte (1769–1821), który 
odtworzył kadłubowe państwo polskie w postaci księstwa warszawskiego. 
Jego administracja wzorowana była na modelu francuskim. utworzono więc 
departamenty z prefektami na ich czele o kompetencjach wojewodów. w po-
wiatach władzę dawnego starosty sprawował podprefekt. Dekretem z 23 lu-

Dziś wiatraki typu koźlak można zobaczyć tylko  
w skansenach. Fot. Dariusz Krzesiak

Starostwo duninowskie



32

Kartki z przeszłości

tego 1809 roku wprowadzono w księstwie gminę jako jednostkę podziału 
administracyjnego i samorządu terytorialnego. na czele gminy wiejskiej stał 
wójt powołany przez prefekta. zadaniem wójta były czynności administracyj-
ne i porządkowe. na podstawie tego samego dekretu gmina wiejska posiada-
ła też radę wiejską o ograniczonych uprawnieniach samorządowych. 

ziemia duninowska nadal pozostawała graniczną, chociaż już nie sporną. 
Jej wschodnia część była w powiecie gostynińskim departamentu warszaw-
skiego, zaś północno-zachodnia w powiecie kowalskim ze stolicą departa-
mentu w Bydgoszczy. księciem warszawskim mianowano Fryderyka i au-
gusta (1750–1821), wnuka króla Polski augusta iii sasa (1696–1763). nie 
był to czas spokojny, ale wypełniony nadziejami odbudowy państwa w daw-
nych granicach. Prowadzone wojny wymagały rekrutów i żywności. Przemar-
sze korpusów wojskowych, liczących po kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy róż-
nych narodowości, czyniły spustoszenie. najbardziej ucierpiały: nowa wieś, 
Duninów, Brwilno, Popłacin, ponieważ tędy przemieszczały się armie pro-
wadzące rekwizycje żywności i koni. Dezerterzy  i maruderzy dopuszczali się 
zwykłych rabunków i gwałtów na ludności cywilnej. 

Po upadku napoleona i na kongresie wiedeńskim (1815) dokonano no-
wego podziału europy. Polacy otrzymali państwo o znacznie okrojonych gra-
nicach pod nazwą królestwo Polskie. wtedy doszło do dużych zmian gospo-
darczych, które objęły nie tylko wojewódzki Płock, ale również dwie osady 
dzisiejszej gminy nowy Duninów, czyli sam Duninów oraz wioskę Moździerz, 
wkrótce przemianowaną na soczewkę. w połowie XiX stulecia w każdej 
z tych miejscowości zatrudnienie znalazło po kilkaset osób. rychło, zarówno 
cukrownia leonów w Duninowie, jak i  papiernia w soczewce, dołączyły do 
największych zagłębi przemysłowych na Mazowszu. swoje dni świetności, po 
których dziś pozostały jedynie zanikające ślady, nie licząc mocno zaniedba-
nych rezydencji, zawdzięczały dwóm rodom: ike-Duninowskim i epsteinom. 

Cesarz Napoleon I nadaje w 1806 roku konstytucję Księstwu Warszawskiemu. 
Fragment obrazu Marcellego Baciarellego

Herb  
Księstwa Warszawskiego
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Duninowscy przetrwali tutaj ponad sto lat, ulegając dopiero zmianom ustro-
jowym, jakie przyniosła druga wojna światowa. 

utrzymany został podział na gminy jako podstawowe jednostki admini-
stracyjne. tworzone były w oparciu o dobra ziemskie prywatne i rządowe, 
tzw. ekonomie. w dobrach rządowych urząd wójta pełnili naddzierżawcy, 
zwykle mający zastępców na pensji, zaś w dobrach prywatnych właściciele 
powoływali na tę funkcję odpowiednich urzędników. konstytucja królestwa 
Polskiego wprowadziła namiastkę nowoczesnego samorządu, tworząc rady 
wojewódzkie, których członkowie pochodzili z wyboru dokonywanego także 
przez zgromadzenia gminne. 

wybuch powstania listopadowego 1830 roku i jego przegrana, po regu-
larnych walkach obu armii, spowodowały likwidację konstytucyjnej samo-
dzielności królestwa Polskiego. Przestał istnieć samorząd terytorialny, na-
stąpiło zahamowanie gospodarcze. ludność zubożała, zwłaszcza na trasie 
przemarszu wojsk carskich feldmarszałka iwana Paskiewicza (1782–1856). 
w obawie przed represjami kraj opuściła ogromna rzesza najwartościow-
szych obywateli. wprawdzie walki powstańcze nad wisłą w rejonie Płocka 
toczyły się pod tokarami i Dobrzykowem, ale ich echa docierały na ziemię 
duninowską. w szeregach wojska królestwa Polskiego nie zabrakło żoł-
nierzy z tego rejonu, także ochotników, wstępujących do pułków płockich 
i kujawskich. Dodatkowym nieszczęściem, które dotknęło latem 1831 roku 
powiat gostyniński, była epidemia cholery. zachorowało blisko 10 tysię-
cy ludzi, z czego połowa zmarła. chowano ich w zbiorowych mogiłach. Do 
dziś spotkać można krzyże epidemiczne z podwójnymi ramionami. Jeden 
zachował się w starym Duninowie, drugi w Popłacinie. epidemie, spowo-
dowane głównie brakiem higieny, wybuchały w XiX stuleciu przeciętnie co 
kilkanaście lat i zawsze zbierały okrutne żniwo. niekiedy paraliżowały życie 
gospodarcze, zaburzając lokalną demografię.

Herb Królestwa Polskiego W wojsku Królestwa Polskiego był także pułk jazdy płockiej

Starostwo duninowskie
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Mimo stosowanych przez zaborcę represji 
i ograniczeń, w tym zastąpienie województw gu-
berniami, kraj nie pogrążał się w stagnacji. roz-
wijał się, zwłaszcza w rejonie Gostynina, kut-
na i włocławka, przemysł rolno-spożywczy, zaś 
niektóre majątki, jak: Duninów, lucień, sanniki 
i strzelce, należały do przodujących na ziemiach 
polskich. szybko też rosła liczba ludności, pro-
wadząc niekiedy do przeludnienia, zwłaszcza na 
wsi. wisła była wciąż najważniejszą arterią wod-
ną, ale powstawały kolejne odcinki dróg bitych, 
czyli o twardej nawierzchni, oraz pierwsze linie 
kolejowe. zmieniły się bardzo stosunki ekono-
miczno-społeczne. Prowadziło to nieuchronnie 
do konfliktów, których siła i wielkość burzyły 
dotychczasowy porządek. aleksander wielo-
polski (1803–1877), naczelnik rządu cywilnego 
królestwa w 1861 roku ponownie wprowadził 
instytucje samorządu terytorialnego. Doszło 
nawet do wyborów rad gminnych, ale reforma 
została wstrzymana wskutek wzrostu nastrojów 
rewolucyjnych na ziemiach polskich. nie wyga-
sło też dążenie do odzyskania niepodległości. 
Potwierdził to już wkrótce wybuch powstania 
styczniowego w 1863 roku. 

lasy ziemi duninowskiej były doskonałą kryjówką dla powstańców, któ-
rzy chętnie z niej korzystali. na terenach wchodzących w skład obecnej 
gminy nowy Duninów nie doszło do większych bitew czy nawet potyczek 
z wojskami carskimi, chociaż kilka wydarzeń zasługuje na przypomnienie. 
w soczewce sformowany został oddział mający wspierać atak na garnizon 
wojskowy w Płocku, ale ostatecznie ochotnikom nie udało się przedostać do 
miasta z powodu częściowej rozbiórki mostu. 

znane są nazwiska powstańczych naczelników powiatu gostynińskiego 
i włocławskiego oraz czołowych dowódców. Pierwszym naczelnikiem powiatu 
gostynińskiego był Józef Żegliński, stracony 17 lipca 1863 roku we włocławku. 
kolejnymi naczelnikami mieli być: ziemianin stanisław Dąbski, przedsiebiorca 
z soczewki Mikołaj stanisław epstein, aleksander czarnowski z łęk kościel-
nych i kutnowski lekarz Józef Handelsmann. władze powstańcze przywraca-
ły, zresztą dość symbolicznie, dawny podział administracyjny. reaktywowano, 
ale tylko na krótko powiat kowalski, zlikwidowany w okresie księstwa war-
szawskiego. w jego granicach znalazł się Duninów i okoliczne osady.

Decydujące znaczenie dla powodzenia powstania odgrywały oddziały 
zbrojne. na ziemi duninowskiej operowało ich kilka, w tym: Józefa łakiń-
skiego, ludwika oborskiego, kazimierza Mielęckiego, włoskiego pułkownika 

Krzyż epidemiczny w Popłacinie
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stanisława Bechiego, a nawet dowódców tej miary co edmund taczanowski, 
emeryk syrewicz i edmund callier. Do krwawych starć doszło m.in. nad Je-
ziorem Białym, pod emilianowem, w okolicach lucienia, czarnego, w lasach 
łąckich i nad Jeziorem rakutowskim. oddziały liczyły od kilkudziesięciu do 
kilkuset osób, ale na ogół były słabo uzbrojone i wyszkolone. wielu powstań-
ców poległo, a pojmani dowódcy zostali straceni, w tym stanisław Bechi, gen. 
zygmunt Padlewski, ludwik oborski i kazimierz Mielęcki. 

Pod koniec 1863 roku powstanie w Gostynińskiem, Płockiem i włocław-
skiem wygasło. kolejna danina krwi wobec bezwzględności i przewagi wojsk 
carskich oraz dość biernej postawie dyplomacji europejskiej nie przyniosła 
niepodległości. Ponadto zaborca rosyjski przygotował dokument — ukaz car-
ski z marca 1864 roku, który gruntownie zmienił stosunki społeczne na wsi 
polskiej. na jego mocy wprowadzono namiastkę samorządności, tworząc so-
łectwa i gminy, a wkrótce zmieniając podział administracyjny kraju. w 1867 
roku powiat gostyniński otrzymał nowe granice, wchłaniając, będącą wów-
czas w powiecie włocławskim, osadę Duninów, która podniesiona została po-
nownie do rangi gminy. 

Bronisław chlebow-
ski i stanisław starzyń-
ski, autorzy wielu haseł  
Słownika geograficzne-
go Królestwa Polskiego, 
w tomie drugim, wyda-
nym w 1881 roku w war-
szawie, napisali, że nowo 
reaktywowany organizm 
składał się z „mniej wię-
cej połowy dawniejszego 
powiatu gostynińskiego 
i cząstki włocławskiego 

Kazimierz Mielęcki Edmund Callier Stanisław Bechi

Oczekiwanie na powrót powstańców. Obraz Puszczyk Wojciecha Piechowskiego

Starostwo duninowskie
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składającej obecnie gmi-
nę Duninów”. Powiat li-
czył 22 mile2, czyli około 
1100 km2 i podzielony 
był na 12 gmin: czerm-
no, Dobrzyków, Duninów, 
kiernozia, lucień, łąck, 
Pacyna, rataje, skrza-
ny, słubice, szczawin 
kościelny i sanniki. na 
ogólną liczbę 78 165 
mieszkańców aż 13 646 
osób deklarowało wy-
znanie ewangelickie, co 
sugeruje przynależność 
do rodzin kolonistów. 
nowy powiat był pręż-
ny gospodarczo, miał 
30 fabryk zatrudniają-

cych około 2300 osób i roczną wartość produkcji 1,8 mln rubli srebrem. Pod-
kreślić trzeba, że znaczny udział w tych przychodach, sięgający nawet 40%, 
miały fabryki gminy Duninów, należące do ike-Duninowskich i epsteinów. 

W drodze do niepodległości

wspomniany wcześniej ukaz carski z marca 1864 roku wydany przez 
aleksandra ii romanowa (1818–1881) przyczynił się do zwiększania 

udziału chłopskiego w strukturze posiadania gruntów. Proporcje te powoli, 
ale stale zmieniały się, kosztem folwarków na rzecz włościan. o ile w 1877 
roku chłopi powiatu gostynińskiego mieli w swych rękach 35% ogólnej po-
wierzchni powiatu, to w 1894 roku już 38%, a 10 lat później ponad 45% ca-
łości. Była to jednak nadal własność drobna. Grunty, głównie orne, nabywa-
no od bankrutujących ziemian, niekiedy po okazyjnej cenie, ale zwykle nie 
były to wielkie areały. kolejne majątki ziemiańskie, a w 1892 roku było ich 
w powiecie gostynińskim jeszcze 113, kurczyły się, przede wszystkim z po-
wodu nieustannego okrawania folwarków. 

Procesy te w mniejszym stopniu zachodziły na terenie gminy Duninów. 
Przyczyną tego było latyfundium rodziny ike-Duninowskich, które zajmo-
wało znaczną część powierzchni gminy i mimo kosztownych inwestycji nie 
uszczuplało swego stanu posiadania. Majątek liczył 26 108 mórg powierzch-
ni i nie miał sobie równych w całym powiecie. lucień w 1885 roku miał 5516 
mórg, a sanniki 2885 mórg, oczywiście znacznie lepszych gruntów. Mimo 
to, jak podaje Marian chudzyński, znawca problematyki wiejskiej północno-

Mapa powiatu gostynińskiego guberni 
warszawskiej po 1867 roku według atlasu 
Jana Michała Bazewicza
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zachodniego Mazowsza, w 1883 roku w Duninowie nowym „grupa chłopów 
stawiała opór przy pomiarach gruntów i odgraniczaniu pól chłopskich od 
dworskich” (Dzieje Gostynina i ziemi gostynińskiej, red. Marian chudzyński, 
Gostynin 1990). Pomiary takie prowadzono od kilkunastu lat na mocy zarzą-
dzonej przez władze rewizji, tzw. tabel likwidacyjnych.

społeczny wymiar ukazu uwłaszczeniowego uwidocznił się najbardziej na 
płaszczyźnie samorządności wiejskiej, ponieważ ustanawiał i regulował po-
rządek administracyjno-kompetencyjny władz lokalnych. na szczeblu pod-
stawowym kilka lub kilkanaście wiosek wraz z folwarkiem tworzyło gminę, 
natomiast pojedyncze wioski chłopskie stanowiły gromadę. organami wła-
dzy na szczeblu gminy było zebranie gminne oraz wójt i ławnicy. w przypad-
ku gromady — zebranie gromadzkie i sołtys. wójtowie i sołtysi byli wybierani 
kadencyjnie przez uprawnioną do tego społeczność danej jednostki. ten stan 
rzeczy utrzymywał się praktycznie do odzyskania niepodległości, czyli ponad 
pół wieku. 

w drugiej połowie XiX wieku obok przemysłu, który opanował część miast, 
nowoczesność dotarła też na wieś. Pionierami byli wielcy właściciele ziemscy, 
którzy jako pierwsi zaczęli stosować nawozy sztuczne, sprowadzać maszyny 
rolnicze, zmieniać zupełnie dotychczasową agrotechnikę. z czasem nowinki 
te dotarły do chłopów, ale wolno i opornie. Główną przeszkodą pozostawał 
brak odpowiednich środków finansowych, zaś próby organizowania koopera-
tyw na Mazowszu spotykały się z biernością, a nawet sprzeciwem. rolnictwo 
krajowe było wówczas dotykane częstymi kryzysami, wynikającymi ze spad-
ku cen i rosnącym importem taniego zboża z ameryki Północnej. na wartości 
traciła ziemia. w latach osiemdziesiątych XiX wieku jedną włókę (ok. 16 ha) 
gruntu ornego w powiecie gostynińskim można było nabyć za 2000 rubli. 

W drodze do niepodległości

Zebranie wójtów powiatu gostynińskiego w 1909 roku. Wszyscy noszą medaliony, oznakę sprawowanej 
funkcji. Fotografię wykonano przed ratuszem w Gostyninie
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kilkanaście lat później cena ziemi wzrosła o blisko 100%. na arenie krajowej 
osiągnięcia agrarne powiatu gostynińskiego uwidaczniały się głównie w ho-
dowli. Dotyczyło to przede wszystkim dużych majątków: Duninów, lucień, 
sanniki, trębki, sokołów. niestety, niewykorzystaną szansą północnej czę-
ści powiatu „piaszczystej i wzgórkowatej”, gdzie doliczono się 13 jezior, była 
gospodarka rybacka, o której Bronisław chlebowski napisał z przekąsem: 
„Gospodarstwo rybne w owem pasie jeziór pozostawiało wiele do życzenia”. 
ten pas akwentów to m.in. jeziora: Przytomne, lubaty, krzewent, skrzynec-
kie i Moździerskie, jak nazywano 120-morgowy zalew powstały po wybudo-
waniu stopnia wodnego na skrwie lewobrzeżnej w soczewce.  

Ponieważ wieś była przeludniona, nowym zjawiskiem stała się zarobkowa 
emigracja zamorska, głównie do Brazylii i stanów zjednoczonych. Jej skala 
zaczęła zagrażać miejscowemu rynkowi pracy, toteż próbowano hamować 
ją metodami administracyjnymi. Manewr ten się powiódł, skoro z zachowa-
nych danych paszportowych wynika, że pod koniec XiX wieku za ocean wy-
jeżdżali już tylko nieliczni.

Duże skupiska robotnicze, jak papiernia w soczewce oraz cukrownia 
leonów w Duninowie, były podatne na radykalną myśl społeczną. tworzyły 
się organizacje o charakterze zawodowo-związkowym, które z czasem prze-
obrażały się w struktury o wyraźnym obliczu politycznym, zagrażającym 
istniejącemu porządkowi. Dla władzy stawały się one coraz groźniejsze, tym 
bardziej że obok roszczeń ekonomicznych pojawiły się żądania o charakte-
rze narodowym. nic więc dziwnego, że ogólnorosyjska rewolucja 1905–1907 
odbiła się na terenie ówczesnej gminy Duninów szerokim echem. sprzyjał 
temu poważny kryzys papierni w soczewce, redukującej wówczas załogę. 
Hasła programowe Polskiej Partii socjalistycznej (PPs), a później socjal-
demokracji królestwa Polskiego i litwy (sDkPil) trafiły tutaj na podatny 
grunt. w dniu 2 lutego 1905 roku doszło w soczewce do strajku robot-
ników. wysuwane postulaty dotyczyły spraw ekonomicznych i socjalnych. 
wydarzenia te zaniepokoiły władze. Do soczewki przybyła żandarmeria. 

Konstancja, cukrownia w Kutnie Wnętrze XIX-wiecznej cukrowni
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aresztowano ludwika Borowskiego, konstantego Brzozowskiego i albina 
kodelskiego. w marcu tegoż roku na liście aresztowanych znalazł się fa-
bryczny inżynier antoni Procner, podejrzewany o inspirowanie i kierowanie 
strajkiem. w papierni w okresie rewolucji 1905–1907 przerywano pracę 
kilkakrotnie. Świętowano 1 Maja, zwoływano wiece, organizowano prze-
marsze ze sztandarami, wywieszano transparenty z napisem „Precz z cara-
tem”. w dniu 1 maja 1906 roku PPs w soczewce zorganizowała duży wiec. 
Marian chudzyński napisał: 

Przybyło przeszło 700 osób, obok robotników fabrycznych wzięli w nim 
również udział chłopi z okolicznych wiosek. Po zakończeniu wiecu wznoszono 
okrzyki na cześć rewolucji, po czym przez osadę fabryczną przeszedł pochód 
z czerwonymi sztandarami i pieśniami rewolucyjnymi (Dzieje Gostynina i ziemi 
gostynińskiej, red. Marian chudzyński, warszawa 1990). 

akcja strajkowa dotarła również do majątków ziemskich, przyjmując nie-
kiedy formę biernego oporu. wiosną 1906 roku próbowano, ale bezskutecz-
nie, rozniecić strajk w majątku Duninów nowy. wraz z walką o lepsze po-
łożenie bytowe pojawiły się żądania dotyczące swobód narodowych, w tym 
powrotu do szkół i urzędów języka polskiego. wielu nauczycieli swoją pa-
triotyczną postawę okupiło aresztowaniami. wśród nich był Jan kozłowski 
z Duninowa. Prowadzono też inne formy oporu, w tym odmowę służby woj-
skowej. w 1905 roku do poboru z samej gminy Duninów nie stawiło się aż 
41 mieszkańców. wydarzenia rewolucyjne na ziemi duninowskiej zamykają 
strajk, wiec i demonstracja pierwszomajowa w 1907 roku. według robotnika 
organu PPs Frakcji rewolucyjnej koło w soczewce liczyło wówczas 40 czyn-
nych członków tej partii. 

czas odzyskania niepodległości zbliżał się nieuchronnie. Brakowało tylko 
odpowiedniej dla Polaków sytuacji międzynarodowej. nadeszła ona z chwilą 
konfliktu między zaborcami i rozpoczęcia w 1914 roku pierwszej wojny świa-
towej. wielkie starcie imperium carskiego z cesarstwem niemieckim i monar-
chią Habsburgów oraz wybuch rewolucji październikowej w rosji przyniosły 
Polsce w listopadzie 1918 roku utraconą przed 123 laty niepodległość. 

Młocarnia z drugiej połowy XIX wieku Kierat szybkoobrotowy, fabryka Alfreda Vaedtke Kutno

W drodze do niepodległości
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zanim do tego doszło na 
ziemię gostynińską wkroczy-
ły jesienią 1914 roku wojska 
niemieckie. Przez kilka mie-
sięcy toczyła się wojna pozy-
cyjna zakończona odrzuce-
niem rosjan. Dochodziło do 
bitew i potyczek, ale głów-
nie poza ziemią duninow-
ską. ostatecznie tereny te 
opanowali niemcy w grud-
niu 1914 roku, ustanawia-
jąc na nich własne porządki. 

zlikwidowano gubernie, pozostawiając podział na powiaty, które z czasem 
znacznie powiększono. tereny gminy Duninów znalazły się od 1916 roku 
w okupacyjnym powiecie gostynińsko-kutnowskim z siedzibą władz w kut-
nie. na czele powiatu stał landrat, zaś jego organem doradczym był sejmik 
powiatowy. Funkcję landrata, czyli naczelnika powiatu gostynińsko-kutnow-
skiego pełnili krótko: graf von carmer i Mallinckrodt, a następnie rotmistrz 
löhrs (1915–1916) i od 1917 roku major von Hennings.

okupant prowadzący wyniszczającą wojnę nakładał na ludność polską 
ciągłe kontrybucje, prowadził rekwizycje, rabował przedmioty wykonane 
z metalu, nie szczędząc kościołów, szpitali i szkół. likwidował też ślady pa-
nowania rosyjskiego, zastępując stare napisy nowymi — niemieckimi i pol-
skimi. opornych surowo karano. w 1917 roku uwięziony został w toruniu 

Soczewka, 2014.  Tutaj na przełomie XIX i XX wieku znajdowała się największa na Mazowszu papiernia

Agitacja strajkowa w jednym z folwarków ziemi gostynińskiej
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ówczesny proboszcz duninowski ignacy lisiecki jako człowiek „dla interesów 
niemieckich niebezpieczny”. 

ograniczenia i restrykcje okupacyjne nie zdołały zahamować rozwoju pol-
skiego ruchu obywatelskiego, mającego w znacznym stopniu charakter sa-
moobrony przed narastającą nędzą i chorobami. Przede wszystkim podej-
mowano działania opiekuńcze i charytatywne. Bieda dotykała szczególnie 
dzieci. Był to także czas walki o duszę społeczeństwa polskiego. Dominowały 
dwie opcje: prorosyjska i proniemiecka, z których żadna nie była w pełni 
do przyjęcia przez społeczeństwo polskie. naród wybrał inną, własną drogę, 
wytyczoną przez Józefa Piłsudskiego (1867–1935). Dzień wolności nadszedł 
11 listopada 1918 roku. Żołnierze niemieccy w zasadzie bez większego oporu 
zostali rozbrojeni, przyjmując z ulgą koniec wojny. 

W odrodzonej Polsce (1918–1939)

Po odzyskaniu niepodległości Duninów był nadal siedzibą urzędu gminy 
i administracyjnie wchodził w skład powiatu gostynińskiego województwa 

warszawskiego. nie zmieniły się granice gminy, podobnie jak liczba miesz-
kańców, ich skład socjalny i narodowy, a także pozycja gospodarcza. nadal 
największymi pracodawcami byli ike-Duninowscy, dysponujący wielkim ma-
jątkiem ziemskim, i papiernia w soczewce, wchodząca jednak w długotrwały 
choć powolny kryzys, zakończony po kilkunastu latach jej likwidacją. 

odradzanie się państwa polskiego po latach niewoli było procesem zło-
żonym ze względu na różne systemy prawodawczo-ustrojowe poszczegól-
nych zaborów. w gminie Duninów zmiany zachodziły jednak szybko. Jak już 
wspomniano, namiastki polskiej struktury administracyjnej i obywatelskiej 
rodziły już się za przyzwoleniem niemieckiego okupanta. natomiast uchwa-
lona w 1921 roku konstytucja rP ustanowiła gminy 
miejskie i wiejskie najniższymi jednostkami podzia-
łu administracyjnego kraju, będącymi równocześnie 
jednostkami samorządu terytorialnego. ten stan 
trwał do 1933 roku, kiedy gminy zbiorowe składały 
się z gromad i osad. Gromadzkim organem uchwało-
dawczym była rada lub zebranie gromadzkie, a wyko-
nawczym sołtys. z kolei organem uchwałodawczym 
gminy była rada gminy, natomiast wykonawczym za-
rząd gminy, składający się z wójta i ławników. ską-
pa ilość materiału źródłowego utrudnia ustalenie 
zarówno personaliów ówczesnych władz, jak też od-
tworzenie okoliczności wyborów i lokalnego klimatu 
społecznego, towarzyszącego temu aktowi. 

w ciągu pierwszych miesięcy niepodległości na-
stępował czas polaryzacji politycznej społeczeństwa. 

Jan Świerczyński, rolnik z  Trzcianna 
w mundurze Wojska Polskiego, 1920

W odrodzonej Polsce 
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Do władzy aspirowały wszystkie bez wyjąt-
ku ugrupowania i partie. Gmina Duninów 
była jedną z 11 jednostek szczebla podsta-
wowego w powiecie gostynińskim. obok Du-
ninowa powiat miał osiem gmin wiejskich: 
Gąbin, Gostynin, kiernozia, lucień, łąck, 
Pacyna, sanniki i szczawin kościelny oraz 
dwa miasta: Gąbin i Gostynin. w 1922 roku 
kiernozia została wyłączona z powiatu go-
stynińskiego i przyłączona do powiatu ło-
wickiego. Powiat liczył wtedy około 78,5 ty-
siąca mieszkańców, z czego aż 65,5 tysiąca 
było ludnością wiejską. 

Podczas wyborów do sejmu ustawodaw-
czego w 1919 roku dominowały dwie opcje: 
prawicowa, która uzyskała na terenie powia-
tu gostynińskiego 53% poparcia i ludowcy 
prawie 29% głosów. Prawica utożsamiana 
była wówczas z narodową Demokracją (en-
decją) i bardzo szybko traciła na tym terenie 

wpływy, czego dowiodły kolejne wybory parlamentarne i samorządowe. na wsi 
gostynińskiej ludowcy skupieni byli wokół antoniego kujawy (1871–1947), 
który wygrał w swoim okręgu wybory do i sejmu ii rzeczypospolitej Polskiej. 
okręg ten obejmował powiaty: gostyniński, kutnowski, łowicki oraz socha-
czewski i postrzegany był jako strefa drobnego rolnictwa, co nie do końca było 
prawdą. w osadzie fabrycznej soczewka skupiającej wielu wyborców w po-
czątkach niepodległego bytu państwowego prym wiodły jeszcze partie pra-
wicowe, ale ten stan miał rychło się zmienić. zaskakuje wysoka frekwencja 
wyborcza, która w 1919 roku wyniosła 76,1% uprawnionych, a trzy lata póź-

Sołtys Trzcianna Jan Świerczyński, 1934 

Duninów, lata 30. XX wieku. Fot. Władysław Turowski, arch. UG Medalion wójta RP
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niej nawet 80,3%. na wsiach głosowało znacznie więcej osób niż w miastach, 
nawet o kilkanaście punktów procentowych. 

Po zamachu majowym 1926 roku wybory rozpisano dwa lata później. w po-
wiecie gostynińskim wzięło w nich udział prawie 90% ludności wiejskiej i po-
nad 87% mieszkańców miast. wobec postępującego kryzysu gospodarczego 
następowała radykalizacja nastrojów. zwyciężały partie prospołeczne. ludo-
wcy ze stronnictwa chłopskiego uzyskali poparcie rzędu 30%, socjaliści 23%, 
a Psl wyzwolenie 14%. klęskę poniosła sanacja z 5,5% poparciem, zaś na 
komunistów głosowało zaledwie 0,8% wyborców. Do sejmu wszedł ideowy na-
stępca antoniego kuja-
wy, działacz ruchu lu-
dowego andrzej czapski 
(1891–1939), zwolennik 
zdecydowanej walki 
o prawa wsi. zorgani-
zował  dziesięciodniowy 
strajk chłopski w sierp-
niu 1937 roku, który 
objął powiat gostyniń-
ski oraz łowicki i pole-
gał na wstrzymaniu do-
staw płodów rolnych do 
miast. nie był to jedyny 
protest chłopski w po-
wiecie gostynińskim w międzywojniu. w dniu 22 czerwca 1926 roku doszło 
podczas jarmarku w Gostyninie do starcia chłopów z policją, która otworzyła 
ogień. zginęło trzech rolników, kilku zostało ciężko rannych. winnych nie 
ustalono, procesu nie było. 

Jeszcze bardziej radykalne poglądy reprezentował ludwik Śledziński 
(1875–1944), poseł PPs z okręgu 11, w skład którego wchodził powiat go-
styniński. na wiecu w Gostyninie 15 stycznia 1928 roku obiecywał, że po 
zwycięstwie socjalistów „ziemia, fabryki, domy i kapitały będą upaństwowio-

Antoni KujawaFranciszek Urbański Andrzej Czapski Ludwik Śledziński

Stanisław Majchrowski (siedzi trzeci od prawej), współzałożyciel OSP w Nowym 
Duninowie w grupie odznaczonych w starostwie gostynińskim, lata 30. XX wieku

W odrodzonej Polsce 
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ne”. częstym gościem w powiecie go-
stynińskim był działacz związku za-
wodowego robotników rolnych, poseł 
Franciszek urbański (1891–1949), 
pochodzący z suchodębia. 

najbardziej radykalnym środowi-
skiem pracowniczym powiatu gosty-
nińskiego była wówczas papiernia 
w soczewce. Do związku zawodowe-
go robotników i robotnic Papierni 
„soczewka” należało około 300 osób, 
czyli nieomal cała załoga. obok dzia-
łalności ekonomicznej, szkoleniowej 
i związkowej trwała tam nieustanna 
agitacja polityczna. soczewka stała 
się bardzo silnym ośrodkiem ruchu 
robotniczego. Jednym z najwięk-
szych na Mazowszu. Działało tam kil-
ku przywódców związkowych i par-
tyjnych, zachęcających do rewolucji 
powszechnej i zmiany ustroju pań-
stwa. wielokrotnie stawali oni przed 
sądami i odbywali kary więzienia. 

Mimo przeciwności i dekoniunk-
tury gospodarczej powiat gostyniń-
ski, w tym gmina Duninów, nie były 
pogrążone w stagnacji. Gmina opie-
rała swój byt na znanych już dwóch 
filarach: dobrach rodziny ike-Du-
ninowskich i papierni w soczewce. 
tam znajdowała zatrudnienie nierol-
nicza część mieszkańców. Miejscowi 
rolnicy zbywali swe produkty głównie 
w obu największych osadach gminy, 
a także najbliższych miastach: w Go-
styninie, Płocku i włocławku. zda-
rzało się, że podróżowano z produk-
tami żywnościowymi do warszawy, 
wykorzystując regularną komunika-
cję wiślaną.

władze powiatowe dokładały sta-
rań, by terenowe instytucje dba-
ły o jego rozwój. szczególny nacisk 
kładziono na poprawę stanu dróg 

Zameczek w Duninowie, lata 30. XX wieku. Fot. Władysław 
Turowski, udostępnił Andrzej Sumliński
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publicznych, ochronę 
zdrowia ludności oraz 
polepszenie warunków 
pracy oświaty. w du-
żym stopniu to się po-
wiodło — liczba anal-
fabetów znacznie się 
obniżyła. w 1924 roku 
linię kolejową biegnącą 
przez powiat gostyniń-
ski doprowadzono do 
radziwia. Połączenie 
z Płockiem nastąpiło 
dopiero w 1938 roku 
po oddaniu do użytku 
nowego żelaznego mostu. Jedną ze sztandarowych inwestycji powiatu była 
rozpoczęcie budowy szpitala psychiatrycznego w Gostyninie. 

w połowie lat trzydziestych ubiegłego wieku Polska zaczęła wychodzić 
z kryzysu i odnotowywać znaczące sukcesy gospodarcze. ten pozytywny 
trend został zahamowany widmem zbliżającej się wojny i koniecznością prze-
stawienia przemysłu na produkcję zbrojeniową. niestety, było już za póź-
no, by osamotnione państwo polskie mogło skutecznie przeciwstawić się tak 
groźnemu wrogowi, jakim były wówczas doskonale uzbrojone niemcy. 

Lata wojny i okupacji

od wiosny 1939 roku po fiasku rokowań z niemcami hitlerowskimi wia-
domo było, że wojna jest nieuchronna. napięcie rosło z tygodnia na ty-

dzień. zaś letni pobór do wojska i manewry nadgraniczne jedynie potwierdziły 
zagrożenie. w społeczeństwie polskim panowały jednak nastroje umiarko-
wanie optymistyczne, podsycane informacjami o naszej sile militarnej oraz 
trwałych sojuszach z Francją i wielką Brytanią. w końcu sierpnia 1939 roku 
oczekiwano ataku, który nastąpił nad ranem 1 września. 

Gmina Duninów, położona na lewym brzegu wisły, w jej środkowym bie-
gu, znalazła się w centralnym miejscu strategicznego pasa obrony państwa. 
Przebiegał on wzdłuż linii rzeki od torunia, przez włocławek, Płock, do Mo-
dlina. tutaj polscy stratedzy wojskowi zamierzali utworzyć i utrzymać tzw. 
front północny. rychło okazało się, że ta koncepcja była nierealna wobec 
szybkiego przemieszczania się niemieckich wojsk pancernych i zmechanizo-
wanych, korzystających ze wsparcia lotnictwa. atak armii wroga z północy, 
południa i zachodu spowodował wycofanie się jednostek polskich, w znacz-
nym stopniu w bezładzie, na dodatek utrudniony masową ucieczką ludności 
cywilnej w kierunku warszawy. Drogi przepełnione były uciekinierami, któ-

Z Duninowa odpływały statki pasażerskie do Włocławka, Płocka i Warszawy

Lata wojny i okupacji
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rzy podążali z wozami i dobytkiem, stając się łatwym łupem dla niemieckiego 
lotnictwa. znane są wstrząsajcie relacje z tego eksodusu. cmentarze na szla-
ku ucieczki pełne są mogił ofiar nalotów. tragicznej sytuacji wojsk polskich 
i ludności cywilnej nie poprawiała postawa niemieckich dywersantów, wy-
wodzących się na ogół z dawnych kolonistów, wspierających jawnie agresora 
i dokonujących, często podstępnych, a nawet zuchwałych, otwartych ataków 
na polskich żołnierzy oraz dawnych sąsiadów.

tereny gminy Duninów, zwłaszcza w pasie nadwiślańskim, zasiedlo-
ne były gęsto kolonistami niemieckimi. w przeciwieństwie, choćby do osad 
mennonickich pod Gąbinem, żyli oni w dość dobrych stosunkach ze społe-
czeństwem polskim. z tego powodu jawne akty dywersji, prowokacji i agresji 
nie były tutaj powszechne, chociaż się zdarzały. Miało to miejsce głównie 
w przeszłości, podczas polskich zmagań wolnościowych, czyli powstania li-
stopadowego i styczniowego, oraz odzyskiwania niepodległości w 1918 roku. 

wiadomość o wojnie dotarła do mieszkańców gminy Duninów bardzo szyb-
ko i to nie tylko za pośrednictwem rozgłośni radiowych. na niebie pojawiły 
się samoloty zwiadowcze i bombowce z czarnymi krzyżami. Docierały odgło-
sy, zwłaszcza w Popłacinie i Brwilnie Dolnym, wybuchów bomb, które spadły 
na pobliski Płock. w dniu 1 września 1939 roku dzieci nie poszły do szkoły. 
urzędy, instytucje i organizacje społeczne, w tym paramilitarne, postawione 
zostały w stan gotowości. wystawiono, zwłaszcza w powiatowym Gostyni-
nie, liczne posterunki cywilne, mające wspierać działania służb zawodowych. 
Profilaktycznie aresztowano miejscowych niemców, co do których lojalności 
wobec państwa polskiego można było mieć wątpliwości. nie kryli oni swej 
wrogości dla Polski od chwili dojścia adolfa Hitlera (1889–1945) do władzy.

w pierwszych dniach wojny napór wehrmachtu wspieranego przez 
luftwaffe był tak wielki, że siły polskie zmuszone zostały do zmiany po-
zycji już po walkach nadgranicznych. Po krwawej bitwie niemcy przeła-
mali polską obronę w rejonie Mławy i rozpoczęli marsz w kierunku Płocka. 
od 5 września 1939 roku żołnierze armii „Modlin”, dowodzonej przez gen. 
dyw. emila krukowicza-Przedrzymirskiego (1886–1957), mostem płockim 

Mosty na Wiśle w Płocku wysadzone 8 września 1939 roku na rozkaz gen. Władysława Andersa
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im. legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego podążyli z odsieczą stolicy. Po 
zakończeniu ewakuacji dowódca nowogródzkiej Brygady kawalerii, stano-
wiącej ariergardę armii, gen. bryg. władysław anders (1892–1970) w nocy 
z 8 na 9 września wydał rozkaz wysadzenia mostów w Płocku, nowego 
stalowego i starego drewnianego. Miało to opóźnić przeprawę wojsk nie-
mieckich, ścigających armię „Modlin”. agresor wobec tej sytuacji próbował 
zdobyć i utrzymać przyczółki na lewym brzegu wisły. zadanie powierzono 
jednostkom 3. niemieckiej dywizji piechoty, wchodzącej w skład iii korpusu 
4. armii dowodzonej przez gen. Günthera von kluge. Desant, który częścio-
wo się powiódł, przeprowadzono na odcinku od Duninowa po Dobrzyków. 
lewego brzegu rzeki broniła 5. dywizja piechoty gen.  bryg. Juliusza zu-
laufa (1891–1943), wysyłając na pierwszy ogień 19. pułk piechoty i oddział 
wydzielony — dywizjon 5. artylerii lekkiej. obrońcami dowodził ppłk dypl. 
stanisław sadowski. rozpoczęła się zacięta walka na odcinku soczewka–
Popłacin–radziwie–Dobrzyków. niemcy zdobywając Popłacin, ruszyli przez 
lasy łąckie w kierunku Gostynina. Manewr ten został udaremniony przez 
trzy oddziały polskie: oddział wydzielony z 5. i 27. dywizji piechoty, dowo-
dzony przez płk. Gwidona kawińskiego, z 24. pułku piechoty pod wodzą 
płk. dypl. Juliana Grudzińskiego i oddział płk. stanisława siudy, wyodręb-
niony z 15. dywizji piechoty i Batalionów obrony narodowej. niemcy nie 
wytrzymali kontrataku i wycofali się na pozycje wyjściowe w radziwiu. 

w rejonie włocławka i kowala siły swoje skoncentrowały dwie wielkie ar-
mie: „Poznań” pod dowództwem gen. dyw. tadeusza kutrzeby (1885–1947) 
i „Pomorze” gen. dyw. władysława Bortnowskiego (1891–1966). w dniu 
9 września ruszyły na południe i nad Bzurą — pod Piątkiem i łęczycą prze-
szły do działań zaczepnych. Początkowe polskie zwycięstwa okupione zosta-
ły dużymi stratami po obu stronach. Brak wsparcia spowodował załamanie 
i po kilku dniach doszło do rozproszenia obu armii, które musiały wycofać 
się na przedpola warszawy. 

Generałowie broniący środkowego brzegu Wisły. Od lewej: Emil Karol Krukowicz-Przedrzymirski, Juliusz Zu-
lauf i Władysław Anders, dowódca Nowogródzkiej Brygady Kawalerii 

Lata wojny i okupacji
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Jeszcze wcześniej lasami duninowskimi, które stanowiły naturalną osło-
nę przed siłami wroga, siły polskie przemieszczały się z rejonu włocław-
ka w kierunku sochaczewa przez łąck, Gąbin i sanniki, tocząc po drodze 
potyczki z nieprzyjacielem. trasa wzdłuż wisły: włocławek–Płock–radziwie, 
podobnie jak włocławek–kowal–Gostynin zajęta była przez uciekającą lud-
ność cywilną i maruderów.  

największa bitwa, tocząca się częściowo na terenie gminy Duninów, ro-
zegrała się w rejonie soczewki i pod Dobrzykowem. walki rozpoczęły się 
14 września i trwały wiele godzin. straty polskie były wysokie. na cmenta-
rzu w Dobrzykowie pochowanych zostało około 300 żołnierzy, pod Gąbinem 
poległo kolejnych 80, zaś cmentarz w soczewce kryje prochy 129 żołnierzy 
wojska Polskiego. obok szeregowców ginęli oficerowie, a nawet generało-
wie. w leśniczówce Januszew pod słubicami zmarł w wyniku odniesionych 
ran na polu bitwy gen. bryg. Franciszek wład (1888–1939). szacuje się, że 
łącznie na cmentarzach powiatu gostynińskiego w jego dawnych granicach 
spoczęło ponad tysiąc polskich żołnierzy. strat w ludności cywilnej, ucieki-
nierów, głównie z wielkopolski, kujaw i Pomorza, nie oszacowano. 

we wrześniu 1939 roku miał też miejsce mało znany epizod, związany 
z udziałem w walkach floty wiślanej. w dniu 10 września po bezskutecznych 
próbach przedostania się kutrów z oddziału wydzielonego „wisła” w górę rze-
ki do Modlina z powodu niskiego stanu wody podjęto decyzję o ich zatopie-
niu. nie mogły bowiem dostać się w ręce wroga. Jednostki, w sumie około 
20 kutrów, spoczęły na dnie rzeki pod nowym Duninowem. 

Dowództwo wojsk niemieckich na zdobytych, później okupowanych, te-
renach ustanawiało tymczasową władzę, przekazywaną po kilku tygodniach 
administracji cywilnej. urzędy polskie były już opuszczone, ponieważ ich kie-

Groby żołnierzy Września na cmentarzu w Soczewce. Fot. Katarzyna Majchrowska, UG
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rownictwo porzucało stanowiska pracy i zgodnie z instrukcjami udawało się 
w kierunku warszawy. okupant na opróżnione funkcje powoływał najczę-
ściej miejscowych obywateli pochodzenia niemieckiego bądź Polaków powią-
zanych z obywatelami niemieckimi. tak było w powiecie gostynińskim, gdzie 
pierwszym burmistrzem okupowanego miasta został władysław kożuchow-
ski, ożeniony z córką niemca reicherta, młynarza z Bierzewic. Po okrzep-
nięciu nowej władzy rychło sprowadzano z rzeszy bardziej doświadczonych, 
a przede wszystkim wiernych idei nazistowskiej urzędników. w przypadku 
Duninowa i gmin nadwiślańskich nie było problemów z rekrutacją, ponie-
waż, jak napisał Jan Matuszewski w Dziejach Gostynina i ziemi gostynińskiej 
(warszawa 1990):

(…) ujawnili się miejscowi niemcy — hitlerowcy, którzy witali i pomagali wkra-
czającym wojskom, a następnie władzom cywilnym. wysługiwali się gorliwie, 
by zasłużyć się i uzyskać korzyści w pracy, mieszkaniach, w rekwirowaniu, 
zajmowaniu dobytku Polakom i Żydom. Mścili się też na niewygodnych im są-
siadach, znajomych.

Pewien problem pojawił się podczas ustanawiania nowej przynależności 
ówczesnego powiatu gostynińskiego. teren ten miał znaleźć się w General-
nej Guberni, strukturze noszącej pewne cechy autonomiczne i tworzonej 
w oparciu o dekret adolfa Hitlera z 12 października 1939 roku. Jednakże 
granicę rzeszy z Generalną Gubernią przesunięto o kilkadziesiąt kilome-
trów na wschód w rejon sannik, osmolina i Pacyny, ustalając ją ostatecznie 
20 listopada 1939 roku. stało się to w wyniku petycji niemców gostyniń-
skich, którzy pragnęli, by ich powiat znalazł się w obrębie „rdzennej iii rze-
szy”. starania uwzględniono, toteż miasto Gostynin i powiat gostyniński, 
liczący wówczas około 82 tysięcy mieszkańców wcielono do prowincji po-
znańskiej, przemianowanej w końcu stycznia następnego roku na okręg 
rzeszy kraj warty — reichgau wartheland. Gostynin wraz z powiatem na-
leżał do rejencji inowrocławskiej. od momentu wcielenia tych ziem do rze-
szy zaczęły obowiązywać jednolite przepisy i zarządzenie dla całego kraju. 
Dość szybko zmarginalizowano Polaków do siły roboczej, opornych prześla-

dowano, natomiast Żydów poddano 
eksterminacji. nieomal przez cały 
czas okupacji dokonywano egzeku-
cji masowych oraz indywidualnych, 
często z błahych powodów, a nawet 
podejrzeń i poszlak. szczególne nie-
bezpieczeństwo groziło inteligencji 
polskiej, głównie księżom, urzędni-
kom i nauczycielom. 

na porządku dziennym było be-
stialstwo i upokorzenie. nie ma na 
terenie ówczesnej gminy Duninów, Granica między Wartegau a Generalną Gubernią

Lata wojny i okupacji
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a i całego powiatu miejscowości wol-
nej od okupacyjnych ofiar. obok 
zamordowanych i więzionych zmu-
szano ludzi do pracy ponad siły, 
wywożono na roboty przymusowe 
w głąb niemiec, wysiedlano z gospo-
darstw. w wyniku rozporządzenia 
wydanego 17 października 1940 roku 
przez Hermana Göringa (1893–1946)
w sprawie obywateli polskich ich 
majątek ulegał konfiskacie. niemcy 
pozbawili Polaków prawa własności, 
przejmując ich mienie, w tym ma-
jątki ziemskie, zakłady produkcyj-
ne, warsztaty rzemieślnicze, sklepy. 
na wsiach gospodarstwa chłopskie 
Polaków, zwłaszcza większe i lepiej 
wyposażone, przekazywano nowym 
kolonistom niemieckim, napływają-
cym głównie znad Morza Bałtyckiego 
i tzw. czarnomorcom z ukrainy. 

na terenie obecnej gminy nowy 
Duninów okupanci dopuścili się 
udokumentowanych morderstw 
w Brwilnie Dolnym, lipiankach, 
soczewce, Środoniu i trzciannie. 
Pierwszy, wstrząsający mord, który 
do głębi poruszył miejscową opinię 
publiczną, miał miejsce w soczew-
ce już 23 września 1939 roku, czy-
li wkrótce po przybyciu do osady 
wojsk niemieckich. zamordowany 
został wtedy ks. Paweł kwiatkowski, 
otoczony powszechnym szacunkiem 
proboszcz miejscowej parafii. wyda-
rzenie to stało się groźnym memento 
dla całej ludności polskiej. 

w 1943 roku w Brwilnie Dolnym 
członkowie ss w odwecie za postrze-
lenie komendanta placówki żandar-
merii rozstrzelali dwóch mężczyzn: 
zenona kapuścińskiego, lat oko-
ło 32, i wincentego kapuścińskie-
go, lat około 35. ofiary pochowano 

Soczewka, 2002. Odsłonięcie pomnika na miejscu męczeń-
skiej śmierci ks. Pawła Kwiatkowskiego. Fot. arch. UG

Szkoła Podstawowa w Soczewce  z tablicą działaczy TON 

Pomnik ku czci zamordowanych mieszkańców Lipianek



51

w miejscu rozstrzelania. w tym samym roku doszło do kolejnych  dwóch 
morderstw. w Środoniu zakatowano na śmierć Feliksa Gryconia. nie udało 
się ustalić motywów tej zbrodni, podobnie jak powodów zabicia Jana zieliń-
skiego, mieszkańca wioski trzcianno. 

w dniu 30 września 1944 roku żołnierze wehrmachtu przy udziale żan-
darmerii i policji bezpieczeństwa sipo (sicherheitspolizei) rozstrzelali w lesie 
pod lipiankami trzech mieszkańców wioski oraz dwóch innych mężczyzn 
o nieustalonej tożsamości, prawdopodobnie zbiegłych z obozu jeńców. Dzia-
ło się to podczas słynnej obławy na partyzantów. Śmierć wówczas ponieśli: 
Henryk kwiatkowski (lat 23), leon zaręba (lat 40) i zenon zaręba (lat 19). 
ciała zabitych pochowano w miejscu egzekucji. w 1946 roku zostały ekshu-
mowane i przeniesione na cmentarz parafialny w nowym Duninowie. 

terror hitlerowski nie zdołał zastraszyć Polaków 
i zmusić do wyrzeczenia się walki o wolność. Pierwsze or-
ganizacje zbrojnego podziemia powołane zostały już jesie-
nią 1939 roku. na tak niebezpiecznym terenie jak powiat 
gostyniński, z dużym odsetkiem ludności pochodzenia 
niemieckiego, była to działalność zagrożona utratą życia. 
Mimo to wiele osób decydowało się na wstąpienie do kon-
spiracji. Do takiej grupy należeli nauczyciele podejmują-
cy się tajnego nauczania. Byli to z Duninowa: Jadwiga 
rzętkiewicz i edward rzętkiewicz oraz stefania Dutkie-
wicz, z soczewki: karol Górnicki i anna orzechowska, 
z lipianek: stanisław Piotrowski i leon rewekant (1902–
1970), z Gorenia, leżącego wówczas w gminie Duninów: 
wanda i wacław kowalscy. niektórzy musieli ukrywać się 
przed aresztowaniami, część trafiła do więzień i obozów koncentracyjnych. na 
terenie całego powiatu zweryfikowano dziesiątki pedagogów, będących człon-
kami tajnej organizacji nauczycielskiej (ton). w dniu 8 listopada 2013 roku 
na budynku szkoły Podstawowej w soczewce odsłonięto tablicę następującej 
treści: 

w hołdzie cichym bohaterom czasu okupacji hitlerowskiej. nauczycielom 
tajnego nauczania: karolowi Górnickiemu (1886–1940), sławie Przeździak 
z d. Górnickiej (1921–1997), Jadwidze rzętkiewicz z d. Janowskiej (1908–1988), 
edmundowi rzętkiewiczowi (1897–1940). społeczność sP w soczewce, ro-
dziny rzętkiewiczów, Górnickich, Przeździaków, znP, samorząd Gminy nowy 
Duninów, nadleśnictwa Gostynin i łąck. soczewka 2013.

w pierwszych miesiącach okupacji w powiecie gostynińskim zawiąza-
no siatkę korpusu ochrony Pogranicza (koP) i skupiający młodzież taj-
ny Hufiec (tH). nie ma wyraźnego potwierdzenia czy organizacje te miały 
swoje komórki w gminie Duninów, ale zważywszy, że zarówno Duninów, 
jak i soczewka były dość dużymi skupiskami młodzieży, można przypusz-
czać, że zostały powołane. z czasem zawiązały się jednostki Polskiej or-

Lata wojny i okupacji
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ganizacji zbrojnej i związku walki zbrojnej, a następnie 
armii krajowej. zadaniem bojowców nie były akcje militar-
ne, ale przede wszystkim zbieranie informacji i składanie 
meldunków z poczynionych obserwacji. Dotyczyły one pro-
dukcji wojennej płockiej stoczni, rozpoznania lotnisk po-
lowych i parków pojazdów mechanicznych, pracy szpitali 
wojskowych, śledzeniu korespondencji urzędowej. Mimo 
przestrzegania zasad konspiracji, nie udało się uniknąć 
aresztowań i w następstwie tego procesów, więzień i obo-
zów. znana jest relacja sławy Górnickiej o działalności 
konspiracyjnej jej matki Heleny:

niedługo po aresztowaniu ojca zorientowałam się, że mama ma sporo kon-
taktów, które chce utrzymać w tajemnicy. Przynosiła do domu tajne gazetki, 
które dostępne były tylko dla wtajemniczonych. od samego początku mama 
wyraźnie izolowała mnie i moje rodzeństwo od podziemia, tak bała się o nas. 
z bibuły mamy pamiętam „Biuletyn informacyjny”, „Biały orzeł” i „szaniec”. 
Dopiero po wojnie mama mi powiedziała, że postanowiono, abym ja zajmowa-
ła się wyłącznie nauczaniem dzieci. zresztą to także nie była bezpieczna pra-
ca (zdzisław nowakowski, Tajne nauczanie w obwodzie Armii Krajowej Gąbin, 
Płock 2008). 

Przełom w działalności konspiracyjnej związanej bezpośrednio z gminą 
Duninów przyniósł 1944 rok. w maju pod wsią lipianki wylądował desant 
lotniczy dwunastoosobowej grupy zwiadowców radzieckich. cała akcja nosi-

ła kryptonim „Jarowoj” i nadal jest nie tyle mało 
znana, co nie została solidnie opracowana histo-
rycznie. zadaniem akcji „Jarowoj” było przedosta-
nie się na tyły nieprzyjaciela i stworzenie siatki in-
formacyjno-zwiadowczej. czas po temu był dobry, 
ponieważ wehrmacht znajdował się w głębokiej 
defensywie, ponosząc porażki na wszystkich fron-
tach. Mimo to aparat policyjny niemców nadal był 
czujny i skuteczny, należało więc zachować dużą 
ostrożność. zwiadowcy zakonspirowali się w le-
sie pod uroczyskiem kobyle Błoto, leżącym na 
północny zachód od lipianek, w odległości kilku 
kilometrów od wioski. Dziś ten teren jest nieza-
mieszkany. wykopano w lesie ziemiankę i studnię. 
Dowódcą oddziału był oficer radziecki o pseudoni-
mie „Grisza”, zaś jednym z dwóch jego zastępców 
Polak Bolesław koprowski. w grupie znajdowały 
się dwie radiotelegrafistki: natasza i ludmiła. ry-
chło ze zwiadowcami z lipianek nawiązał kontakt 
polski ruch oporu, działający w Gostyninie, kut-

Sława Górnicka-Przeździak

Nowy Duninów, 1941. Zofia Świerczyńska 
z córką Ireną, później Majchrowską 
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nie, Płocku i włocławku. Meldunki obejmowały informacje o ruchach wojsk 
niemieckich, budowie, miejscu i rodzaju umocnień polowych, wreszcie o na-
strojach ludności polskiej i niemieckiej. Do sukcesów zwiadowców zaliczyć 
trzeba odnalezienie i wstępne zbadanie niewypału pocisku typu V1, który 
spadł pod kazimierzowem w pobliżu Jeziora lucieńskiego. 

Powodzenie działalności tej grupy w dużej mierze zależało od przychylno-
ści i pomocy ludności polskiej, zwłaszcza mieszkańców lipianek — rodzin: 
aftowiczów, ciszewskich, Dulskich, Gralusów, kwiatkowskich, Michalskich, 
nowackich, Paczyńskich, rzepnikowskich, sławińskich i zarębów, a także 
wielu anonimowych dziś mieszkańców soczewki, Duninowa, Gorenia i in-
nych wiosek. rodzina aftowiczów położyła szczególne zasługi radzieckim 
zwiadowcom, płacąc za to wkrótce bardzo wysoką ceną. Franciszek aftowicz, 
pracownik leśnictwa, pomógł partyzantom przygotować zapasową kryjówkę 
w lasach leżących bliżej Gostynina, natomiast jego syn, stanisław aftowicz, 
listonosz, dzięki posiadanej przepu-
stce mógł swobodnie poruszać się po 
okolicy, a przez to służyć zwiadow-
com informacją i codzienną pomocą. 

za najbardziej brawurową akcję 
partyzantów spod lipianek uzna-
je się wysadzenie 14 września 1944 
roku budynku niemieckiego urzędu 
pracy — arbeitsamtu w Gostyninie. 
Działając na prośbę miejscowego ru-
chu oporu reprezentowanego przez 
łączników Henryka Jurkiewicza ps. 
„słoneczniki”, tadeusza Malanow-
skiego ps. „włodzimierz”, ryszarda 
starzyńskiego ps. „stary” i jego matkę stefanię starzyńską ps. „listek”, zwia-
dowcy podjęli się organizacji zamachu. Przygotowali bombę zegarową, którą 
stefania starzyńska przewiozła z lipianek do Gostynina ukrytą w koszy-
ku z grzybami. Furmanką powoził Jan wałęsa z Gorenia. stefania starzyń-
ska przybyła do urzędu z propozycją ochotniczego wyjazdu na roboty w głąb 
niemiec. wychodząc z urzędu, niepostrzeżenie zostawiła w budynku koszyk 
z bombą. następnie  z wałęsą udała się w drogę powrotną. Bomba eks-
plodowała około godziny 16.00, niszcząc dwukondygnacyjny budynek wraz 
z aktami, wśród których były spisy osób wyznaczonych do wysyłki na roboty 
przymusowe. szczęśliwym trafem w budynku, poza żoną kierownika placów-
ki, która nie odniosła obrażeń, nikogo nie było. akcja na gostyniński arbeit-
samt doczekała się kilku relacji, niekiedy sprzecznych, a nawet niewiarygod-
nych jak mówiąca o tym, że zamach przygotowali sami niemcy. Przytoczono 
najbardziej wiarygodną autorstwa Bolesława ciesielskiego, zamieszczoną 
w 1977 roku na łamach lokalnego pisma „tygodnik Płocki”. na budynku 
dawnego arbeitsamtu w październiku 1966 roku powieszono tablicę pa-

Gostynin. Dawny budynek Arbeitsamtu, miejsce zamachu
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miątkową opatrzoną napisem: „Dla upamiętnienia udanej akcji wysadzenia 
w dniu 14 iX 1944 r. budynku niemieckiego arbeitsamtu przez partyzantów 
radzieckich i polskich z lasów duninowskich. zHP, PMrn, zBowiD”. 

w nocy poprzedzającej akcję w Gostyninie rozpoczęły się aresztowania, któ-
rymi objęto ponad 40 osób. Później wobec części z aresztowanych postawiono 
zarzut wysadzenia budynku arbeitsamtu, ale z bliżej nieustalonych powo-
dów nie doszło do procesu i ukarania winnych czy też podejrzanych. znacznie 
brutalniej postąpiono ze zwiadowcami oraz wspierającymi ich mieszkańcami 
okolicznych wiosek. ostatniego września 1944 roku rozpoczęła się obława, 
w której uczestniczył kilkusetosobowy oddział złożony z policji, żandarme-
rii, łotewskiej jednostki ss, śledczych z sD oraz wojska. w charakterze prze-
wodników po mało rozpoznanym i trudnym w sumie terenie wystąpili miej-
scowi żandarmi, wywodzący się z rodzin kolonistów, m.in. Dalman, schultz, 
schmidt i Brandt. akcja przyniosła krwawe ofiary po obu stronach. zginęło 
trzech zwiadowców oraz dwóch Polaków z nimi współpracujących: por. tade-
usz kwiatkowski i Jan kosiński. członkom obławy udało się ująć zwiadowcę 
posługującego się pseudonimem „Mikołaj” oraz Polaka, niejakiego kozę. obu 
przewieziono na przesłuchanie do łowicza. szacuje się, że podczas obławy za-
bito około 30 mieszkańców okolicznych wiosek, w tym kilkoro dzieci. Pozostali 
zwiadowcy i partyzanci zdołali wydostać się z kotła, co potwierdził łącznik sta-
nisław siedlak ps. „Bokser”. Przedostali się w rejon tomaszowa Mazowieckie-
go, zaś trzech pozostało na miejscu, w tym radiotelegrafistka natasza.

za współpracę i pomoc, 
z którą spieszyli zwiadow-
com, na mieszkańców  li-
pianek i pozostałych wio-
sek posypały się represję. 
Były przesłuchania, robo-
ty przymusowe, więzienia 
i obozy koncentracyjne. Po 
trzech tygodniach od akcji, 
czyli pod koniec paździer-
nika 1944 roku, niemcy 
rozpoczęli wysiedlanie lud-
ności z lipianek, kobylego 

Błota i Gorenia, gdzie partyzanci znajdowali największe oparcie. Domostwa 
musiało opuścić około 160 rodzin, które wywieziono do łodzi. z aresztowa-
nych 44 osób część została zamordowana.  

Miejsce pobytu partyzantów w rejonie nieistniejącej już osady kobyle Bło-
to i pobliskiego uroczyska oddalone jest ponad kilometr na północ od li-
pianek. trafić tam można jedynie, pytając o drogę tutejszych mieszkańców. 
ziemianka i studnia położone były za „trzecią górką”. Dziś miejsce to znaczy 
samotna mogiła leśna oraz pomnik partyzantów i zwiadowców, którego płyta 
opatrzona została następującym napisem: 

Las Lipianki, apel przy płycie ku czci partyzantów i zwiadowców. Fot. arch. UG
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Pomordowanym przez okupanta hitlerowskiego mieszkańcom wsi lipianki 
i zwiadowcom radzieckim — leon zaręba, zenon zaręba, Jan kwiatkowski, 
Henryk kwiatkowski, Józef kwiatkowski, tadeusz kwiatkowski, Borys i or-
lik — w okresie ii wojny światowej 1939–1945 społeczeństwo gminy nowy 
Duninów.

Mimo że front zbliżał się na ziemię gostynińską nieuchronnie, niemcy nie 
zaprzestawali represji, posuwając się już do bezprzykładnych aktów zemsty. 
w dniu 15 stycznia 1945 roku na trzy dni przed wyzwoleniem żandarmi 
otoczyli zagrodę aftowiczów. Gospodarz Mieczysław aftowicz, słusznie oba-
wiając się aresztowania, zabił jednego z żandarmów arendta. w odwecie nie 
tylko zginął sam, ale niemcy zabili również jego babkę leokadię rosiak. Po-
nadto aresztowali kolejne sześć osób: siostrę Mieczysława, irenę ps. „iskier-
ka”, Bolesława rzepnikowskiego, stefanię ciszewską z d. sławińską, Józe-
fa tomczaka, edmunda Brzezińskiego i Mieczysława Michalskiego. chociaż 
trwała już akcja ewakuacyjna, wohlgemuth, szef gostynińskiego Gestapo 
znalazł czas, by w akcie zemsty osobiście rozstrzelać aresztowanych. więź-
niów przewieziono samochodem ciężarowym w okolice szpitala psychiatrycz-
nego w Gostyninie i tam do egzekucji aresztowanej szóstki oraz trzech in-
nych osób przystąpił komendant osobiście, zabijając strzałem w tył głowy. 
Dwóch mężczyzn dzięki brawurze i determinacji zdołało po krótkiej walce 
uciec. Byli to edmund Brzeziński i Mieczysław Michalski. trzydziestojed-
noletni Brzeziński, urzędnik samorządowy, zdjął kożuch i powalił na ziemię 
jednego z żandarmów, po czym błyskawicznie oddalił się z miejsca egzeku-
cji. wynikłe zamieszanie wykorzystał Michalski, który także zbiegł, mimo 
że otrzymał postrzał. Mężczyźni ocalili swoje życie. zabitych pochowano 
w miejscu zbrodni. Po wojnie ich prochy przeniesione zostały na cmentarz 
w Gostyninie. 

omawiając czas okupacji i popełnione przez hitlerowców zbrodnie, wspo-
mnieć trzeba o innych formach prześladowań. od lipca 1944 roku niemcy 
rozpoczęli budowę linii obronnych. w powiecie gostynińskim były to prace 
prowadzone na szeroką skalę i obejmowały również tereny gminy Duninów. 

Leokadia RosiakIrena Aftowicz Mieczysław Aftowicz

Lata wojny i okupacji
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Do robót tych spędzano nie tylko Polaków z całego powiatu, ale przywożono 
również ludność z wielkopolski. Budowano umocnienia, okopy i bunkry. Pola-
cy zakwaterowani byli w złych warunkach sanitarnych i karmieni bardzo ską-
pymi racjami żywnościowymi. w lasach duninowskich ślady po ich ciężkiej 
pracy zachowały się w postaci ciągnących się kilometrami rowów i transzei, 
nadal czytelnych, chociaż ukrytych pod runem leśnym i samosiewkami. 

wyzwolenie ziemi duninowskiej nastąpiło 19 stycznia 1945 roku. niemcy 
opuścili ten teren dzień wcześniej, podążając na zachód. ewakuacja odbywa-
ła się w pośpiechu i często w bezładzie. część dawnych kolonistów, zwłasz-
cza tych, którzy podczas okupacji zachowywali się przyzwoicie, a przez to nie 
czuli zagrożenia pozostała na miejscu. wolność przynieśli żołnierze armii 
radzieckiej i wojska Polskiego. Żołnierze rosyjscy wchodzili w skład jedno-
stek tworzących i Front Białoruski dowodzony przez legendarnego marszał-
ka Gieorgija Żukowa (1896–1974). Powiat gostyniński wyzwalała 50. brygada 
pancerna gwardii płk. Józefa wiedieniewa z 9. korpusu gwardii generała- 
-majora nikołaja czeriapkina oraz jednostki 2. armii Pancernej generała- 
-pułkownika siemiona Bogdanowa. wkrótce nadeszli również Polacy z 1. ar-
mii wojska Polskiego gen. stanisława Popławskiego (1902–1973). tereny 
nadwiślańskie, gdzie znajdowały się pozycje obronne niemców, zajmowali 
żołnierze polscy z 3. Dywizji Piechoty im. romualda traugutta. walki trwały 
do 25 stycznia 1945 roku. w Gostyninie w budynku przy obecnej ulicy czap-
skiego 8 w dniach wyzwolenia znajdowała się kwatera marszałka Żukowa. 

Po pięciu latach okupacji znaczonej ogromnymi stratami ludzkimi i mate-
rialnymi oraz niewyobrażalnymi tragediami osobistymi kraj i region wkraczał 
w nową rzeczywistość. tworzono ją w odmiennych już warunkach politycz-
nych, społecznych i ekonomicznych, będących rezultatem porozumień jał-
tańskich. wyzwolona Polska znalazła się politycznie i militarnie w tzw. bloku 
państw socjalistycznych pod egidą związku radzieckiego. 

Koloniści – nasi sąsiedzi

społeczność europy zachodniej, w tym niemcy, a zwłaszcza Holendrzy, 
przez wieki poszukiwali wolnej ziemi nadającej się do osadnictwa i kolo-

nizacji. w głównej mierze związane to było z przeludnieniem ich krajów oj-
czystych, szczególnie nadmorskich niderlandów. tymczasem w rzeczpospo-
litej obojga narodów ziemi nie brakowało. słabsze czy też trudno dostępne 
tereny nie były w ogóle użytkowane. nic więc dziwnego, że począwszy od XVi 
wieku zaczęli pojawić się w Polsce cudzoziemcy gotowi je zagospodarować. 

Pierwsze zorganizowane osadnictwo olęderskie i niemieckie na ziemiach 
dawnej Polski rozpoczęło się w XVii stuleciu. wiek później nasiliło się po 
pierwszym rozbiorze Polski (1772), czyli w drugiej połowie XViii stulecia. 
wtedy dotarli na kujawy i Mazowsze przez wielkopolskę i Pomorze przybysze 
z zachodu. Potocznie nazywano ich olędrami (olendrami), chociaż ściągali do 
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Polski nie tylko z niderlandów i Fryzji, 
a przede wszystkim z królestw i księ-
stewek niemieckich. witani byli przy-
chylnie i korzystali z wielu przywilejów, 
ponieważ zajmowali na ogół trudne do 
użytkowania rolnego grunty. 

Dolina środkowej wisły, pełna łąk, 
pastwisk i fragmentami bardzo ży-
znej ziemi, ale też niepozbawiona ba-
gien, torfowisk i piaszczystych wydm, 
była dobrym miejscem dla nawykłych 
do ciężkiej pracy osadników. Jednymi 
z pierwszych na tym terenie byli men-
nonici, czyli rodziny holenderskie ścią-
gnięte nad wisłę przez starostę cichoc-
kiego, właściciela majątku troszyn pod 
Gąbinem. Przybyli oni do Polski już 
w 1756 roku. wkrótce ruszyły następne 
grupy kolonistów. sama akcja prowa-
dzona była perfekcyjnie. Działano przez 
pośredników, zawierano wieloletnie 
szczegółowe umowy, zaś oferty dostoso-
wane były indywidualnie do możliwości 
rodzin osadniczych.

Po drugim rozbiorze Polski, czyli od 
1793 roku, osadnictwo niemieckie przy-
brało już rozmiary masowe i było bar-
dzo dobrze zorganizowane, ponieważ ta 
część Polski znajdowała się w już granicach królestwa Pruskiego. tereny 
dzisiejszej gminy nowy Duninów wraz z ówczesnymi powiatami: kowalskim 
i gostynińskim znalazły się w nowej prowincji — Prusach Południowych ze 
stolicą departamentu w Piotrkowie trybunalskim. kolonistów nadal chętnie 
przyjmowała zamożna szlachta polska. liczyła na zagospodarowanie przez 
kolonistów sporych nieużytków, podniesienie ogólnego poziomu kultury rol-
nej i towarzyszącego jej rzemiosła, a w rezultacie wzrost dochodów własnych 
ich majętności rodowych. 

Po trzecim rozbiorze Polski w 1795 roku działania osadnicze przybrały 
postać wielkiej kolonizacji z nadzieją władz zaborczych na zgermanizowanie 
tych ziem. Jak pisze badaczka problemu, elżbieta szubska-Bieroń: 

akcją kolonizacji niemieckiej w Prusach Południowowschodnich, a tym sa-
mym na ziemi gostynińskiej, wyszukiwanie i separowanie folwarków i gruntów 
chłopskich prowadził baron leopold von schrötter, pełniący funkcję nadprezy-
denta tych terenów (Gostynin od X do XX wieku, red. Barbara konarska-Pabi-
niak, Gostynin 2010). 

Typowy dom mieszkalny w zagrodzie kolonistów 

Zbór ewangelicki na ziemi gostynińskiej

Koloniści — nasi sąsiedzi
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król Fryderyk wil-
helm iii (1770–1840) 
wyznaczył komisarza 
do spraw przesiedleń. 
został nim oficer pru-
ski, von nothard, po-
chodzący z wirtember-
gii. komisarz kierował 
dwoma biurami po-
średnictwa, do których 
zgłaszali się ochotnicy 
gotowi do zamieszkania 
w Polsce. znamienne 
było to, że przygniata-
jąca większość osadni-
ków nie wywodziła się 
z Prus. władze uważały 
tych obywateli za bar-

dziej przydatnych dla państwa pruskiego. kolonizować tereny polskie mieli 
przybysze z innych regionów ówczesnych niemiec, chociażby ze szwabii oraz 
Śląska i Pomorza, skąd przybywano najchętniej. zagrożone powodziami tere-
ny na lewym brzegu wisły od warszawy do torunia zajmowali głównie osadni-
cy z Holandii, zwyczajni walki z takim żywiołem, jakim jest woda. 

na mapie osadnictwa niemieckiego w powiecie gostynińskim w połowie 
XiX wieku, zamieszczonej w publikacji Von der Weichel an den Rhein (lan-
genfeld 1966), obejmującej około 40 wiosek, znalazły się również miejscowo-
ści z okolic Duninowa. niemcy zamieszkiwali: karolewo, wólkę Brwileńską, 
Goreń, lubaty, kolonię Duninów, nieistniejące już anajewo, podobnie jak 
Deutsch Mokre (niemieckie Mokre), rudę i zakącie. zapewne nie jest to zbyt 

precyzyjna mapa, skoro nie uwzględnia innych wiosek: 
trzcianno, socha, Środoń i Jeżewo. 

o dużym osadnictwie w tym rejonie świadczą także 
polskie dokumenty sądownicze, jak sporządzony w 1829 
roku wykaz czynszowników we wsi lubaty, wśród któ-
rych znaleźli się ludzie o obco brzmiących nazwiskach: 
Marcin Beze, Jan Dres, krystian Dres, krzysztof Fonder, 
krzysztof Grosman, Dawid Hempel, Jan Peterasz, krzysz-
tof reszka, Jan sas, krzysztof stommermeyster, Bogu-
mił surman, Jakób szmit i Jan witenberg. część z nich 
z pewnością była kolonistami. 

koniec XViii i pierwsze lata XiX wieku to okres szyb-
kiego wzrostu osadnictwa niemieckiego w całym powie-
cie gostynińskim i kowalskim. szacuje się, że udział de-
mograficzny niemców w tych jednostkach sięgał nawet 

Mapa osadnictwa niemieckiego na ziemi 
gostynińskiej w drugiej połowie XIX wieku

Okładka książki o losach  
kolonistów ziemi gostynińskiej
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kilkunastu procent populacji. według danych z drugiej połowy XiX stulecia 
w samym tylko powiecie gostynińskim zamieszkiwało ponad 7 tysięcy koloni-
stów niemieckich. 

w przypadku terenów wchodzących w skład obecnej gminy nowy Duninów 
duży wpływ na osadnictwo niemieckie wywarła rodzina baronów von ike. ród 
ten przybył tutaj na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XiX wieku. 
Działalność gospodarcza kilku pokoleń rodziny ike-Duninowskich, taki bo-
wiem od nowej siedziby przybrali drugi człon nazwiska, opisana została w roz-
dziale poświęconym sołectwu nowy Duninów. trwająca na tych ziemiach 
prawie 120 lat obecność ike-Duninowskich, odcisnęła na jej obliczu swoiste 
piętno. Przyczyniła się też w pewnym stopniu do wzrostu osadnictwa niemiec-
kiego. z właścicielami miejscowego latyfundium łączyły kolonistów nie tyl-
ko związki narodowościowe, ale również mentalne i religijne. ike-Duninowscy, 
podobnie jak prawie wszyscy przybysze, byli początkowo ewangelikami. 

Badacze tego zagadnienia polskiej historii, także regionalnej, podkreśla-
ją pozytywną rolę kolonistów w aktywizacji gospodarczej zaniedbanych do-
tąd ziem, a także ich wpływ na podnoszenie agrokultury polskich sąsiadów, 
umiejętność życia w niewielkich społecznościach, pracowitość, pobożność, 
wreszcie ogromną solidarność. osadnicy byli doskonale zorganizowani, dbali 
o zapewnienie dzieciom dostępu do edukacji i kultury. niektórzy ze współcze-
snych im publicystów polskich zarzucali kolonistom słabą integrację z miej-
scową ludnością. Pisał o tym z niepokojem jeden z autorów „korespondenta 
Płockiego” w latach osiemdziesiątych XiX wieku: 

zamknięci w sobie, nie komunikowali się prawie z miejscową narodowością, 
pośród swoich wynajdowali żony, rodzili się i jedząc chleb nasz, języka nawet 
krajowego nie przyswoili sobie, także dziś jeszcze niejedną przejdziesz obszer-
ną kolonię i nie znajdziesz żadnej istoty umiejącej po polsku, a przecież blisko 
wiek dochodzi jak u nas mieszkają. 

w większości tak było, ale cudzoziemcy zawsze starali się wykazać lojal-
ność wobec państwa, z którym związali swój los. Podczas polskich zrywów 
narodowych zwykle opowiadali się po stronie zaborcy. opiniotwórczy „tygo-
dnik ilustrowany” w połowie 1907 roku donosił z regionu płockiego, gdzie 
koloniści niemieccy jawnie demonstrowali swoje antypolskie stanowisko, 
przytaczając na łamach pisma list tutejszych chłopów: „kiedyśmy zażądali 
polskiego języka w gminie i polskiej szkoły, mało który niemiec poszedł za 
nami, tylko się zupełnie odsunęli, a nawet dużo przeciw nam stanęło”.

Dochodziło wprawdzie, chociaż rzadko, do małżeństw mieszanych, zmian 
wyznania czy też postępującej polonizacji. Bardziej jednak dotyczyło to elit 
niż prostego ludu, z którego składały się całe wioski niemieckie. w sumie 
osadnictwo niemieckie odegrało w przypadku dawnej gminy Duninów rolę 
pozytywną, którego to obrazu nie są w stanie zmienić nawet wydarzenia, ja-
kie tutaj miały miejsce w latach okupacji hitlerowskiej. 

Koloniści — nasi sąsiedzi
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Dziś po dawnych sąsiadach, niemcach i olędrach pozostało już niewiele. 
Jakieś mocno zaniedbane zagrody, tu i ówdzie pojawiające się w księgach 
nazwiska, no i kępy drzew oznaczające cmentarze, na których rzadko kto za-
pala znicze. resztki takich nekropolii z trudem odnaleźć można w Goreniu, 
woli Brwileńskiej, w lasach nieistniejącej wioski Mokre niemieckie i w karo-
lewie, gdzie na wzgórzu stał jeszcze po drugiej wojnie zbór ewangelicki. 

Po wielkim eksodusie niemców w styczniu 1945 roku, spowodowanym 
przegraną iii rzeszy, problem dawnych osadników zszedł na drugi plan. ko-
loniści stali się jedynie kategorią historyczną, zresztą słabo przebadaną przez 
historyków i bez obiektywnej oceny ich roli w naszych dziejach narodowych.

echa pobytu, a właściwie opuszczania tej ziemi przez niegdysiejszych jej 
mieszkańców pobrzmiewają w twórczości literackiej, urodzonego w trzcian-
nie pisarza, poety i malarza Daniela ratza, emocjonalnie bardzo związanego 
z krainą młodości. w książce Jak poranione ptaki (warszawa 2008) napisał 
z reporterską precyzją o tym jak wojna dotknęła także jego rodzinę:

w ich okolicy (po 1 września 1939 roku — przyp. red.) niewiele się zmieniło, 
ludzi tylko ubyło. Matka Geni (Genowefy Gościniak, z domu ratz, matki autora 
— przyp. red.) — ida Paulina ratz — wyprowadziła się po śmierci męża w 1936 
roku do miasta Gostynin. Brata wzięto do wehrmachtu, poszedł na wojnę z ro-
sją i tam zginął. Pochowano go na niemieckim cmentarzu w lesie pod stalin-
gradem. w ostatniej chwili przed wysłaniem go na front ożenił się. Dzieci z tego 
dwutygodniowego małżeństwa nie było, tylko na Marię jeszcze długo po wojnie 
wołano „karolowa hajhitla”. na nią, która muchy by nie zabiła.  

w styczniu 1945 roku po ucieczce 
większości kolonistów sporym proble-
mem dla władz stawało się przejmowanie 
gospodarstw poniemieckich, będących 
na ogół w bardzo dobrym stanie. według 
danych statystycznych w powiecie go-
stynińskim zostały opuszczone 1192 go-
spodarstwa o łącznym areale 11 308 ha. 
władze planowały osadzić tam 1350 no-
wych gospodarzy i do końca 1946 roku 
proces ten zakończono, dzieląc większe 
gospodarstwa na dwie lub trzy dział-
ki. zdarzały się przypadki deklaracji po-
wrotu kolonistów, ale zgody na to już nie 
było. w przypadku gminy Duninów, gdzie 
część ludności była już zasymilowana, do 
dyspozycji komisji, dokonującej przeję-
cia, takich gospodarstw było stosunkowo 
niewiele w porównaniu z gminami Do-
brzyków, Gąbin i słubice. Mogiła na cmentarzu w Karolewie

Helena stahl
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Druga wojna światowa spowodowała nie tylko daleko idące zmiany na 
mapie europy, ale przede wszystkim doprowadziła do nowego układu sił 

politycznych, a w ślad za tym wpływów gospodarczych i militarnych. z woli 
zwycięskich mocarstw Polska otrzymała inne granice i ustrój wzorowany 
na systemie radzieckim. utraciła znaczną część terytorium wschodniego na 
rzecz związku radzieckiego, co zrekompensowano ziemiami należącymi do 
niemiec, czyli częścią Górnego Śląska, Dolnym Śląskiem, Pomorzem szcze-
cińskim i Gdańskim oraz warmią i Mazurami. w wyniku dwóch podstawo-
wych dokumentów: Manifestu Polskiego komitetu wyzwolenia narodowego 
(Pkwn), będącego rządem tymczasowym nieistniejącego jeszcze formalnie 
państwa oraz dekretu o reformie rolnej, gruntownie zmieniono na ziemiach 
polskich nie tylko stosunki własnościowe, ale i społeczne. w latach 1945–
1952 państwo polskie funkcjonowało jako podmiot prawa międzynarodowe-
go pod nazwą rzeczpospolita Polska. na mocy konstytucji z 1952 roku zmie-
niono jego nazwę na Polska rzeczpospolita ludowa (Prl), chociaż w okresie 
od zakończenia drugiej wojny światowej do 1989 roku propagandowo i kolo-
kwialnie określane było jako Polska ludowa.

Gmina Duninów, znana z lewicowych tendencji o wieloletniej tradycji, nie 
miała w 1945 roku problemów z wprowadzaniem nowego ustroju. Już pod-
czas okupacji, 5 listopada 1943 roku, utworzono tutaj, jako jedyną w po-
wiecie gostynińskim komórkę Polskiej Partii robotniczej (PPr). Powstała 
z inspiracji tadeusza konarskiego z włocławka, działacza partyjnego tam-
tejszej fabryki celulozy. w soczewce głównymi działaczami PPr byli: Julian 
zgierski, Mieczysław Grudecki i Józef Prącik. w chwili wyzwolenia liczyła 
18 członków, podczas okupacji nie prowadziła aktywniejszej działalności po-
litycznej, jedynie konspiracyjną, utrzymując m.in. kontakty ze zwiadowcami 
radzieckimi z lipianek.

tuż po wojnie obok PPr bardzo szybko wznowiły działalność inne par-
tie, w tym Polskie stronnictwo ludowe (Psl) i Polska Partia socjalistyczna. 
Przedstawiciele tych ugrupowań rychło utworzyli trzon nowej władzy. Do naj-
aktywniejszych należał Julian zgierski, będący pełnomocnikiem do spraw 
wprowadzenia reformy rolnej, zaś później wójtem gminy Duninów. wybrano 
też gminną radę narodową oraz powołano posterunek Milicji obywatelkiej 
(Mo). Do najważniejszych problemów należało przywrócenie podstawowych 
struktur administracyjnych i placówek normujących życie społeczno-gospo-
darcze. Brakowało wszystkiego, przede wszystkim żywności, sprzętów gospo-
darstwa domowego, narzędzi pracy, zboża i koni. Jednym z naczelnych zadań 
było otwarcie szkół. wielu nauczycieli zginęło lub nie wróciło z tułaczki wo-
jennej. Podręczniki i podstawowe pomoce naukowe zdobywano z wielkim tru-
dem. niejednokrotnie pracowano bez wynagrodzenia. nowy ustrój wcielany 
był w życie w oparciu o stare ustawodawstwo, ale przy pomocy nowych metod, 

Czas Polski Ludowej
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w tym przymusu. nie zmieniono granic gminy ani powiatu. wprowadzono 
korekty graniczne, ale dopiero po kilku latach. w strukturze urzędu gminy 
utrzymano urząd wójta i jego zastępcy podwójciego. na opracowanej w 1946 
roku mapie powiatu, w granicach ówczesnej gminy Duninów nowy znalazło 
się ponad 40 wiosek, osad i przysiółków: antoninów, Białe nowe, Brzezinna 
Góra, cieślikowo, czarny Borek, Duljanów, Duninów Duży, elizin, emilin, 
Goreń Duży, Goreń Mały, Gorzewo, Grodziska, Jeziorko, Jeżewo, kamien-
ny kopiec, kamion, karolewo, klusek Biały, kobyle Błoto, kociołek, kolo-
nia Duninów stary, kolonia Środoń, koniecpol, krzewent, lipianki, łąkowo, 
Mokre niemieckie, Mokre Polskie, Moździerz, nowa wieś, rumunki kamion, 
sędeń Mały, sędeń wielki, skrzyneczki, stacja PkP łąck, stanożęta, Środoń, 
trzcianno, trzy kopce, zakącie oraz gajówki kaliska i niedźwiedź.

Poza obszarem obecnej gminy znalazły się Brwilno Dolne, Brwilno nowe, 
Dzierzązna, Popłacin i wola Brwileńska. w wyniku wspomnianych wcześniej 
parokrotnych korekt kilkanaście miejscowości, głównie z północno-zachod-
nich rubieży gminy, przeszło do innych jednostek. Decyzje podejmowano 
zwykle w wyniku starań lokalnych społeczności. Do gminy Baruchowo w po-
wiecie włocławskim ówczesnego województwa bydgoskiego przyłączono lu-
baty, Goreń Mały, Goreń Duży i skrzyneczki. krzewent znalazł się w gminie 
kowal, a kilka przysiółków w gminie rataje, która obecnie stanowi gminę 
Gostynin. spora liczba osad, zwłaszcza położonych w lasach zniknęła na za-
wsze z mapy. niektóre z nich, zwłaszcza w okolicach soczewki, zlikwidowali 
niemcy w czasie drugiej wojny światowej. 

Bardzo ważną operacją gospodarczą, społeczną i polityczną było wprowa-
dzenie reformy rolnej. w gminie Duninów nowy przeważała ludność nierol-

Zakończenie roku szkolnego klasy VII w Nowym Duninowie, 1952. Fot. ze zbiorów Zuzanny Lewandowskiej
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nicza. Po likwidacji papierni w soczewce nie wszyscy znaleźli zatrudnienie 
nawet w pobliskim Płocku, który nie był wówczas miastem przemysłowym. 
władze zachęcały do wyjazdu na tzw. ziemie odzyskane. w powiecie go-
stynińskim skorzystało z tej okazji około tysiąca rodzin, w tym ponad sto 
z okolic Duninowa. osiedlano się głównie w rejonie Pyrzyc na Pomorzu za-
chodnim i koło Pasłęka na warmii, gdzie starostą został Feliks Śniecikow-
ski, wcześniej starosta gostyniński. 

Dzielenie ziemi obszarniczej przebiegało bez większych zakłóceń, chociaż 
wśród części pracowników folwarcznych objętych reformą istniała obawa po-
wrotu dawnych właścicieli. także ruch oporu wobec nowych władz był tutaj 
niewielki. Jedynie we wschodniej części gminy operowali niekiedy członko-
wie oddziału ruchu oporu armii krajowej (roak), dowodzeni przez wła-
dysława Dubielaka. sam oddział liczył w 1946 roku nawet 300 osób i był 
dobrze zakonspirowany, ponieważ jego dowódca był jednocześnie komen-
dantem posterunku Mo w Dobrzykowie. oddział rozbity został rok później, 
zaś jego dowódca zbiegł do Berlina w amerykańską strefę okupacyjną.

zgodnie z powojenną praktyką, na obiekty szkolne przeznaczano dawne 
dwory i pałace ziemiańskie. szkołę w Duninowie ulokowano w pałacu ike-
Duninowskich, gdzie przetrwała do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wie-
ku. akcją organizacji szkół i wznowienia nauki po latach wojny kierował 
w Gostynińskiem leon rewekant, były członek ton i nauczyciel w szkole 
Powszechnej w lipiankach. Po Duninowie zajęcia rozpoczęto w placówkach 
w soczewce i w lipiankach, mających za sobą długą tradycję oświatową. 
Jednym z głównych zadań ówczesnego szkolnictwa była likwidacją analfabe-
tyzmu wśród dorosłych. 

Przełom lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku był okresem dużych 
przeobrażeń związanych z realizacją ogólnokrajowych planów gospodarczych 
tzw. sześciolatek. Młodzież wiejska z gminy Duninów nowy trafiała do wielkich 
aglomeracji, głównie na Górny Śląsk, do łodzi, warszawy i trójmiasta, skąd 
zwykle nie wracała już na wieś. Pracy szukano też w Płocku, ale ten rynek 
miał się dopiero rozwinąć 
w latach sześćdziesiątych 
po wybudowaniu ogrom-
nych zakładów rafine-
ryjno-petrochemicznych, 
dzisiejszego Pkn orlen. 
wcześniej, bo w latach 
1953–1955, w projektach 
władz była wielka inwe-
stycja w rejonie Popłaci-
na i radziwia — zakłady 
oponiarskie. ostatecznie 
przeniesiona została do 
olsztyna. Zebranie hufca Służby Polsce (SP) w Duninowie, 20 IX 1953

Czas Polski Ludowej
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Kartki z przeszłości

Do 1954 roku istniała gmina Duninów nowy. na mocy ustawy z dnia 
25 września tegoż roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powo-
łaniu gromadzkich rad narodowych została zniesiona. w miejsce dotych-
czasowych gmin powoływano tzw. nowe gromady jako najniższy szczebel 
zasadniczego podziału terytorialnego kraju. Gromady miały liczyć od tysią-
ca  do trzech tysięcy osób zamieszkujących terytorium o powierzchni od 
15 do 50 km2. w intencji twórców tej reformy chodziło o zbliżenie władzy do 
obywatela. wkrótce jednak okazało się, że pomysł był chybiony i to z kil-
ku powodów. istniała presja ludności, by gromad tworzyć jak najwięcej, co 
nie było możliwe, więc narastały lokalne konflikty. słabe kadrowo gromady 
nie były w stanie przejąć zadań dawnych, ponadto bardzo podrożały koszty 
utrzymania tak rozbudowanej administracji. nie pomogło też powoływanie 
pełnomocników rad narodowych w miejsce dotychczasowych sołtysów, toteż 
i z tego rozwiązania trzeba się było szybko wycofać. Po kilku latach powróco-
no do urzędu sołtysa, zaś gromady znikały jedna po drugiej, poprzez łączenie 
i powiększanie silniejszych jednostek. na ziemi duninowskiej miejscowościa-
mi gromadzkimi były m.in. Duninów nowy, lipianki i soczewka. 

Nowy Duninów, lata 50. Jerzy Majchrowski (z lewej)  
i Franciszek Wisiński z synem Jerzym przed UG

Nowy Duninów, czerwiec 1955. Druhowie jednostki OSP 
świętują doroczny Tydzień Straży Pożarnych

Fragment mapy powiatu gostynińskiego z 1946 roku. Czerwoną linią obwiedziono granice gminy Nowy Duninów
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Nowy Duninów, lata 50. Oddanie do użytku strażnicy OSP. Fot. archiwum UG

Lata 50. Młodzież Publicznej Szkoły Powszechnej w Nowym Duninowie wyrusza na pochód pierwszomajowy

Czas Polski Ludowej
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Kartki z przeszłości

ogromnym problemem, zwłaszcza 
dla Duninowa nowego i soczewki był 
brak dobrego połączenia z Płockiem 
i włocławkiem. wiślana droga wod-
na nadal funkcjonująca była wygod-
na i tania, ale podróż trwała długo, zaś 
kursy statków pasażerskich były rzad-
kie. kraj się motoryzował, toteż coraz 
większą rolę zaczął odgrywać transport 
samochodowy towarowy i osobowy. 
w 1958 roku Duninów nowy połączo-
ny został drogą asfaltową z radziwiem, 
co stało się wielkim lokalnym świętem. 
na jej otwarcie przybyło wielu oficjeli, 
w tym: dyrektor naczelny centralnego 
zarządu Dróg Publicznych aleksander 
Gajkowicz, dyrektor naczelny woje-
wódzkiego zarządu Dróg Publicznych 
w warszawie Bolesław Przelaskowski, 
prof. stanisław lenczewski z Politech-
niki warszawskiej i przedstawiciele wy-
konawcy zygmunt załuska, kierownik 
rejonu eksploatacji Dróg Publicznych 
w Płocku. Przybyli również przewod-
niczący wojewódzkiej rady narodowej 
w warszawie i Powiatowej rady naro-
dowej w Gostyninie.

w tym czasie miała też miejsce pro-
wadzona na skalę krajową elektryfika-
cja wsi, zmieniająca zupełnie jej oblicze. 
ogromnym wydarzeniem była budowa 
stopnia wodnego w pobliskim włocław-
ku, co doprowadziło do utworzenia za-
lewu, nadal największego sztucznego 
akwenu w Polsce. Pod wodą, obok wielu 
nadwiślańskich gospodarstw, znalazły 
się też wyspy rzeczne, potocznie nazy-
wane kępami. wraz z nimi zniknęli „kę-
piarze”, czyli ich mieszkańcy. o ich życiu 
w dobie wielkich przemian i konieczno-
ści opuszczenia kęp scenariusz filmo-
wy napisał płocki dziennikarz Bogdan 
iwański (1940–2010). wprawdzie filmu 
nie zrealizowano, ale pozostał bardzo 

Otwarcie drogi Płock–Duninów–Nowa Wieś, 9 XI 1958

Przemawia dyrektor Aleksander Gajkowicz z Warszawy

Goście oficjalni na uroczystości otwarcia drogi 

Delegacje przyjechały popularnymi warszawami 
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Nowy Duninów, dożynki gminne 1988, przemawia naczelnik Zbigniew Przybyt, z lewej Eugeniusz Kijek

Nowy Duninów, lata 60. W punkcie skupu buraków. Od lewej: Jerzy Maj-
chrowski, Wiktor Goździcki i Franciszek Wisiński

Lata 60. Irena Majchrowska  
(z lewej) z koleżanką w parku

Drużyna harcerska ze szkoły w Nowym Duninowie, lata 70. XX wieku 
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Kartki z przeszłości

ciekawy materiał socjologiczny i etnologiczny. Powstanie zalewu wiślanego, 
nazywanego dzisiaj Jeziorem włocławskim, bardzo uatrakcyjniło ten teren 
pod względem osadniczym. Ponadto niezwykle wzbogaciło jego florę i faunę.

nowa wielka reforma administracyjna miała miejsce w 1972 roku. władze 
postanowiły wówczas przyjąć w Polsce francuski model dwuszczeblowej admi-
nistracji. zlikwidowano ogniwo pośrednie, jakim był powiat, który uznano za 
anachroniczny. kraj podzielony został na 49 województw oraz ponad 2 tysiące 
gmin. wprowadzenie tej reformy trwało trzy lata i zakończyło się w maju 1975 

roku. rangę miasta wojewódzkiego odzyskał Płock, 
który utracił ten status w 1918 roku. Powołano też 
po raz pierwszy w historii województwo włocławskie. 
Ponownie powstały gminy z podziałem na sołectwa. 
restytuowano gminę z siedzibą w Duninowie jako 
nowy Duninów. w miejsce dawnych wójtów usta-
nowiono urząd naczelnika gminy, który przetrwał 
do 1990 roku. kolejnymi naczelnikami gminy nowy 
Duninów w latach 1972–1989 byli: Jan kazimierz 
więckowski (do 1974 roku), Julian Budzyń (1974–
1976), Juliusz Janiszewski (1976–1982), andrzej 
Machnacki (1982–1983) i wiesław zbigniew Przbyt 
(1983–1990). 

Gmina nowy Duninów otrzymała nieco zmie-
nione granice. włączono do niej Dzierząznę, Po-
płacin i Brwilno Dolne. Miejscowości z południo-
wo-wchodnich rubieży już wcześniej znalazły się w 
gminach kowal i rataje. w latach siedemdziesią-
tych, kiedy podjęto w Polsce zamysł budowy elek-
trowni atomowych, jedną z lokalizacji było karolewo 
w gminie nowy Duninów. Głównymi argumentami 
za powstaniem tutaj tak wielkiej i niebezpiecznej 
inwestycji było jej centralne położenie w kraju oraz 
dostęp do wielkiego zbiornika wodnego. wiado-
mość o budowie w karolewie elektrowni atomowej 
spowodowała liczne protesty, toteż postanowiono 
wybudować ją w Żarnowcu na Pomorzu. Przystą-
piono do jej budowy, ale przerwano po zmianach 
ustrojowych. tragicznym wydarzeniem była wiel-
ka powódź na początku stycznia 1982 roku. wisła 
przerwała wały i podtopiła kilkadziesiąt miejscowo-
ści na jej lewym brzegu, od wyszogrodu po włocła-
wek. Dotknęła również miejscowości gminy nowy 
Duninów, w tym szczególnie Popłacin, Brwilno 
i nowy Duninów. Powódź ciężko doświadczyła 
mieszkańców, a jej skutki usuwano kilka lat.  Powódź pod Duninowem, 1982. Fot. CAF

Dodatek powodziowy „TP”, styczeń 1982



Perła  
Mazowsza

Rozdział drugi
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Położenie geograficzne

Gmina Nowy Duninów położona jest w powiecie płockim, w północno-za-
chodniej części województwa mazowieckiego. Pod względem geograficz-

no-historycznym znajduje się na pograniczu dwóch wielkich krain: Mazowsza 
i Kujaw. Jej północną granicę stanowi linia wisły, tworząca w tym miejscu 
część sztucznego zbiornika wodnego — Jeziora włocławskiego. Nowy Duni-
nów graniczy z gminami województwa kujawsko-pomorskiego: włocławkiem 
i Baruchowem oraz z gminami mazowieckimi: Gostynin w powiecie gosty-
nińskim, łąck w powiecie płockim i miastem Płock. Na drugim brzegu wisły 
leżą gminy powiatu płockiego: stara Biała i Brudzeń Duży. Przez teren gminy 
przebiega bardzo ruchliwa trasa krajowa nr 62, łącząca Płock z włocławkiem, 
oraz droga wojewódzka nr 273 między Gostyninem a Nowym Duninowem. 

Powiat płocki, reaktywowany w 1999 roku, należy do największych na Ma-
zowszu. zajmuje obszar 1799 km2 i liczy około 106 tysięcy mieszkańców (dane 
z 2014 roku). Powiat ziemski płocki podzielony jest na 15 jednostek terytorial-
nych, w tym 12 gmin wiejskich: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, 
łąck, Mała wieś, Nowy Duninów, radzanowo, słubice, słupno, stara Bia-
ła i staroźreby oraz trzy gminy miej-
sko-wiejskie: Drobin, Gąbin i wyszo-
gród. Powiat płocki należy do mniej 
zaludnionych (58 osób/km2) i dość 
słabo zurbanizowanych. w miastach 
mieszka niewiele ponad 9% ludności. 
Największym miastem tej części wo-
jewództwa mazowieckiego jest Płock, 
liczący 130 tysięcy mieszkańców i po-
siadający status powiatu grodzkiego. 
Miasto to było siedzibą województwa 
do 1918 roku, a następnie w latach 
1975–1998. w przeszłości, do 1793 
roku, rangę miast powiatowych po-
siadały Bielsk i wyszogród. 

Na zdjęciu obok: doroczne regaty na Wiśle. Fot. Katarzyna Majchrowska, UG
Strona 69:  Przystań w Nowym Duninowie. Fot. Katarzyna Majchrowska, UG 

Schematyczna mapa powiatu płockiego
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Perła Mazowsza

Gmina Nowy Duninów zajmuje po-
wierzchnię 146,23 km2, czyli 14 623 
ha. według danych z 2012 roku 
mieszkało tutaj 3961 osób, w tym 
2036 kobiet, co daje bardzo niską 
gęstość zaludnienia 27 osób/km2. 
odbiega ona znacznie nie tylko od 
średniej krajowej (123 osoby/km2), 
ale wojewódzkiej i powiatowej. Niska 
gęstość zaludnienia ma swoją przy-
czynę w charakterze przyrodniczym 
gminy, który cechuje duża lesistość, 
sięgająca 70% powierzchni gminy, 
oraz znaczne obszary zajęte przez 
wody, tereny podmokłe i nieużytki. 

zdecydowana większość osiedli położona jest wzdłuż lewego brzegu wisły. 
Tylko nieliczne wioski leżą na obszarach śródleśnych.

Na terenie gminy nie ma ośrodka miejskiego. Najbliższym miastem, z któ-
rym graniczy gmina, jest Płock, a dokładnie jego lewobrzeżna dzielnica ra-
dziwie, włączona do miasta dopiero w 1926 roku. z Nowego Duninowa do 
Płocka jest 18 km, do włocławka 30 km, natomiast do Gostynina 17 km. 
Najbliższymi wojewódzkimi i uniwersyteckimi ośrodkami są: Toruń (80 km), 
łódź (115) i warszawa (150). od autostrady a1 dzieli Nowy Duninów 36 km 
(zjazd we włocławku). Przez teren gminy nie przebiega linia kolejowa. Naj-
bliższe przystanki kolejowe znajdują się w radziwu i łącku na linii Kutno–
Płock, natomiast lądowiska samolotów turystycznych w Płocku i włocławku. 

Tablica graniczna gminy Nowy Duninów

Trakt nadwiślański (droga krajowa nr 62) w okolicach Woli Brwileńskiej
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Należą one do aeroklubu ziemi Mazowieckiej im. Prezydenta Ignacego Mo-
ścickiego w Płocku-Kostrogaju i aeroklubu włocławskiego im. kpt. stanisła-
wa skarżyńskiego we włocławku-Kruszynie.

Gmina Nowy Duninów rozciąga się między 52°54’27’’ i 52°56’65’’ szeroko-
ści geograficznej północnej oraz 19°42’28’’ a 19°59’76’’ długości geograficznej 
wschodniej. Gmina ma dość regularny kształt wydłużonego prostokąta. Miej-
scowości skrajne to Nowa wieś na północy i osada Kliny na południu. Dzieli 
je w linii prostej 8 km. Natomiast ze wschodu na zachód 17 km (Popłacin 
i Las Żalnik koło skrzynek). administracyjnie gmina dzieli się na 13 sołectw: 
Brwilno, Brwilno Dolne-soczewka, Duninów Duży, Dzierzązna, Kamion-Gro-
dziska, Korolewo-Nowa wieś, Lipianki, Nowy Duninów, Popłacin, stary Du-
ninów, Środoń-Brzezinna Góra, Trzcianno-Jeżewo i wola Brwileńska. 

według stanu na 30 czerwca 2014 roku na terenie gminy znajduje się 
18 miejscowości: Nowy Duninów (1114 osób, 28% ogółu mieszkańców), 
Brwilno Dolne (458, 11%), Popłacin (381, 10%), Karolewo (310), soczew-
ka (281), Lipianki (231), stary Duninów (198), wola Brwileńska (184), 
Dzierzązna (154), Nowa wieś (132), Duninów Duży (122), Trzcianno (93), 
Brwilno (82), Środoń (66), Kamion (52), Jeżewo (48), Grodziska (29) i Brze-
zinna Góra (26 mieszkańców). Mimo atrakcyjnego położenia i sprzyjających 
osadnictwu warunków nieznacznie spada liczba stałych mieszkańców gmi-
ny, głównie osób zameldowanych w miejscowościach peryferyjnych. rośnie 
natomiast liczba osób przebywających tutaj czasowo, zwłaszcza w soczew-
ce i Nowym Duninowie.

Położenie geograficzne
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Perła Mazowsza

Gminę Nowy Duninów dzie-
li na dwie umowne części (wschod-
nią i zachodnią) droga wojewódzka 
nr 573 z Gostynina do Duninowa, 
przebiegająca na terenie gminy od-
cinkiem 6,6 km. Droga krajowa nr 
62, tzw. trasa nadwiślańska, biegną-
ca równolegle z linią brzegową Je-
ziora włocławskiego ma na terenie 
gminy 19 km długości. Na miejsco-
wą sieć drogową składają się także 
drogi powiatowe i gminne. w gminie 
Nowy Duninów znajduje się sześć 
odcinków dróg powiatowych o łącz-
nej długości 35,5 km: Nowy Duni-
nów–Kobyle Błota (nr ewidencyjny 
2971w; 9,3 km), Duninów Duży–Li-
pianki (2972w; 8,9 km), Nowy Du-
ninów–Grodziska (2970w; 5,8 km), 
soczewka–łąck (2974w, 5 km), Po-
płacin–soczewka (2973w, 4,7 km) 
oraz Gostynin–Lipianki (1450w, 

1,3 km). Drogi gminne mają 62,3 km i składają się z 27 odcinków, w tym czę-
ściowo są to ulice w Nowym Duninowie. zdecydowana większość tych dróg 
posiada nawierzchnię bitumiczną. Drogi lokalne, o drugorzędnym znaczeniu 
gospodarczym, mające zwykle szerokość od 2,5 do 5 metrów, są ważne dla 
miejscowej społeczności. Poza tym w gminie o tak wysokim współczynniku 
zalesienia znajdują się liczne drogi gruntowe, dukty i ścieżki o ograniczonym 
ruchu drogowym. 

Ukształtowanie powierzchni

Teren gminy Nowy Duninów, zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym 
Polski, położony jest na obszarze Nizin Środkowopolskich. Podziału takie-

go dokonał geograf Jerzy aleksander Kondracki (1908–1998). Niziny Środ-
kowopolskie są obszernym pasem równin, ciągnących się równoleżnikowo 
przez całą Polskę. w podziale fizyczno-geograficznym charakter danego śro-
dowiska przyrodniczego, którego podstawowym elementem jest ukształtowa-
nie powierzchni, decyduje o typie krajobrazu. w tej części kraju rzeźba tere-
nu związana jest ściśle z działalnością lodowca. zwłaszcza ze zlodowaceniem 
środkowopolskim określanym też jako zlodowacenie wisły. w terenie ozna-
cza to dość monotonny krajobraz z pagórkami o stosunkowo niewielkich wy-
sokościach względnych i łagodnych stokach. Ten typ krajobrazu inna geo-

Centrum Soczewki. W głębi Wisła, 2014



75
Zalesione pagórki wydmowe pod Lipiankami

Ukształtowanie powierzchni

graf anna Dylikowa (1912–2000) nazwała Krainą wielkich Dolin. w nauce 
polskiej istnieją jeszcze dwie inne klasyfikacje: geobotaniczna i przyrodni-
czo-leśna. Podziału geobotanicznego dokonał władysław szafer (1886–1970) 
i umiejscowił tereny gminy Nowy Duninów na zachodnich rubieżach Krainy 
Mazowieckiej, w obrębie Pasa wielkich Dolin. z kolei Julian Mroczkiewicz, 
dzieląc Polskę na krainy przyrodniczo-leśne, sytuuje gminę Nowy Duninów 
na pograniczu dwóch wielkich krain: wielkopolsko-Pomorskiej i Mazowiec-
ko-Podlaskiej.  

wzgórza morenowe terenów gminy Nowy Duninów są wskutek pokrycia 
ich kompleksami leśnymi mało widoczne, ale istnieją i dodają krajobrazowi 
wiele uroku. Największa różnica wzniesień na terenie gminy sięga 45 m. Naj-
niżej położona jest linia brzegowa Jeziora włocławskiego w okolicach Karo-
lewa 59 m n.p.m. Najwyżej natomiast wschodni szczyt wału morenowego na 
południe od Środonia 104 m n.p.m. Tej samej wysokości  jest punkt w Lesie 
Małe Mokre na południe od soczewki przy granicy z gminą łąck. wzdłuż 
południowej granicy gminy biegnie równoleżnikowo kilkunastokilometrowy 
wał wzniesień morenowych, którego przeciętna wysokość przekracza 90 m, 
od Lasu Ptaśnik w pobliżu Krzywego Kołka do zachodniej części wsi Lipianki. 
Liczący 100 m n.p.m. punkt znajdu-
je się przy zachodniej części gminy 
w pobliżu miejscowości Grodziska. 
Na wysokość 93 m n.p.m. wznosi się 
pagórek  kilkaset metrów na północ 
od zabudowań wsi Kamion. 

zgodnie ze wspomnianym już po-
działem Jerzego aleksandra Kon-
drackiego gmina Nowy Duninów leży 
przy zbiegu dwóch mezoregionów: 
Kotliny Płockiej i Kotliny włocław-
skiej. obie kotliny nazywane są tak-
że Dolinami Środkowej wisły. w ich 
obrębie geografowie i przyrodnicy 
wyróżniają jeszcze kilka mikroregio-
nów, które wpływają na miejscowy 
krajobraz. są to równina włocław-
ska, Pojezierze Gostynińskie oraz 
przylegająca do Jeziora włocław-
skiego równina Duninowska. Teren 
moreny dennej, charakteryzujący się 
równinnym krajobrazem na obszarze 
gminy Nowy Duninów, ogranicza się 
w zasadzie do obniżenia o szerokości 
od kilkuset metrów do kilku kilome-
trów na lewym brzegu wisły. są to 
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jednocześnie obszary przeznaczone 
pod mniej lub bardziej intensywne 
uprawy rolne. równina ta, o pła-
skim dnie, wypełniona jest po części 
niewielkimi i płytkimi akwenami lub 
osadami torfowymi. 

Jeśli chodzi o stosunki hydrogra-
ficzne, to równina Duninowska sta-
nowiąca niewielki fragment Prado-
liny Toruńsko-eberswaldzkiej, jest 
terenem bezodpływowym. Jedyną 
rzeką biegnącą przez teren gminy 
Nowy Duninów jest skrwa Lewa, na-
zywana również Lewobrzeżną, a nie-
kiedy Południową. w źródłach z dru-
giej połowy XIX wieku utożsamiana 
jest mylnie z jej dopływem osetnicą.

Całkowita długość skrwy Lewej 
wynosi 42,8 km, przy średnim spad-
ku 1,12%. Powierzchnia dorzecza 
szacowana jest na 523 km2. Nazwa 
rzeki ma etymologię celtycką, w któ-
rym to języku „skrwa” oznaczała 
wodę. Niektórzy miłośnicy historii 
wywodzą pradzieje ziemi duninow-
skiej od rzekomej tutaj obecności 
plemion celtyckich. Źródła skrwy 
Lewobrzeżnej położone są na wyso-
kości 128 m n.p.m. w okolicach ła-
nięt w powiecie kutnowskim. Jest to 
obszar styku trzech mezoregionów: 
wysoczyzny Kłodawskiej, równiny 
Kutnowskiej i częściowo Pojezierza 
Kujawskiego. skrwa Lewa ucho-
dzi do Jeziora włocławskiego, czy-
li jest lewobrzeżnym dopływem wi-
sły. Jej ujście na wysokości 60 m 
n.p.m. znajduje się w okolicach wsi 
Brwilno Dolne. Największym dopły-
wem skrwy Lewej jest osetnica,  li-
cząca około 20 km długości, którą 
przyjmuje skrwa w okolicach Go-
stynina,. Kilkukilometrowy odcinek 
skrwy Lewej wyróżnia się malowni-Spływ na Skrwie Lewobrzeżnej. Fot. Piotr Twardowski
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czością. rzeka toczy swe wody licznymi meandrami wśród ostępów leśnych. 
Najpiękniejszy jej fragment leży pod Krzywym Kołkiem. skrwa Lewa łączy 
dwa największe zbiorniki wodne tego obszaru: naturalne Jezioro Lucieńskie 
i Jezioro włocławskie. Na terenie gminy Nowy Duninów znajduje się dolny 
bieg rzeki, nadający się już do organizowania spływów kajakowych, które 
zwykle kończą się na sztucznym zbiorniku, tworzącym jezioro soczewka. 

akwen ten powstał w połowie XIX wieku w wyniku wybudowania w ce-
lach przemysłowych tamy na rzece. Popularne dziś jako kąpielisko jezioro 
soczewka ma 1840 m długości i 280 m szerokości. Jego powierzchnia wy-
nosi 38,2 ha, maksymalna głębokość 6 m, zaś średnia 2,6 m. w końcu XIX 

Przystań i kąpielisko nad jeziorem Soczewka. Fot. Katarzyna Majchrowska, UG

wieku powierzchnię tego akwenu szacowano na 120 mórg, czyli więcej niż 
obecnie. wody jeziora zaliczane są do III klasy czystości, cechuje je niewielka 
przejrzystość, zaledwie 2,3 m, co jest wynikiem licznych kolonii fitoplankto-
nu (mikroroślinności wodnej). około 80% otoczenia zbiornika stanowią bory 
sosnowe. Dostępu do linii brzegowej nie utrudnia roślinność przybrzeżna. 
Jezioro jest bardzo popularnym miejscem wypoczynku, głównie mieszkań-
ców Płocka, a także rajem dla wędkarzy. Nie jest natomiast wykorzystywane 
do sportów żeglarskich ze względu na stosunkowo niewielką powierzchnię. 

Na rzeźbę terenu gminy Nowy Duninów decydujący wpływ mają według 
witolda Lenarta, wieloletniego przewodniczącego rady Parków Krajobrazo-
wych Gostynińsko-włocławskiego i Brudzeńskiego, dwa czynniki: dolina wi-
sły oraz poziomy fluwioglacjalne ukształtowane w wyniku wydobywających 
się spod lodowca wód. skutkiem działalności tych czynników były mniejsze 
formy morfologiczne, w tym wydmy, skarpy, rynny, zbudowane zwykle z pia-
sków i żwirów. 

Ukształtowanie powierzchni



78

Perła Mazowsza

Gmina Nowy Duninów w aktualnych granicach, poza wspomnianymi 
dwoma sztucznymi zbiornikami wodnymi, ma dwa niewielkie jeziora, po-
łożone we wschodniej części gminy na terenie rezerwatu Jastrząbek. są to 
naturalne zbiorniki: Jezioro sędeńskie i Jeziorko. Jezioro sędeńskie o po-
wierzchni 14,2 ha ma 650 m długości i 360 m szerokości. według jednych 
pomiarów jego głębokość maksymalna sięga 4,4 m, zaś średnia 2,8 m. Inne 
dane różnią się znacznie, ponieważ mówią o głębokości maksymalnej 2,5 m 
i średniej 1,2 m. Jest to zbiornik bezodpływowy o bardzo bogatej awifau-
nie i ichtiofaunie, czy-
li zasobny w ptactwo 
i ryby. Ptactwo zasie-
dla głównie zachodni 
brzeg jeziora o charak-
terze bagiennym i tor-
fowiskowym. Ponad 
50% brzegu zbiornika 
pokrywa roślinność 
wodna, bardzo boga-
ta gatunkowo, wpły-
wająca zresztą na jego 
degradację, w tym za-
rastanie. wokół linii 
brzegowej roztaczają 

Otoczone lasami Jezioro Sędeńskie, 2014

Jezioro Sędeńskie w rezerwacie Jastrząbek. Fot. Piotr Twardowski



79

się lasy sosnowe, w północnej czę-
ści zajmujące dość wysoką wydmę. 
Jest to jedyne miejsce, z którego ta-
fla wody jest dostępna. Jezioro sę-
deńskie ma III klasę czystości wód. 

w odległości kilkuset metrów 
na wschód od Jeziora sędeńskiego 
w obrębie rezerwatu Jastrząbek po-
łożonych jest kilka niewielkich akwe-
nów z największym z nich Jezior-
kiem. Jest to owalny, bezodpływowy 
zbiornik o długości 285 m i szeroko-
ści 235 m. Jego powierzchnia wyno-
si 4,6 ha, zaś przeciętna głębokość 
3,1 m. Powierzchnia jeziora szybko 
się zmniejsza na skutek intensyw-
nego zarastania brzegów, stąd we-
dług innych pomiarów zbiornik ma 
320 na 150 m i 3,75 ha powierzchni. 
znane są też inne pomiary głęboko-
ści, mianowicie: 8,4 m maksymalna 
i 4 m średnia. Botanicy zaliczają ten 
akwen z powodu rzadkich gatunków 
roślin, które tutaj znalazły swoje sie-
dliska do najciekawszych na terenie 
całego Gostynińsko-włocławskiego 
Parku Krajobrazowego. Niestety, ze 
względu na otoczenie trudnym do 
przebycia lasem, dostęp do zbiorni-
ka jest bardzo ograniczony. wody 
jeziora zaliczone zostały do II klasy 
czystości.

w południowej części gminy cię-
gnie się od wsi Lipianki do Lasu Trzy 
Kopce, kilkukilometrowy kanał, wy-
pełniający się wodą w niektórych 
porach roku. Częściowo stanowi li-
nię graniczną z gminą Gostynin. Po-
dobny, ale znacznie krótszy kanał, 
okalający północno-zachodni brzeg 
Jeziora Lucieńskiego, wykopany 
został w pobliżu przysiółka Kliny. 
obydwa kanały, podobnie jak kil-
ka innych na terenie Gostynińsko- Mokradła pod Środoniem

Jeziorko, 2014

Zabudowa w rezerwacie Jastrząbek. Fot. K. Majchrowska, UG

Ukształtowanie powierzchni
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-włocławskiego Parku Krajobrazowego, nie odgrywają dziś żadnej roli go-
spodarczej i hydrograficznej. 

Decydujące znaczenie dla krajobrazu i turystyki gminy Nowy Duninów 
ma Jezioro włocławskie, którego linia brzegowa stanowi północną granicę 
gminy na odcinku ponad 20 km, od Popłacina do Nowej wsi. Jezioro powsta-
ło w wyniku budowy na wiśle stopnia wodnego włocławek. Inwestycja ta, 
rozpoczęta w 1963, a zakończona w 1970 roku, otwierała program budowy 
kaskad w dolnym biegu wisły. Cały program objąć miał kilkanaście zapór, 
począwszy od Goczałkowic, a skończywszy na delcie rzeki. Celem progra-
mu była ochrona przeciwpowodziowa tzw. terenów zalewowych oraz pozy-
skiwanie energii z turbin zasilanych spiętrzoną wodą, nazywanych wówczas 
popularnie białą energią. w sumie wybudowano tylko hydroelektrownię we 
włocławku złożoną z sześciu turbin o mocy 26 Mw każda. Chcąc uzyskać 
zbliżoną moc za pomocą popularnych dzisiaj siłowni wietrznych, należałoby 
pobudować farmę liczącą około 80 stumetrowej wysokości wiatraków.

Powstały w wyniku spiętrzenia wody zbiornik ma około 75 km2 po-
wierzchni i objętość przekraczającą 400 mln m3. Jest największym pod 
względem powierzchni sztucznym zbiornikiem w Polsce. Natomiast pojem-
nością ustępuje jedynie górskiemu zbiornikowi w solinie. Jezioro utwo-
rzone zostało na pierwotnym korycie wisły. Ma długość 57 km, sięgając 
poza Płock w górę rzeki aż do wykowa. Jego szerokość waha się od 500 m 
w miejscu najwęższym do 2,5 km pod włocławkiem. Głębokość maksymal-
na wynosi około 10 m przy stopniu wodnym, przeciętnie 3,5 m pod Nowym 
Duninowem i 2 m w rejonie Płocka. Jezioro włocławskie cechuje się bogatą 

Jezioro Włocławskie jest doskonałym miejscem do rozgrywania regat. Fot. Katarzyna Majchrowska, UG
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i różnorodną florą i fauną. Do najbardziej ciekawych fragmentów jeziora 
należy tzw. wyspa kormoranów na wysokości woli Brwileńskiej oraz pół-
wysep brwileński, prawdziwa ostoja ptactwa wodnego. Jezioro włocławskie 
posiada znakomite warunki do uprawiania sportów wodnych, zwłaszcza 
żeglarstwa, wioślarstwa i kajakarstwa. Prowadzi się na nim gospodarkę ry-
backą na skalę półprzemysłową.

Gleby i klimat

Tereny gminy Nowy Duninów ukształtowane zostały jak całe terytorium tej 
części kraju pod wpływem osadów czwartorzędowych, głównie plejstoceń-

skich oraz holoceńskich. Ich rozmieszczenie oraz charakter skał glebotwór-
czych wiąże się bezpośrednio z budową geologiczną i rzeźbą terenu. Utwory 
czwartorzędowe występują jako żwiry, piaski, iły i gliny. z nich zbudowa-
ne są liczne tutaj wzgórza moreno-
we, pokryte lasami iglastymi. w zde-
cydowanej większości są to tereny 
nieużytkowane rolniczo. Największy 
obszar zajmują tutaj różne typy gleb 
bielicowych, co nie sprzyja upra-
wom rolnym. stosunkowo niewiele 
jest gleb bagiennych, które powstały 
w dawnych dolinach rzecznych i nie-
istniejących już zbiornikach wod-
nych. zbudowane są z materiałów 
organogenicznych, toteż nadają się 
pod uprawę. 

Grunty orne położone są przede 
wszystkim w długim, ale stosunko-
wo wąskim pasie doliny nadwiślań-
skiej oraz w enklawach śródleśnych, 
największych w rejonie wsi Lipianki 
i Duninowa Dużego oraz mniejszych 
w Kamion, Grodziska, Środoń i Brze-
zinna Góra. Najlepsze pod względem 
rolniczym gleby położone są w sołec-
twach północno-wschodniej części 
gminy: Brwilno, Dzierzązna i Popła-
cin. Przeważają tutaj grunty bieli-
cowe i brunatne, charakterystycz-
ne dla osadów polodowcowych oraz 
terenów, na których zachowały się 
osady organiczno-mineralne. wspo- Plantacja ziemniaków w Duninowie Dużym

Pola uprawne w Kamionie. Fot. Katarzyna Majchrowska, UG

Gleby i klimat
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mnieć należy, że jeszcze w XVIII wie-
ku koryto wisły biegło inaczej niż 
obecnie. Dzielnica Płocka, radziwie, 
była wyspą, którą od południa oka-
lało starorzecze wisły mające swoje 
ujście pod nieistniejącą już wioską 
Moździerz, na obszarze której dziś 
znajduje się soczewka. Proces two-
rzenia gleb jest zjawiskiem perma-
nentnym i trwa od tysięcy lat. rodzaj 
i jakość gleb zależą w równiej mierze 
od zawartości elementów organicz-
nych i mineralnych, jak i złożono-
ści procesów, będących pochodną 
zmian klimatycznych. 

w gminie przeważają uprawy ro-
ślinne, w tym podstawowe zboża 
oraz rzepak i ziemniaki. Jedynie śla-
dowe areały zajmują sady (10 ha) 
i uprawy warzywne (9 ha). Na tere-
nach nadwiślańskich, gdzie znajdują 
się łąki i pastwiska prowadzona jest 
hodowla, głównie bydła mlecznego. 
Coraz popularniejsza staje się agro-
turystyka, jednak nadal ograniczona 
do sezonu letniego. Na terenie gmi-
ny jest 2570 ha gruntów ornych, łąk 
i pastwisk. w 2014 roku było ogółem 
850 gospodarstw rolnych, w przewa-
żającej części małych, poniżej 10 ha  
— 794, gospodarstw średnich od 10 
do 20 ha było 37, natomiast powyżej 

20 ha jedynie 20. w strukturze produkcji zwierzęcej dominuje trzoda chlew-
na — około 1100 sztuk i bydło — 400 sztuk. w fermach drobiowych produ-
kuje się w granicach 90 tysięcy sztuk w jednym cyklu hodowlanym. 

Gmina nie posiada gruntów najżyźniejszych w I klasie bonitacyjnej. Je-
dynie śladowo w Brwilnie znajduje się około 2 ha w II klasie. Nieco więcej 
występuje gruntów ornych klasy IIIa (25,5 ha) i IIIb (31 ha). w gminie Nowy 
Duninów łączny areał gruntów w klasie IVa i IVb wynosi 256 ha. resztę zaj-
mują grunty orne słabe: klasy V — 488 ha, klasy VI — 947 ha, a VIz, czyli 
praktycznie nienadające się pod uprawy rolne, 181 ha. Te ostanie przezna-
czane są zazwyczaj pod zalesianie bądź też dzielone na działki rekreacyjne. 

łąki i pastwiska, których w 2014 roku było w gminie 598 ha,  również 
nie należą do najlepszych, ponieważ w klasie III było ich 39 ha, a w klasie IV 

Przedwiośnie nad Wisłą. Fot. Maciek Kowalski

Nowy Duninów, pałacyk myśliwski. Fot. K. Majchrowska, UG
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— 217 ha. zestawienie gruntów według tzw. klasoużytków obejmuje również 
grunty bez klasy, które zwyczajowo nazywa się nieużytkami. Do tej kategorii 
zaliczono w 2014 roku nieco ponad 38 ha. 

Klimat gminy Nowy Duninów określić można jako umiarkowany. Mimo 
położenia nad wielkim zbiornikiem wodnym, różnice mikroklimatyczne są 
tutaj niewielkie, chociaż na podstawie prowadzonych przez wielu lat obser-
wacji dostrzegalne. Dotyczy to głównie przełomowych pór roku: zima–wio-
sna i lato–jesień. Mikroklimat w przypadku gminy Nowy Duninów związa-
ny jest głównie z lesistością i ukształtowaniem terenu. Przyjmuje się, że 
średnia roczna temperatura dobowa powietrza wynosi tutaj 7,6° C. Naj-
chłodniejszym miesiącem jest styczeń z temperaturą przeciętną -2,5° C, 
natomiast w najupalniejszym miesiącu — lipcu, przeciętna temperatura 
dobowa powietrza wynosi 18,4° C. Ciepłe są również pozostałe miesiące 
letnie: czerwiec — 17,3° C i sierpień — 17,5° C. Na cechy klimatu składa 
się również tzw. usłonecznienie dobowe. Latem jest ono na poziomie nieco 
ponad 7 godzin dobowo, zaś dni pochmurnych w tym czasie jest przeciętnie 
7–8 w miesiącu. równie niewielka jest tu wilgotność powietrza oraz bar-
dzo umiarkowany poziom opadów — 527 mm, znacznie niższy od średniej 
krajowej. Temperatury maksymalne mierzone także wskaźnikiem dobowym 
mieszczą się w przedziale od 22,7° C w czerwcu do 23,4° C w sierpniu, zaś 
w lipcu osiągają nawet 23,7° C. zmienne są również przeciętne wartości 
dobowe temperatury w miesiącach zimowych. w ostatnich kilkudziesięciu 
latach kilkakrotnie zdarzały się bardzo mroźne zimy. okres wegetacyjny 
jest podobny jak w sąsiednich gminach i trwa przeciętnie od 210 do 220 
dni w roku. 

większość wiatrów wieje od zachodu, chociaż zimą bywają też wiatry po-
łudniowe, zaś latem północne. Ich siła jest niewielka, od 4 m/s w styczniu 
do 5,5 m/s w lipcu. są to wartości przeciętne, uzyskiwane w wyniku badań 
wieloletnich. zmiany makroklimatyczne, które dotykają europę powodują, 
że częściej niż w przeszłości dochodzi do wichur i huraganów, które powodu-
ją szkody w uprawach, także leśnych, i zabudowaniach. wówczas siła wiatru 
może osiągać miejscami nawet 100 km/h, czyli około 30 m/s. Na podstawie 
wieloletnich obserwacji ustalono liczbę dni burzowych na 20 w roku, wystę-
pujących od kwietnia do sierpnia.

Flora

Świat roślin, które spotykamy na terenie gminy Nowy Duninów wyróżnia 
się bogactwem gatunków, ale jest dość typowy dla zbiegających się na 

tym terenie wielkich krain botaniczno-przyrodniczych, czyli wielkopolsko- 
-pomorskiej i mazowiecko-podlaskiej. Pewną rolę odgrywają w kształcie miej-
scowej flory także mezoriegiony: Kotlina Płocka i Kotlina włocławska. Decy-
dujący jednak wpływ na szatę roślinną wywierają lasy i wody, głównie Jezioro 

Flora
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włocławskie. Teren ten jest od lat miejscem badań naukowych prowadzo-
nych przez ośrodki akademickie warszawy, łodzi i Torunia, zaś wyniki tych 
prac publikowane są głównie w pismach specjalistycznych. zazwyczaj od-
bywa się to w ramach programów badawczych Gostynińsko-włocławskiego 
Parku Krajobrazowego.

Jak wspomniano, świat roślinny gminy Nowy Duninów wyróżnia się róż-
norodnością gatunków oraz bogactwem ich występowania. Panują tutaj do-
bre warunki dla roślin, zwłaszcza wymagających specyficznych miejsc sie-
dliskowych, jak: akweny, tereny podmokłe, piaszczyste wydmy, duże połacie 
łąk i pastwisk oraz bagna i torfowiska. 

Botanicy badający szatę roślinną tych terenów, w tym: K. Biały, wiesław 
Cyzman, Klemens Kępczyński, romuald olaczek, K. wilk, Tomasz załuski, 
ryszard zaręba i inni, zaobserwowali, że liczba gatunków ulega zwiększeniu. 
Jest to rezultat zjawiska określonego jako wędrówki roślin. Polega ono na 
przemieszczaniu się nasion, czemu sprzyjają wiatry. łączna liczba występu-
jących na tym terenie gatunków roślin naczyniowych, obejmujących kwiaty 
i paprotniki, sięga pół tysiąca. Jest to znacznie więcej niż na innych obsza-
rach kraju położonych w zbliżonej strefie klimatycznej. oznacza to, że w gmi-
nie Nowy Duninów są wyjątkowo dobre warunki siedliskowe dla ogromnej 
liczby roślin. znalazły tu swoje miejsce także rzadkie gatunki subkontynen-
talne, określane niekiedy jako sarmackie, ponieważ są charakterystyczne 
dla widnych i suchych borów wschodnioeuropejskich. Do roślin sarmackich 
zalicza się m.in.: drakiew wonną, goździk piaskowy, koniczynę łubinowatą 
i rojnik pospolity. 

w miejscach podmokłych oraz w strefie na obrzeżach jezior nie brakuje 
gatunków reliktowych, w tym gwiazdnicy grubolistnej, krzywosza lśniące-
go i fiołka torfowego. Na wydmach pod Lipiankami spotyka się nawet ga-
tunki podgórskie jak widłak wroniec. Botanicy szacują, że liczba gatunków 

rzadkich występujących na ziemi 
duninowskiej przekracza 150 pozy-
cji. w większości są to rośliny wodne 
i przybrzeżne. obok gatunków dość 
pospolitych, głównie z licznej rodzi-
ny grzebieniowatych, znanych jako 
lilie wodne, występują grążele, a na 
dnie niektórych jezior natknięto się 
nawet na jezierzę morską. w szu-
warach jeziornych króluje kłoć wie-
chowata oraz liczne gatunki roślin 
rzęsowatych, które upodobały sobie 
niewielkie zbiorniki. również tor-
fowiska, łąki i pastwiska, których 
tutaj nie brakuje, stanowią tereny 
o bogatej i niekiedy rzadkiej florze. Młodnik w okolicach Brzezinnej Góry
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Skrwa Lewa w dolnym biegu. Fot. Katarzyna Majchrowska, UG

Las sosnowy w rezerwacie Kresy

Flora
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Na bagnach i torfowiskach występu-
ją gatunki gdzie indziej zanikające, 
jak wąkrota zwyczajna. Na łąkach, 
głównie nadwiślańskich, spotkać 
można stosunkowo rzadkie gatunki, 
w tym goryczkę gorzkawą, storczyka 
kukawkę, a z paproci nasięrzał po-
spolity. zdarzają się również rośliny 
słonolubne, w tym centuria nadobna, 
koniczyna rozdęta i turzyca odległo-
kłosa. Cechą specyficzną, zwłaszcza 
w jeziorach pogranicza z gminami 
Gostynin i Baruchowo, jest fitoceno-
za, czyli stanowiska gatunków, któ-
re znajdują optymalne warunki by-
towania w wodach stałych. 

Bogata flora, głównie obejmująca 
rośliny naczyniowe, jest nie do roz-
poznania przez przeciętnego turystę. 
Najlepiej więc wybrać się na wyciecz-
kę choćby z podręcznym atlasem ro-
ślin. znacznie łatwiej poruszać się 
wśród gatunków leśnych, nie tylko 
drzew, ale także niższych partii lasu, 
w tym podszycia. Miejscowe lasy ze 
względu na słabe gleby zostały zdo-
minowane przez niewymagającą so-
snę zwyczajną. sosna jest zresztą 
w Polsce podstawowym gatunkiem 
lasotwórczym, który na terenie borów 
duninowskich, będących od setek lat 
fragmentem puszczy gostynińskiej, 
znalazła tutaj świetne wręcz warunki 
rozwoju. Jej ekspansji sprzyja także 
współczesna gospodarka leśna, pre-
ferująca drewno sosnowe jako tanie 
i łatwe w obróbce. Poza sosną dość 
powszechnie występuje tutaj również 
brzoza brodawkowata, cechująca się 
bardzo szybkimi przyrostami. z tego 
względu coraz częściej zalesia się 
tym gatunkiem kolejne połacie sła-
bych gruntów. o wiele mniejsze are-
ały zajmują pozostałe gatunki drzew, Rosiczka okrągłolistna. Fot. Piotr Twardowski

Grzybień biały. Fot. Piotr Twardowski

Widłak goździsty. Fot. Piotr Twardowski
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wymagających lepszego podłoża. są 
to przede wszystkim: dąb, jesion, 
grab, klon, świerk i lipa drobnolist-
na. Na obszarach o wysokim pozio-
mie wód gruntowych znajdują dobre 
miejsca siedliskowe, głównie olchy. 
Bardzo rzadko spotyka się tutaj nie-
gdyś popularne w kraju dwa gatun-
ki wiązów: polny i górski. Coraz rza-
dziej występuje wierzba, zwłaszcza 
krucha, stanowiąca do niedawna je-
den z symboli krajobrazu polskiego. 
Powszechne są, głównie przy siedli-
skach i drogach drugorzędnych, na-
sadzenia topoli i kasztanowców. 

Podszycie miejscowych lasów 
złożone jest z gatunków typowych: 
w miejscach suchych z jałowców po-
spolitych, leszczyny, dzikiej jabłoni, 
kruszyny zwyczajnej, niekiedy lila-
ków, zaś w borach wilgotnych cze-
remchy i osiki. runo leśne złożone 
jest przede wszystkim z mchów, czar-
nej jagody, borówki brusznicy, chro-
botka, konwalii, kostrzewy owczej, 
a także przełącznika leśnego. 

w lasach gminy Nowy Duninów 
występują również rzadkie gatunki 
roślin. Przede wszystkim są to widła-
ki eskalujące się na terenach bardzo 
suchych, głównie wydmach. Ponadto 
należą do nich goryczka zielonkawa, 
nagocznica lekarska, pomocnik bal-
daszkowy i sasanka otwarta. w bo-
rach mieszanych i lasach grądowych 
w poziomie runa spotyka się kwitną-
ce wczesną wiosną kokorycz pustą 
i zdrojówkę rutewkowatą. w dość tu 
nielicznych łęgach olszowych wystę-
puje jerzmianka większa, kalina ko-
ralowa i storczyk Fuscha.  

Najbardziej wartościowe z punk-
tu widzenia florystycznego zespoły 
na terenie gminy: Jastrząbek i Kresy Chrobotek strzępiasty. Fot. Piotr Twardowski

Pełnik europejski. Fot. Piotr Twardowski

Sasanka otwarta. Fot. Piotr Twardowski

Flora
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podniesione zostały do rangi rezerwatów przyrody. Pełny ich opis znajduje 
się w podrozdziale poświęconym Gostynińsko-włocławskiemu Parkowi Kra-
jobrazowemu. 

Bardzo charakterystycznym z punktu widzenia botanicznego miejscem 
gminy Nowy Duninów jest półwysep określany jako brwileński. Powstał 
w wyniku prac hydrologicznych po spiętrzeniu wód na tamie włocławskiej. 
z biegiem lat ukształtowały się tutaj doskonałe warunki siedliskowe dla róż-
norodnej i bogatej flory, a także awifauny. 

w gminie Nowy Duninów orzeczone zostały też dwa parki zabytkowe: 
w Nowym Duninowie i soczewce. wchodzą one w skład zespołów: pałacowe-
go i dworskiego, gdzie zamieszczono dokładną ich charakterystykę. 

ze względu na bardzo dużą lesistość gminy oraz fakt, że puszcza gostyniń-
ska znana była już w średniowieczu zachowało się tutaj wiele pomników przy-
rody. Pomnik przyrody to prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny 
ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych. Do 2014 roku 
wojewoda mazowiecki status ten nadał 18 obiektom: 

sosna pospolita w grupie około 60 drzew o obwodach pnia od 100 do 170 ��
cm i wysokości 20 m, Jeżewo; 
dąb szypułkowy: obwód 362 cm, wysokość 22 m oraz sosna pospolita, ��
obwód 252 cm, wysokość 22 m, Karolewo; 
lipa drobnolistna: obwód 510 cm, wysokość 22 m, Lipianki, teren prywat-��
ny władysława Żółtowskiego
lipa drobnolistna: obwód 391 cm, wysokość 17 m, Lipianki, Leśnictwo ��
olszyny;

Na zdjęciu obok: świerk sitkajski w parku podworskim w Nowym Duninowie. Fot. Piotr Twardowski

Pomnik przyrody lipa drobnolistna w Nowym Duninowie. Obok: potężny pień lipy-pomnika 
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Samotny dąb w lasach Trzy Kopce

sosna pospolita: obwód 350 cm, wysokość ��
15 m, Nowa wieś, Leśnictwo studzianka;
grupa trzech platanów klonolistnych o ob-��
wodach 215, 240 i 250 cm i wysokości 25 m, 
park w Nowym Duninowie;
świerk sitkajski: obwód 380 cm, wysokość ��
27 m, park w Nowym Duninowie;
aleja złożona z 18 lip drobnolistnych o ob-��
wodach 180–430 cm i wysokości 30 m, park 
w Nowym Duninowie;
dąb szypułkowy, obwód 326 cm, wysokość ��
20 m, cmentarz w Nowym Duninowie;
świerk pospolity, obwód 295 cm, wysokość ��
25 m, soczewka, przy kanale łączącym 
zbiornik wodny z wisłą;
lipa drobnolistna: obwód 470 cm, wysokość ��
25 m, soczewka, teren prywatny wolfganga 
oszanowskiego;
sosna pospolita: obwód 255 cm, wysokość ��
20 m, Leśnictwo studzianka;
jesion wyniosły: obwód 300 cm, wysokość ��
25 m, Środoń;
lipa drobnolistna: odwód 405 cm, wysokość ��
25 m, wola Brwileńska, teren prywatny Ka-
zimierza Grzeli;
dąb szypułkowy: obwód 310 cm, wysokość ��
20 m, Leśnictwo Jastrząbek;
dąb szypułkowy: obwód 350 cm, wysokość ��
20 m, Leśnictwo Jastrząbek;
dąb szypułkowy: obwód 315 cm, wysokość ��
17,5 m, Leśnictwo Jastrząbek;
olsza czarna: obwód 315 cm, wysokość 22 m, ��
Krzywy Kołek.

Fauna

Świat zwierzęcy terenu wchodzącego w skład 
gminy Nowy Duninów ukształtowały, po-

dobnie jak roślinność tego terenu, warunki 
przyrodnicze, czyli gleby, hydrografia i klimat. 
Na różnorodność gatunków wpłynęły wyjąt-
kowo korzystne tutaj warunki ich bytowania. 
zwierzęta zasiedliły lasy, łąki, wydmy, bagna, 
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torfowiska, jeziora, rzeki, a także sąsiedztwo siedlisk ludzkich. Na terenie 
gminy występuje około 80% wszystkich kręgowców jakie odnotowane zostały 
na Niżu Polskim. 

wśród gatunków rzadko występujących i chronionych najliczniej repre-
zentowane są ptaki —  blisko 150 gatunków, w tym: bocian czarny, jastrząb, 
żuraw, rybitwa czarna, sójka, kwiczoł, wilga, kruk, zięba, makolągwa i inne. 
swoje siedlisko ma tutaj również orzeł bielik, chociaż spotkanie go należy do 
rzadkości. ornitolodzy stwierdzili pojawianie się okresowo, głównie w przelo-
tach jesiennych i wiosennych, kolejnych kilkudziesięciu gatunków. 

wielkim siedliskiem kormorana, żywiącego się głównie rybami, jest tzw. 
wyspa brwileńska, leżąca na Jeziorze włocławskim, na pograniczu gminy 
Brudzeń Duży i Nowy Duninów. Miejscowa kolonia kormoranów doprowa-
dziła do uschnięcia wielu drzew. występowanie tak dużych zespołów awifau-
ny wiązać należy z ogromnym akwenem jaki stanowi Jezioro włocławskie. 
wbrew wcześniejszym zapowiedziom znalazły tutaj sprzyjające warunki do 
życia. Prawdziwym rajem dla ptaków okazał się półwysep brwileński wraz 
z wypłyconą zatoką, oddzielającą tę enklawę od brzegów wisły. Tutaj miejsce 
lęgowe wybrało kilkanaście gatunków wodnych, głównie łyska, perkoz dwu-
czuby,  krzyżówka, rybitwa czarna, głowieńka, czernica i łabędź niemy.

Doskonałe warunki bytowania ptakom zapewniają również miejscowe 
lasy. Dominującymi gatunkami ptaków leśnych są: zięby, trznadle, świer-
gotki drzewne i pierwiosnki. w dziuplach drzew i budkach lęgowych gniaz-
dują dzięcioły pstre, puszczyki, szpaki i całe rodziny sikor. 

w starych drzewostanach, zwłaszcza położonych bezpośrednio przy po-
lach uprawnych i łąkach, swoje rewiry lęgowe mają myszołowy zwyczajne, 
kruki, wrony siwe i trzmielojady. spo-
tkać można również na terenie gmi-
ny, chociaż rzadko, bociana czarnego. 
Na obszarze całego Gostynińsko-
włocławskiego Parku Krajobrazowe-
go szacuje się liczbę jego par najwy-
żej na kilkanaście. Na pewno swoje 
gniazda posiadają tutaj jastrzębie, 
kobuzy, pustułki i dość rzadkie kro-
gulce. w ostatnich kilkunastu latach 
pojawiły się także sokoły wędrowne. 
Nie brakuje drapieżników nocnych 
— sowy uszatej i puszczyka. wśród 
łąk i pól uprawnych lęgną się czajki, 
skowronki polne i pliszki żółte. w kę-
pach drzew spotkać można gniazda 
dudków. 

w przeszłości obficie bytowało tu-
taj ptactwo łowne, głównie bażanty Orzeł bielik. Fot. Piotr Twardowski

Fauna
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i kuropatwy. Ich liczba znacznie się 
zmniejszyła na skutek postępu agro-
chemii w rolnictwie. Chemiczna wal-
ka ze szkodnikami roślin pozbawiła 
te ptaki naturalnych żerowisk.  

w siedliskach ludzkich gnieżdżą 
się gatunki pospolite, czyli wróble 
domowe, jeżyki, oknówki, kopciusz-
ki, dymówki, kawki, gołębie, a nawet 
mewy. Ściąga je łatwość w dostępie 
do pokarmu. Do gatunków synan-
tropijnych, czyli przystosowanych 
do życia w siedzibach ludzkich, zali-
czyć należy zasiedlające przydomowe 
sady i ogrody warzywne cierniówki, 
gąsiorki, kulczyki, zaganiacze i ma-
kolągwy. 

wśród kręgowców zasiedlających  
zbiorniki wodne gminy Nowy Du-
ninów dominują ryby. Przeważają 
odmiany pospolite. Ich liczebność, 
skład gatunkowy oraz kondycja fi-
zyczna zależą przede wszystkim od 
wielkości i typu akwenu oraz gospo-
darki rybackiej. w Jeziorze włocław-
skim żyje większość występujących 
w Polsce gatunków ryb słodkowod-
nych: szczupaki, liny, karpie, lesz-
cze, płocie, karasie, sandacze, wę-
gorze, miętusy i okonie. Gatunki te 
mają pewne znaczenie gospodarcze. 
z gatunków obcych przyjął się na 
tym terenie, głównie w niewielkich 
akwenach prywatnych, amur bia-
ły, ryba roślinożerna sprowadzona 
z Dalekiego wschodu. 

Na liście chronionych kręgow-
ców znajdują się również płazy, gady 
i ssaki. Na jedną reprezentantkę pła-
zów należy zwrócić szczególną uwagę. 
To żaba śmieszka, której najbardziej 

Kolonia śmieszki i rybitwy rzecznej nad Jeziorem 
Włocławskim w Koralewie. Fot. Piotr Twardowski
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okazałe osobniki mogą dochodzić 
do 14 cm długości i ćwierćkilogra-
mowej wagi. Pojedyncze egzempla-
rze tej żaby spotykano nad jeziorami 
tzw. rowu krzewenckiego. Chronione 
są również: traszka, kumak nizinny, 
grzebiuszka ziemna, rzekotka drzew-
na i cała rodzina ropuch. 

w gromadzie gadów ochrona obej-
muje padalca zwyczajnego, jaszczur-
ki: żyworodną i zwinkę oraz zaskroń-
ca zwyczajnego. 

Na obszarze gminy Nowy Duni-
nów doszukano się blisko 60 ga-
tunków ssaków. Ich naturalnym 
środowiskiem są bory świeże, czyli 
sosnowe, oraz łęgi i olsy. Najbogat-
szy w gatunki rząd ssaków to gry-
zonie. wśród nich: bóbr, wiewiórka, 
piżmak, nornica ruda, mysz leśna, 
zaroślowa i polna, a także darniówka 
zwyczajna oraz polnik bury i polnik 
północny, a także szczur wędrowny 
i mysz domowa. Małe roślinożerne 
gryzonie stanowią podstawową bazę 
pokarmową niektórych ssaków i pta-
ków drapieżnych.

aktualnie chronionych jest oko-
ło 20 najrzadszych reprezentantów 
ssaków, w tym: jeż wschodni, ryjów-
ka, kret, nocek, karlik, gacek, grono-
staj, łasica i bóbr europejski. 

w rzędzie drapieżnych ssaków 
doliczono się na terenie gminy Nowy 
Duninów kilkanaście gatunków, 
w tym z rodziny psowatych: lisa, bor-
suka, jenota i tchórza. Pojawia się też 
wydra, chociaż bardzo rzadko i głów-
nie w obrębie zbiorników wodnych. 
Najokazalsze oczywiście są ssaki ko-
pytne. spotkać je można praktycznie 
zawsze podczas spacerów i wycieczek 
leśnych. Ich liczebność jest regulo-
wana przez prowadzenie odpowied-Żuraw. Fot. Piotr Twardowski

Czapla biała. Fot. Piotr Twardowski

Sójka. Fot. Piotr Twardowski
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niej gospodarki hodowlano-łowiec-
kiej. Dzięki temu nie dochodzi do 
zachwiania równowagi w obrębie tej 
samej gromady. Na jej czele stoją łoś 
i jeleń szlachetny, ale jako zwierzę-
ta wędrujące dość często zmieniają 
swoje otoczenie. Najliczniej występu-
ją sarny i dziki, które żyją w stadach, 
coraz rzadziej zające szaraki, i dzi-
kie króliki. stwierdzono też na tere-
nie gminy obecność daniela, wokół 
którego toczą się wśród fachowców 
spory. Część leśników i zoologów za-
stanawia się czy daniel jest zwierzę-
ciem potrzebnym u nas, bowiem na 
teren Polski został introdukowany. 
Jako gatunek obcy, często destabili-
zuje równowagę rodzimych zespołów 
ssaków, przy tym dochodzą sygnały, 
że czyni duże szkody w uprawach le-
śnych. reintrodukowano też w 1990 
roku bardzo pożądanego sokoła wę-
drownego. Pojawił się też ryś, przy-
były, podobnie jak łoś, na ten teren 
z Puszczy Kampinoskiej. 

Bardzo ważną rolę w regulowa-
niu populacji dziczyzny odgrywają 
koła łowieckie. Na ich czele stoi Pol-
ski związek łowiecki podzielony na 
okręgi. w 2014 roku działało w Pol-
sce 50 okręgów. w Płocku znajdu-
je się siedziba zarządu okręgowego 
obejmującego subregion płocki, zło-
żony z powiatów: płockiego ziem-
skiego, gostynińskiego, sierpeckiego 
i kutnowskiego. Teren ten admini-
strują nadleśnictwa: w Gostyninie, 
Kutnie, łącku i Płocku. Myśliwi, 
których liczbę w kraju szacuje się na 
około 116 tysięcy osób, zrzeszonych 
w ponad 4 tysiącach kół, organizują 
dożywianie i ochronę zwierząt, dbają 
o stada, selekcjonując sztuki chore, 
czuwają nad prawidłową gospodar- Ropucha zielona. Fot. Piotr Twardowski

Paź królowej. Fot. Piotr Twardowski

Kruszczyca złotawka. Fot. Piotr Twardowski

Fauna
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ką łowiecką. Ponadto prowadzą monitoring terenów łowieckich, szkolenia 
myśliwych i adeptów, dbają o reintrodukcję gatunków zagrożonych, orga-
nizują spotkania i pogadanki edukacyjne, głównie w szkołach i placówkach 
oświatowych. 

w okręgu płockim znajduje się 68 obwodów, na terenie których działa 
50 kół łowieckich. Do września 2014 roku okręg skupiał 1166 myśliwych, 
w tym 34 kobiety. Przewodniczącym  zarządu okręgu w Płocku jest dr Marek 
zaborowski. 

Na terenie gminy Nowy Duninów działalność prowadzą trzy koła łowiec-
kie: Trop, łoś i Leśnik. Najliczniejsze jest koło łoś, zajmujące obwód nr 265 
i skupiające 60 członków. Jego tereny łowieckie sięgają prawie 5700 ha. Pre-
zesem koła jest Marek Miścierewicz, zaś łowczym zbigniew Komorowski. war-
szawskie koło Trop (obwód nr 264) liczy 30 członków i dysponuje obszarem 
6008 ha. Prezesem jest andrzej Kolenda, a łowczym arkadiusz Jaskuła. Naj-
mniejszy obszar łowiecki, 4897 ha (obwód nr 287), ma koło Leśnik, skupiające 
15 myśliwych. Prezesem jest Jacek Banach, łowczym Krzysztof Leśkiewicz. 

Gostynińsko-Włocławski  
Park Krajobrazowy

w Polsce, jak w wielu innych krajach europejskich i pozaeuropejskich,two-
rzy się parki narodowe jako najwyższe rangą strefy unikatowej przyrody. 

według stanu na 2014 rok mamy w Polsce 23 parki narodowe, których listę 
otwiera, założony już w 1932 roku, Białowieski Park Narodowy. Najmłodszy 
— Park Ujście warty, powołany został mocą ustawy sejmowej w 2001 roku.  

znacznie więcej wytyczono w kraju parków krajobrazowych, czyli wielko-
obszarowych form ochrony przyrody w celu zachowania terenów o dużych 
wartościach przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych. 
Do 2014 roku na terenie Polski ustanowiono, na mocy decyzji władz wo-
jewódzkich w porozumieniu z samorządami niższego szczebla, 122 parki 
krajobrazowe. zajmują one łącznie powierzchnię 2,61 mln ha, co stanowi 
8,3% terytorium kraju. Pierwszy — suwalski Park Krajobrazowy, powstał 
w 1976 roku, a trzy lata później wspólną uchwałą wojewódzkich rad naro-
dowych włocławka i Płocka, podjętą podczas połączonych sesji, utworzo-
no, jako szósty w Polsce, Gostynińsko-włocławski Park Krajobrazowy. Park, 
położony między Płockiem, włocławkiem, Kowalem, Gostyninem i łąckiem, 
ma przede wszystkim chronić tereny Pradoliny wisły. w układzie mezore-
gionalnym obejmuje Kotlinę Płocką i Kotlinę włocławską. Jego powierzchnia 
wynosi 38 950 ha, natomiast strefa ochronna, nazywana też otuliną, liczy 
14 195 ha. łączny obszar tego terenu sięga więc 53 145 ha, co daje ponad 
531 km2, obszar zbliżony do powierzchni czterech dużych gmin.

Rozlewisko utworzone przez żeremia bobrowe przy drodze z Nowego Duninowa do Brzezinnej Góry

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
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Młode dziki. Fot. Piotr Twardowski

Lis. Fot. Piotr Twardowski

Bobry. Fot. Piotr Twardowski

Samiec daniela 
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Gostynińsko-włocławski Park Krajobrazowy rozciąga się obecnie na terenie 
dwóch województw. większość, bo 57% powierzchni parku (22 200 ha) znaj-
duje się w województwie kujawsko-pomorskim, pozostałe 43% (16 750 ha) 
w województwie mazowieckim. Park zajmuje część trzech powiatów: gosty-
nińskiego — gmina Gostynin, płockiego — gminy: łąck i Nowy Duninów oraz 
włocławskiego — gminy: Baruchowo, Kowal i włocławek. Udział procentowy 
gminy Nowy Duninów w powierzchni parku wynosi 12,2% (4738 ha) i ustępu-
je gminie włocławek, do której należy 30,9% (12 049 ha) powierzchni i gminie 
Baruchowo 17,4% (6670 ha). Północną granicę parku stanowi: Jezioro wło-
cławskie i biegnąca równolegle do rzeki droga krajowa nr 62.

Gostynińsko-włocławski Park Krajobrazowy stanowi istotny element na-
turalnego korytarza ekologicznego, łączącego wzdłuż biegu wisły Kampi-
noski Park Narodowy przez Puszczę Bydgoską z Borami Tucholskimi. Jego 
podstawowe walory tkwią w wartościach przyrodniczych, krajobrazie i spu-

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

Pogadanka edukacyjna prowadzona przez członków Koła Łowieckiego „Trop”. Fot. Katarzyna Majchrowska, UG

ściźnie kulturowej. w parku można wyróżnić trzy podstawowe typy krajobra-
zu: tarasy wisły w postaci rozległych i piaszczystych powierzchni akumulacji 
rzecznej; tarasy wydmowe z licznymi wałami, zespołami lub pojedynczymi 
wzgórzami wydmowymi oraz nieckami deflacyjnymi; równiny akumulacji ba-
giennej: płaskie, podmokłe, zwykle zabagnione tereny, powstałe w miejscach 
dawnych den dolinnych.

Ukształtowanie terenu składa się ze zróżnicowanych form polodowco-
wych, z których wzgórza wydmowe sięgają od kilku do nawet 50 m wysokości 
względnej. skutkiem działania lodowca jest pięć rynien, w tym wikaryjska, 
krzewencka i Na Jazach. łącznie w obrębie parku znajduje się ponad 40 je-
zior, z unikatowym w skali światowej jeziorem Gościąż (gm. włocławek), sta-
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nowiącym rezerwat przyrody. Bogactwo flory i fauny powoduje, że park jest 
nie tylko atrakcją turystyczną i miejscem wypoczynku, ale również ważnym 
poligonem badawczym. 

aż 63% powierzchni parku zajmują lasy, w większości państwowe, ad-
ministrowane przez nadleśnictwa w Gostyninie, łącku i włocławku. Prze-
ważają kompleksy iglaste, natomiast udział lasów liściastych i mieszanych 
jest niewielki. zbiorniki wodne i bagna obejmują blisko 4% ogólnej po-
wierzchni, w tym jeziora i inne zbiorniki wodne 2,3%, co wynosi 1716 ha. 
szacuje się, że w granicach parku występuje około tysiąca gatunków roślin 
naczyniowych, z których  150–180 to gatunki rzadkie, zaś około 50 obję-
tych jest ochroną prawną. wśród fauny za najcenniejszą grupę uznaje się 
ptaki, zwłaszcza gatunki wodno-błotne. od wielu lat działa tutaj ośrodek 
rehabilitacji i Hodowli Ptaków, który przywrócił przyrodzie do tej pory bli-
sko 2 tys. osobników.

Na terenie parku znajduje się 14 rezerwatów przyrody, z czego pięć zlo-
kalizowanych jest w granicach województwa kujawsko-pomorskiego. są to: 
olszyny rakutowskie, wójtowski Grąd, Jazy, Jezioro rakutowskie i Gościąż. 
Pozostałe dziewięć znajduje się w województwie mazowieckim:  Lubaty, Ja-
strząbek, Dąbrowa łącka, łąck, Drzesno, Korzeń, Kresy, Komory i Lucień. 
zdecydowana większość, bo 12, to rezerwaty florystyczne i po jednym pozo-
stałe: faunistyczny (Jezioro rakutowskie) i geomorfologiczny (Gościąż). Pro-
jektowane są rezerwaty: olszyny Bobrowe, Bór widłakowy i Krucze Góry. 
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łącznie w 2014 roku było w Polsce 1481 rezerwatów przyrody, które usta-
nowiono na powierzchni ponad 65,5 tysiąca ha, co stanowi 0,5% obszaru 
kraju. w województwie mazowieckim są 184 rezerwaty przyrody, które zaj-
mują powierzchnię przekraczającą 17 990 ha. 

Rezerwat Jastrząbek. Jeden z największych rezerwatów przyrody subre-
gionu płockiego i na całym Mazowszu, utworzony został w 1987 roku. Przed-
miotem ochrony są ekosystemy leśne, bagienne i jeziorowe. Powierzchnia 
całkowita 463,2 ha, w tym 82,9% zajmują tereny zalesione, 5,7% bagna 
i 4,6% wody. Jest to jeden z najciekawszych przyrodniczo i krajobrazowo re-
zerwatów Gostynińsko-włocławskiego Parku Krajobrazowego. rozciąga się 
na terenie dwóch gmin: Nowy Duninów i łąck. obejmuje dwa większe akwe-
ny — Jezioro sędeńskie i Jeziorko. Bagienne otoczenie jezior jest ważnym 
stanowiskiem rzadkich roślin wodnych, w tym pływaczów, rosiczek i wi-
dłaka. Na uwagę zasługuje bardzo 
urozmaicona tutaj rzeźba terenu, 
głównie w postaci ozów, kemów i pól 
kemowych. osobliwością jest bogac-
two siedlisk rozmaitych roślin. Bar-
dzo bogaty i zróżnicowany jest także 
drzewostan, złożony z boru miesza-
nego świeżego, boru świeżego, lasu 
mieszanego świeżego, olsu, boru wil-
gotnego i śladowo boru mieszanego 
wilgotnego. w drzewostanie domi-
nuje sosna (około 75% powierzchni) 
oraz dąb, głównie szypułkowy (19%). 
Ponadto rośnie tu modrzew polski, 
olsza, brzoza, świerk, jesion, klon, 
grab, jawor, osika, buk, leszczyna 
i inne gatunki. zaskakuje bogactwo podszycia i warstwy zielonej. Dominuje 
jałowiec oraz nasadzona niedawno czeremcha amerykańska. Jest to oaza 
zwierzyny płowej, głównie sarny. Bagna okalające Jeziorko z ogromną licz-
bą rzadkich gatunków roślin były brane pod uwagę jako odrębny rezerwat 
torfowy. ogółem na terenie rezerwatu rozpoznano 448 gatunków roślin na-
czyniowych, pięć gatunków skrzypów, cztery gatunki widłaków i 39 gatun-
ków mchów. Najrzadszymi roślinami, mającymi tutaj swoje stanowiska, są 
pluskwica europejska, lilia złotogłów, listera jajowata, rosiczka oraz widłaki: 
goździsty, jałowcowaty i spłaszczony. 

Rezerwat Kresy. rezerwat leśny w całości położony jest na terenie gminy 
Nowy Duninów. Jego granicę zachodnią stanowi droga wojewódzka nr 573. 
Utworzony w 1988 roku w celu ochrony naturalnych zbiorowisk oligotroficz-
nych: boru świeżego, mieszanego, wilgotnego i bagiennego oraz fragmentu 
boru suchego. Liczy 182,4 ha powierzchni, w tym 171,5 ha zajmują lasy. wy-
różnia się urozmaiconym terenem, łącznie z torfowiskami i wydmami. Najwyż-

Wejście do parku krajobrazowego. Fot. K. Majchrowska, UG

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
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sze wzniesienie na terenie rezerwatu, 
wypiętrzone 80 m n.p.m.,  pokrywa 
bór suchy, zaś bagno nazywane My-
sadle to blisko siedmiohektarowy 
nieużytek z florą hydrofitową. Drze-
wostany wyróżniają się bardzo dobrą 
jakością, zaś urozmaicony krajobraz 
wydmowo-bagienny kwalifikowany 
jest jako wyjątkowy w skali krajowej. 

z terenem gminy Nowy Duninów 
sąsiaduje kilka innych rezerwatów, 
do których docierają turyści prze-
mierzający tutejsze szlaki. 

Rezerwat Gościąż. Położony we 
wschodniej części gminy włocławek 
w pobliżu granicy z gminą Nowy Du-
ninów. obejmuje obszar 174 ha, za-
jętych głównie przez jezioro Gościąż 
liczące 45,5 ha powierzchni. Długość 
akwenu 1180 m, szerokość 730 m, 
głębokość maksymalna 23,2 m. re-
zerwat powołany został w 2001 roku 
w celu ochrony unikatowych w ska-
li kraju serii laminowanych osadów 
dennych. osady te tworzy w głów-
nym stopniu gytia siarczanowo-wę-
glanowa z mikrolaminami sprzed 
12 tysięcy lat. Jest to jeden z niewie-
lu w kraju rezerwatów geomorfolo-
gicznych. zbocza wydm wokół jezio-
ra Gościąż porasta bór chrobotkowy 
i grąd subkontynentalny. z flory 
spotkać tutaj można rzadkie gatun-
ki, w tym turzycę błotną i dzióbko-
watą, spirodelę wielokorzeniową i to-
jeść pospolitą. 

Rezerwat Jazy. Faunistyczny re-
zerwat przyrody w gminie włocławek, 
powołany w 1963 roku w celu zacho-
wania ze względów naukowych i dy-
daktycznych miejsc lęgowych czapli 
siwej. zajmuje powierzchnię 2,62 ha. 
Leży w pobliżu granicy z gminą wło-
cławek i Baruchowo.Dąb Napiórkowskiego. Fot. Piotr Twardowski

Wieża obserwacyjna Nadleśnictwa Gostynin
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Fragment dąbrowy w rezerwacie Jastrząbek. Fot. P. Twardowski

Mrowisko w rezerwacie Kresy

Bór w rezerwacie Kresy

Rezerwat Lubaty. Położony 
w gminie Gostynin w pobliżu granicy 
z gminą Nowy Duninów. Utworzony 
został w 1987 roku celem ochrony 
naturalnego krajobrazu jeziora Lu-
baty wraz z otaczającymi je bagna-
mi i lasami. Powierzchnia rezerwatu 
33,5 ha. rezerwat zakwalifikowany 
jest jako leśno-jeziorowy. obejmu-
je kilkuhektarowy trudno dostępny 
akwen zarośnięty sitowiem i trzciną 
z zachowaniem pierwotnego stanu 
przyrody. Charakteryzuje się bogac-
twem ptactwa wodnego. otaczają 
go siedliska dębu i sosny, których 
wiek przekracza 80 lat. Bogata jest 
warstwa podszytowa lasu, złożo-
na z kruszyny, jałowca, łozy i cze-
remchy. Na podkreślenie zasługu-
ją walory krajobrazowe otoczenia 
rezerwatu, z największym złożo-
nym z kilku zbiorników wodnych 
o wspólnej nazwie Lubaty. Jezioro 
to liczy 8,5 ha powierzchni i położo-
ne w 700-metrowej niecce, otoczo-
nej wzniesieniami wydmowymi. 

Rezerwat Łąck. zajmuje po-
wierzchnię 15,5 ha i położony jest 
w pobliżu stacji kolejowej łąck. 
Utworzony został w 1979 roku w celu 
ochrony dwustuletniego drzewosta-
nu sosnowego z udziałem dębu, gra-
bu i brzozy oraz stanowisk bociana 
czarnego. Niegdyś było tu miejsce lę-
gowe czapli siwej. w 1952 roku doli-
czono się około 100 gniazd tego pta-
ka, toteż popularna nazwa rezerwatu 
brzmiała Czapliniec. Pod koniec lat 
siedemdziesiątych czaplowisko prze-
stało istnieć, co ornitolodzy wiążą ze 
wzmożoną emisją pyłów z płockiego 
kombinatu petrochemiczno-rafine-
ryjnego. Botanicy w rezerwacie wy-
różnili dwa zespoły roślinne: grądu 

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
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wschodnio-polskiego, który zajmuje 70% po-
wierzchni rezerwatu oraz boru mieszanego środ-
kowopolskiego. w drzewostanie przeważa sosna, 
grab, z domieszką lipy i leszczyny. Na terenie re-
zerwatu stwierdzono występowanie 174 gatunków 
roślin naczyniowych, w tym kilku chronionych, 
oraz dwa gatunki mchów. za osobliwość flory-
styczną uchodzą zachyłka trójkątna i klon polny. 

Gostynińsko-włocławski Park Krajobrazowy 
jest również ciekawym obszarem kulturowym. Na 
jego terenie znajduję się 40 wsi i osad, zamiesz-
kałych przez ponad 7 tysięcy osób. sieć osadni-
cza jest dość rozproszona i na przestrzeni wieków 
zmieniała swoją lokalizację. Ponad połowa zabu-
dowy zwartej skupia się wzdłuż obecnych ciągów 
komunikacyjnych. Na terenie parku zachowało się 
sporo reliktowej zabudowy, m.in. w Lipiankach 
i Grodzisku. składają się na nią przede wszystkim 
kompletne bądź częściowe zagrody chłopskie. Do 
obiektów kulturowych zaliczyć należy kapliczki 
i krzyże przydrożne, z których część posiada war-
tość artystyczną i historyczną. 

wprawdzie na terenie gminy Nowy Duninów 
nie ma większych jezior, ale  do południowej czę-
ści granic przylegają dwie wielkie rynny polodow-
cowe, o łącznej długości ponad 22 km. Jedna 
z nich tzw. krzewencka obejmuje 10 jezior: raku-
towskie, Lubiechowskie, Krzewent, Goreń, skrzy-
neckie, Czarne, Główki, Trzebowskie, radziszew-
skie i Przytomne. Infrastrukturę turystyczną mają 
Jezioro skrzyneckie i Przytomne, leżące na popu-
larnych szlakach, przebiegających również przez 
teren gminy Nowy Duninów. Jezioro skrzyneckie 
ma blisko 27 ha powierzchni i maksymalną głę-
bokość 10,5 m. Doskonały jest dostęp do jeziora, 
zwłaszcza od strony wysokiego, piaszczystego pół-
nocnego brzegu. Jezioro Przytomne liczy ponad 
36 ha i ma głębokość sięgającą 9 m. Jest to długi 
na 1600 m przy szerokości 340 m akwen, wpraw-
dzie na znacznej długości linii brzegowej zarośnię-
ty szuwarami, ale w pozostałej części o łatwej do-
stępności do lustra wody. 

Druga z rynien rozpoczyna się od Jeziora Go-
ściąż, będącego unikatowym rezerwatem przyrody, 

Tojeść pospolita

Pluskwica europejska

Czeremcha

Lilia złotogłów
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a kończy na 14-hektarowym, mocno 
zarośniętym i wypłyconym (śred-
nia głębokość 1,2 m) jeziorze Drze-
sno. Pozostałe jeziora to Lucieńskie, 
największy, ponaddwustuhektaro-
wy akwen Pojezierza Gostynińskie-
go, najgłębsze na tym terenie jezio-
ro Białe (do 30 m) o bardzo ciekawej 
morfologii dna i powierzchni 150 ha 
oraz pięknie położone jezioro sumi-
no (36 ha, długość 1700 m, szero-
kość 285 m).

Na terenie parku wyznaczone są 
historyczne szlaki komunikacyjne 
oraz szlaki turystyczne, w tym wod-
ne: czerwony Bolesława III Krzywo-
ustego, żółty „Północny” nazywany 
również „szlakiem głównym Kotliny 
Płockiej”, zielony „Południowy” Króla 
Kazimierza wielkiego, niebieski łącz-
nikowy, czarny „Martyrologii”, niebie-
ski „Nadwiślański”, czarny andrzeja 
Małkowskiego, żółty „rynnowych je-
zior polodowcowych” i czarny łączni-
kowy doktora aleksandra Macieszy.

Na uwagę zasługują również 
ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne, 
z których bardzo często korzysta 
młodzież szkolna. łącznie w latach 
1990–2005 wyznaczono 11 takich 
ścieżek, biegnących również przez 
gminę Nowy Duninów. Pracownicy 
Gostynińsko-włocławskiego Parku 
Krajobrazowego obok działalności 
merytorycznej prowadzą na szeroką 
skalę edukację ekologiczną, głównie 
wśród młodzieży szkolnej. w 2013 
roku zajęciami edukacyjnymi objęto 
2323 osoby, w tym terenowymi 866 
osób. ogólna liczba korzystających 
z różnych form działalności parku 
jak prelekcje, wykłady, konkursy, 
wystawy, festyny itp. sięgnęła 25,5 
tysiąca. Park zwiedza coraz więcej 

Rezerwat Lubaty, 2014

Wrzosowisko w Grodziskach. Fot. Katarzyna Majchrowska, UG

Śródleśne jeziorko na torfowiskach pod Środoniem, 2014

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
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gości. z tego względu wyznaczono wspomniane trasy krajoznawcze, okre-
ślono punkty widokowe oraz miejsca pod pola namiotowe i kempingi. Po-
wstaje wiele gospodarstw agroturystycznych oraz coraz popularniejszych 
ośrodków jeździeckich.

Leśne Kompleksy Promocyjne

Na podstawie zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 1994 roku, w celu trwałego zachowania lub odtworzenia natural-

nych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej prowadzonej na 
podstawach ekologicznych, utworzono w Polsce siedem Leśnych Komplek-
sów Promocyjnych (LKP). wśród nich wytyczono Leśny Kompleks Promo-
cyjny Lasy Gostynińsko-włocławskie o powierzchni 53 093 ha. Lasy Gosty-
nińsko-włocławskie tworzą dwa nadleśnictwa z regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w łodzi: łąck i Gostynin oraz nadleśnictwo włocławek z re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. o utworzeniu Leśnego 
Kompleksu Promocyjnego Lasy Gostynińsko-włocławskie i zastosowaniu in-
dywidualnych sposobów prowadzenia gospodarki leśnej zadecydowało kilka 
przesłanek:

położenie lasów na obszarze zawydmionych tarasów wisły, stanowiących ��
jedyny większy zwarty masyw leśny na słabo zalesionych obszarach po-
granicza Kujaw i Mazowsza;
duże znaczenie ochronne lasów dla sąsiednich aglomeracji miejskich ��
włocławka i Płocka, a także konieczność przeciwdziałania silnym zagro-
żeniom oraz szkodom w lasach spowodowanych przez przemysł, głównie 
chemiczny;

Tereny leśne gminy Nowy Duninów mają status Leśnych Kompleksów Promocyjnych. Fot. Piotr Twardowski
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rola rekreacyjno-wypoczynkowe lasów dla mieszkańców włocławka, Płoc-��
ka, a także łodzi i warszawy;
występowanie tutaj cennych przyrodniczo lasów ze stanowiskami roślin ��
rzadkich i chronionych, ostoją zwierząt oraz atrakcyjnych form krajobrazu;
kompleksy LKP, położone w środkowym biegu wisły, obejmują fragmenty ��
lasów łęgowych i olszowych z bardzo bogatą florą i fauną, zwłaszcza pta-
ków wodno-błotnych. 

Szlaki turystyczne

Przez teren gminy Nowy Duninów przebiega kilkanaście szlaków tury-
stycznych. są to trasy piesze, rowerowe, łącznikowe i konne. wiodą one 

przez wszystkie godne uwagi miejsca w gminie, czyli w pobliżu rezerwatów 
przyrody, jezior, wzgórz morenowych, wydm, brzegiem Jeziora włocławskie-
go oraz najciekawsze miejscowości i miejsca, w tym obiekty zabytkowe, kul-
turowe, miejsca pamięci narodowej, ośrodki agroturystyczne, turystyczne 
i wypoczynkowe. łączna długość szlaków biegnących przez gminę Nowy Du-
ninów przekracza 150 km. wszystkie obiekty zabytkowe i najciekawsze miej-
sca szczegółowo opisane zostały w rozdziałach II, III i IV. 

SzLaKi PieSze 

 Szlak czerwony im. Bolesława Krzywoustego: Płock PTTK (0,0 km) – Dzie-
rzązna (6,5 km) – jezioro Jeziorko (9,5 km) – Jezioro sędeńskie (10,5 km) – jezioro 
Białe (16,0 km) – Gorzewo stanica zHP (18,0 km) – Kruk (21,0 km) – Gostynin 
PKP (26,5 km) – sierakówek (36,0 km) – strzelce Kujawskie (44,0 km) – Kutno 
PKP (60,5 km).

wędrówkę rozpoczyna się sprzed siedziby PTTK w odwachu przy ulicy 
Tumskiej 4 w Płocku. Następnie szlak przebiega ulicą Mostową przez most 
im. Legionów Józefa Piłsudskiego do lewobrzeżnej dzielnicy miasta radzi-
wie. w radziwiu szlak prowadzi ulicą zieloną i po przebyciu 4,5 km doliną 
wisły wkracza na tereny leśne nazywane „Krzywy Borek”. Przez wieś Dierzą-
zna kieruje się na teren Gostynińsko-włocławskiego Parku Krajobrazowego. 
Po drodze mija się Jastrząbek, największy i najciekawszy rezerwat przyrody 
gminy Nowy Duniniów. Jego ozdobą są dwa nieduże jeziora: sędeńskie i Je-
ziorko. obydwa akweny otaczają bagna z rzadkimi gatunkami roślin i sie-
dliskami ptactwa. Na uwagę zasługuje ciekawa i urozmaicona rzeźba terenu 
z bogatym drzewostanem.  Po opuszczeniu rezerwatu szlak prowadzi do wsi 
sendeń Duży w gminie łąck. Uwaga! szlak czerwony tylko częściowo nadaje 
się do uprawiania turystyki rowerowej.

 Szlak żółty, główny szlak Kotliny Płockiej: Dobrzyków PKs, gmina 
Gąbin (0,0 km) – Jezioro Ciechomickie (5,5 km) – Jezioro Górskie (8,5 km) – Gra-
bina PKs (10,0 km) – łąck PKP (15,5 km) – Jezioro sędeńskie (18,0 km) – Krzy-

Szlaki turystyczne
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wy Kołek (24,5 km) – Trzcianno (29,5 km) – Nowy Duninów PKs (32,5 km) – Jazy 
Telążnia – Jezioro radyszyńskie – włocławek (71,5 km).

od sendenia Dużego trasa prowadzi przez rezerwat Jastrząbek z jeziora-
mi sędeńskim i Jeziorkiem. z sendenia wiedzie do Krzywego Kołka, mijając 
jezioro soczewka. Krzywy Kołek, zwany popularnie ranczem, był miejscem 
akademickich wczasów w siodle. zachowały się tutaj stajnie i wybieg dla 
koni. ośrodek wykorzystywany był od czerwca do września. od kilku lat jest 
nieczynny. Dalej trasa  prowadzi przez tereny chronione parku, częściowo 
wzdłuż skrwy Lewej. Przejście na drugi brzeg rzeki biegnie w miejscu nieist-
niejącego młyna. Dalej szlak podąża przez osadę Jeżewo, rezerwat przyrody 
Kresy z torfowiskami oraz  wieś Trzcianno do Nowego Duninowa. w Nowym 
Duninowie dominantą zabytkową jest XIX-wieczny zespół pałacowo-parko-
wy z doskonale zachowanym neogotyckim zameczkiem. Na uwagę zasługuje 
park  z kilkoma pomnikami przyrody. Po opuszczeniu Nowego Duninowa 
szlak biegnie drogą lokalną na południe w kierunku Brzezinnej Góry i Koby-
lego Błota do rezerwatu Jazy. Kończy się we włocławku. Uwaga! szlak czę-
ściowo nadaje się do uprawiania turystyki rowerowej. 

 Szlak zielony im. Króla Kazimierza Wielkiego: Gąbin PKs (0,0 km) – Ko-
szelówka (5,0 km) – Matyldów (9,0 km) – Jezioro łąckie Małe (12,5 km) – Jezioro 
łąckie Duże (13,0 km) – łąck PKs (16,0 km) – Janów (20,5 km) – Gorzewo sta-
nica zHP (22,0 km) – Lucień (27,5 km) – Miałkówek (31,5 km) – Jezioro Lucień-
skie (33,0 km) – Cieślikowo (36,0 km) – Jezioro skrzyneckie (40,0 km) – wło-
cławek (72,5 km).

szlak nie biegnie bezpośrednio przez gminę Nowy Duninów, ale ściśle 
łączy się z pozostałymi szlakami i stwarza możliwość podczas wędrówki in-

Półwysep brwileński. Na prawym brzegu Wisły Wola Brwileńska, 2014
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dywidualizowania trasy. Uwaga, szlak nadaje się do uprawiania turystyki 
rowerowej. 

 Szlak niebieski, nadwiślański im. Władysława Broniewskiego: 
Płock PTTK (0,0 km) – soczewka (12,5 km) – Krzywy Kołek (16,5 km) – Lucień 
(24,5 km) – Gostynin, rynek (32,0 km).

szlak rozpoczyna się od budynku odwachu i placu Narutowicza w Płoc-
ku, prowadzi przez stary most i skręca w ulicę Popłacińską, w kierunku wło-
cławka. Prowadzi drogą krajową nr 62 przez wieś Popłacin i las Jastrząbek 
do soczewki, znanej w przeszłości osady fabrycznej. w soczewce można zejść 
ze szlaku i zwiedzić wieś Brwilno, a szczególnie półwysep brwileński, ostoję 
ptactwa wodnego i ciekawej roślinności. z zachodniego cypla półwyspu roz-
tacza się widok na Jezioro włocławskie i pobliską wyspę kormoranów, na 
której gniazduje ogromna kolonia tych ptaków. z soczewki szlak prowadzi 
na południe wzdłuż jeziora soczewka, pośród zróżnicowanego drzewostanu, 
wśród meandrującej skrwy Lewej do Krzywego Kołka, a następnie ważnej 
miejscowości historycznej i letniskowej — Lucienia. Tutaj zwiedzić można ze-
spół parkowo-pałacowy i dwa rezerwaty przyrody: Lucień i Komory. Uwaga! 
szlak częściowo nadaje się do uprawiania turystyki rowerowej.

 Szlak czarny im. aleksandra Macieszy: Nowy Duninów (0,0 km) – Śro-
doń (4,5 km) – Duninów Duży (7,5 km) – Jezioro Lucieńskie (9,5 km) – smolar-
nia (15,5 km) – Krzywie (17,5 km).

Szlaki turystyczne
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szlak rozpoczyna się w Nowym Duninowie, po czym biegnie szosą w kie-
runku Gostynina razem ze szlakiem żółtym. Czarne oznakowania wyznaczają 
południowo-zachodni kierunek marszu przez bór sosnowy, w stronę Brzezin-
nej Górnej. w czasie wędrówki urozmaicenia młodników sosnowych stano-
wią porosłe olszą, wilgotne zagłębienia terenu. Droga prowadzi do skrzyżo-
wania pięciu dróg leśnych. szlak przyjmuje kierunek południowy i pasmem 
wydm porośniętych borem sosnowym dociera do Gajówki i Dużego Dunino-
wa. ze wsi polnym traktem prowadzi w stronę lasu. Czarne oznakowania wy-
tyczają drogę wśród mozaiki zbiorowisk leśnych, krzyżówek i duktów. szlak 
dociera do szosy Nowy Duninów–Gostynin (droga nr 573). Następnie kieruje 
się na zachód, łącząc się ze szlakiem zielonym. Uwaga! szlak nie nadaje się 
do uprawiania turystyki rowerowej.

SzLaKi RoWeRoWe

 Niebieski. Ponadregionalny Szlak Wisły: Nowy Kamion (0,0 km) – Ka-
mion (1,0 km) – Dobrzyków (39 km)  – Płock-radziwie (47 km) – Popła-
cin (52,7 km) – Brwilno (66,2 km) – soczewka (85,6 km) – Nowy Duninów 

(94,3 km) – skoki Małe (107 km) – wist-
ka Królewska (121 km) – włocławek 
(133 km).

Nowo wytyczony szlak rowero-
wy w znacznej części biegnie wałem 
wiślanym. Jeden z jego najciekaw-
szych fragmentów leży na terenie 
gminy Nowy Duninów. odcinek du-
ninowski rozpoczyna się w Popłaci-
nie, kończy na granicy gminy w No-
wej wsi. Biegnie lewym brzegiem 
Jeziora włocławskiego, największe-
go sztucznego zbiornika wodnego 
w Polsce. Jezioro zajmuje powierzch-
nię 75 km2 i posiada doskonałe wa-
runki do czynnego wypoczynku nad 
wodą. Można tu uprawiać sporty 
motorowodne i surfingowe, a także 
żeglarstwo, kajakarstwo i wioślar-
stwo. ze względów sanitarnych nie 
wyznaczono nad brzegami Jeziora 
włocławskiego otwartych kąpielisk. 
Po wprowadzeniu restrykcyjnych 
przepisów dotyczących ochrony śro-
dowiska naturalnego, w tym wód, 
odnowiła się fauna jeziora i przybyły Przystań w Nowym Duninowie. Fot. K. Majchrowska, UG
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nowe gatunki ryb. Jest to doskonałe 
miejsce do wędkowania zarówno ze 
stanowisk stacjonarnych na brzegu, 
jak też z łodzi. zbiornik włocławski 
jest również eksploatowany gospo-
darczo. Na duninowskim odcinku 
szczególnej uwadze turystów poleca 
się dwie miejscowości: dawną osa-
dę fabryczną soczewkę oraz siedzibę 
gminy Nowy Duninów. 

 zielony. Ponadregionalny 
szlak VeloMazowia nr 20: witkowice 
(0,0 km) – Mistrzewice (4,6 km) – Mło-
dzieszyn (12,3 km) – Budy stare (16,4 km) – Budy Iłowskie (20,3 km) – łaziska 
(22,1 km) – Iłów (25,2 km) – Grzybów (32,9 km) – słubice (35,4 km) – wólka 
wysoka (39,8 km) – Mocarzewo (40,8 km) – sanniki – Czyżew – Topólno – Gą-
bin – zdwórz – łąck – sendeń – Białe – Klusek – Lubaty – Lipianki – skrzyn-
ki – Leśniczówka Kukawy – wójtowskie – Jedwabna – warząchewka Pol-
ska – włocławek.

Trasa ta poprzez Kampinoski szlak rowerowy połączyła warszawę z wło-
cławkiem. Jej głównym celem jest promocja najatrakcyjniejszych rejonów za-
chodniego Mazowsza. wytyczona została z uwzględnieniem najciekawszych 
miejscowości historycznych oraz najpiękniejszych krajobrazowo odcinków, 
zwłaszcza Pojezierza Gostynińskiego. szlak obejmuje krótki, ale ciekawy od-
cinek południowej części gminy Nowy Duninów w okolicach Lipianek. Całość 
szlaku mierzy 105 km. Uwaga! szlaki niebieski i zielony połączone są lokal-
nymi szlakami, tzw. łącznikowymi, oznaczonymi kolorem czarnym.

 Czarny. Międzynarodowy szlak rowerowy euroVelo R-2 
włocławsko-gostyniński odcinek szlaku biegnie z Kowala przez Dęb-

niaki, Krzewent, Goreń Duży, skrzynki, Patrówek, Gostynin, stanisławów 
skrzański, szczawin Kościelny, Korzeń rządowy, Korzeń Królewski do łąc-
ka. w okolicach skrzynek zbiega się ze szlakiem VeloMazovia nr 20. 

 Czerwony. Włocławek – Płock.
Biegnie z włocławka do Płocka przez Telążnę Leśną, Krzewent, Goreń Duży, 

skrzynki, Choinek, Bierzewice, Gorzewo, sendeń Duży, łąck, Grabinę i Płock 
radziwie. w okolicach skrzynek zbiega się ze szlakiem VeloMazovia nr 20. 

SzLaKi ŁĄCzNiKoWe
Trasa 32: Dobrzyków – Sendeń Duży �� (14 km) 
szlak rozpoczyna się we wsi Dobrzyków nad wisłą w gminie Gąbin i pro-

wadzi przez Górki, Ciechomice, Longinus do miejscowości Góry, a następnie 
w pobliżu rezerwatu krajobrazowo-florystycznego Jastrząbek, będącego naj-
większym obszarem chronionym Kompleksu Promocyjnego Lasy Gostyniń-

Szlaki turystyczne

Na szlaku rowerowym. Fot. Katarzyna Majchrowska, UG
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sko-włocławskie. Jego celem jest ochrona naturalnych systemów leśnych, 
wodnych i torfowiskowych oraz siedlisk osobliwości florystycznych. Trasa 
jest dostępna dla rowerów. 

Trasa nr 52: Nowy Duninów – Jezioro Lucieńskie��  (8 km)
szlak prowadzi z Nowego Duninowa lasami Gostynińsko-włocławskiego 

Parku Krajobrazowego w kierunku południowym, między wsiami Brzezinna 
Góra i Środoń. w pobliżu gajówki Lipianka przechodzi przez wał morenowy, 
wypiętrzony około 90 m n.p.m., a następnie wiedzie przez wieś Duninów 
Duży i kończy się nad Jeziorem Lucieńskim. w Lucieniu na uwagę zasługuje 
XIX-wieczny zespół pałacowo-parkowy oraz jezioro zagospodarowane tury-
stycznie. Nad jeziorem dwa rezerwaty: Lucień i Komory.  Trasa jest dostępna 
dla rowerów. 

Trasa nr 35: Sendeń – Soczewka �� (5 km)
szlak biegnie duktami Gostynińsko-włocławskiego Parku Krajobrazowego 

przez zespoły leśne: emilin, Gęslewka, starozamki i Mokre Małe. w przeszło-
ści istniały tu pojedyncze siedliska. Na pograniczu z gminą łąck wznosi się 
wydma o wysokości 104 m, jeden z dwóch najwyższych punktów gminy Nowy 
Duninów. szlak kończy się w sendeniu w pobliżu jezior: sędeńskiego i Jezior-
ka oraz osad: Kamienny Kopiec i Manilice. Trasa jest dostępna dla rowerów.

Trasa nr 36: soczewka – ruda – Murowanka (11 km).��
Trasa biegnie na terenie gminy Nowy Duninów wzdłuż brzegów jeziora 

soczewka, a następnie malowniczym brzegiem skrwy w kierunku jej źródeł. 
rzeka płynie głęboką doliną przez pagórkowate tereny. znajdują się tutaj 
nie tylko naturalne zbiorowiska rzadkich roślin oraz kompleksów leśnych, 
głównie grądu i łęgu jesionowo-olszowego, ale także trzy rezerwaty: Dolina 
skrwy w okolicach sierakówka, Drzewce pod miejscowością strzałki i Dy-
banka w Gostyninie. w dolnym biegu skrwy są dobre warunki do uprawia-
nia turystyki kajakowej. Przy ujściu rzeki do wisły rozpościerają się rozległe 
tereny lęgowe ptactwa wodno-błotnego, w tym mewy śmieszki, oraz kolonia 
bobrowa. Trasa jest dostępna dla rowerów.

SzLaKi KoNNe

odcinek 18: Krzewent – Nowy Duninów��  (17 km)
Początek szlaku we wsi Krzewent nad jeziorem Krzewent. Trasa prowadzi 

głównie piaszczystymi duktami Gostynińsko-włocławskiego Parku Krajo-
brazowego. z Krzewentu biegnie w kierunku północno-wschodnim, najpierw 
przez wydmy nad północnym brzegiem Jeziora Goreńskiego, następnie przez 
osadę Kociołek, tereny dawnej osady Kobyle Błoto, do leśniczówki studzian-
ka. ze studzianki szlak prowadzi przez Brzezinną Górę do Nowego Duni-
nowa, łącząc się z trasą rowerową i pieszą im. aleksandra Macieszy (szlak 
czarny). 

Na trasie: Gospodarstwo agroturystyczne „anna”, Nowy Duninów, ul. 
włocławska 5 B, tel: (024) 261-02-03; 0 501-068-472, fax: (024) 261-02-03; 
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GPs 19.4799, 52.5824. Gospodar-
stwo oferuje noclegi z wyżywieniem 
dla 24 koni i jeźdźców po wcześniej-
szym uzgodnieniu telefonicznym.

Uwaga! Na szlaku brak miejsc do 
pojenia koni. 

odcinek 19: Nowy Duninów – So-��
czewka (12 km)
wyjazd ulicami Nowego Duninowa 

w kierunku południowo-wschodnim 
do Trzcianna. Trasa biegnie częścio-
wo drogami o nawierzchni szutrowej 
bądź gruntowej. zwyczajowo nazy-
wana jest szlakiem Kotliny Płockiej. 
Prowadzi przez gajówkę Jeżewo oraz 
Las Ptaśnik do doliny skrwy Lewej. 
rzekę przekracza w dawnym ran-
czo Krzywy Kołek przy wyniosłości 
wydmowej (88 m n.p.m.) z Krzywe-
go Kołka prowadzi lasami Gęslewka 
i emilin do soczewki. 

Trasę kończy ośrodek szkolenio-
wo-wypoczynkowy „Mazowsze”, któ-
ry oferuje bazę noclegową z wyżywie-
niem. oferta „Mazowsza” rozszerzona 
jest o stajnię, gdzie zapewnione są 
noclegi dla sześciu koni. Jest to waż-
na informacja dla miłośników jazdy 
konnej. 

Uwaga! Mostek przy ujściu skrwy 
Lewej do jeziora soczewka jest nie-
przejezdny dla zaprzęgów konnych.

odcinek 20: Soczewka – Tunel ��
PKP (8 km)
szlak prowadzi wschodnim brze-

giem jeziora soczewka, następnie 
zagłębia się w lasach Gostynińsko- 
-włocławskiego Parku Krajobrazowe-
go. Po przekroczeniu drogi asfaltowej 
soczewka–łąck zmierza w kierunku 
Jeziora sędeńskiego. w dolnej czę-
ści wiedzie obrzeżami rezerwatu Ja-
strząbek do tunelu pod linią kolejo-

Szlaki turystyczne

Na szlaku konnym. Fot. Piotr Twardowski

Gospodarstwo agroturystyczne w Nowym Duninowie. 
Fot. Katarzyna Majchrowska, UG

Ośrodek „Mazowsze” w Soczewce
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Perła Mazowsza

wą, łącząc się z pętlą łącką szlaku konnego. w tym miejscu można udać 
się do łącka, skręcając w prawo lub jechać na wprost w kierunku Grabiny. 
Trasa w całości dostępna także dla zaprzęgów.

Baza turystyczna

Gmina Nowy Duninów cieszy się coraz większym powodzeniem wśród 
turystów, którzy wybierają ją na miejsce wypoczynku weekendowego 

i coraz częściej stacjonarnego. z każdym rokiem rozbudowywana jest baza 
noclegowo-gastronomiczna. Dla poszukujących przygody i dzikiej natury 
proponowana są stanice akademickie w Brzezinnej Górze i studziance. 

NoWy DUNiNóW
Magdalenka, 09-505 Nowy Duninów, ul. włocławska 14, tel. 606 496 022.��
ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy art.–Dom M. M. zielińscy, tel. 42 638 77 00 ��
(łódź, sekretariat), 42 638 77 34. 
zKsw stanica wodna zgierskiego Klubu sportów wodnych, ul. Kasztanowa 1, tel.  ��
695 605 910, 603 314 577, zksw@ultra.pl, zksw@op.pl, www.zksw.miasto.zgierz.pl. 
Tylko kursy motorowodne bez możliwości noclegu. 
Mosir, ośrodek rekreacyjno-Żeglarski, tel. 500 027 410, www.mosir.pabianice.pl, ��
Pabianice, tel. 42 215 15 01, fax 42 212 10 37. w ofercie również pole namiotowe.
„Jacht Klub Boruta” stowarzyszenie Miłośników Żeglarstwa, tel. 604 426 988,  ��
42 716 55 65. Dla turystów wodniaków możliwość rozbicia namiotu.
agroturystyka „anna” �� Mieczysław szymczak, ul. włocławska 5B, tel. 501 068 472.

SoCzeWKa
schronisko stanica Polskiego związku wędkarskiego, tel. 24 261 01 12, 24 262 74 45, ��
fax 24 266 748 18, włocławek: 54 234 47 91.
ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy (Budowlani), tel. 24 261 01 39, 24 264 53 35.��
„Mazowsze” ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy soczewka, tel. 24 261 01 19,  ��
24 266 40 84, 24 264 55 04, fax 24 262 31 33.
zajazd „NIVa”, soczewka 28 a, tel. 24 261 01 37, biuroplock@pro.onet.pl.��
ośrodek wypoczynkowy almatur, soczewka 32, 09-506 soczewka, www.soczewka32.do-��
brynocleg.pl, www.soczewka32.com, tel. 601 355 284, 605 344 309, fax 24 261 01 04.

Baza GaSTRoNoMiCzNa
„Mariva” przy stacji Paliw sieci „Bliska” w Nowym Duninowie, ul. włocławska 7. ��
Dom weselny i bar „Magdalenka” 09-505 Nowy Duninów, ul. włocławska 14,  ��
tel. 513 058 958
Dom weselny ambrozja”, Popłacin 32a, 09-506 soczewka, tel. 502 087 696, ��
24 277 20 67.
restauracja „Karczma Jakuba”, Nowy Duninów. tel. 605-914-475, 668-707-761,  ��
e-mail:jarekwisniewski11@wp.pl, www.karczmajakuba.pl
Bar „U rybaka”. wola Brwileńska 1, 09-505 Nowy Duninów, tel. 24 261 02 58,  ��
602 470 406.
zajazd „NIVa”, soczewka 28 a, tel. 24261 01 37, biuroplock@pro.onet.pl.��
„Cezarus” Gospoda w soczewce, 09-506 soczewka, ul. spacerowa 1, tel. 24 231 22 90.��
Bar „U Beaty”, plaża nad jeziorem soczewka, sezonowo.��
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Przynależność diecezjalna  
ziemi duninowskiej

po przyjęciu od czech chrztu przez młodziutkie państwo polskie w 966 roku 
rozpoczęła się intensywna akcja chrystianizacyjna. przede wszystkim na-

leżało ochrzcić ludność. aktu tego dokonywali na początku kapłani przyby-
li do polski z państw o dłuższej tradycji chrześcijańskiej, głównie z czech, 
Niemiec i francji. Z biegiem czasu przybywało księży polskich. równoległe 
tworzono struktury kościelne. W tym celu powoływano kolejne biskupstwa. 
Najwcześniej powołano biskupstwo w poznaniu, w 968 roku, a następnie 
około 1000 roku w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. 

Gmina Nowy Duninów leży na pograniczu historycznych krain: Kujaw 
i Mazowsza. Granica między tymi ziemiami była dość zmienna i nigdy nie zo-
stała precyzyjnie określona. W przeszłości okolice wsi Duninowo, jak brzmiała 
jej pierwotna nazwa, należały do powiatu włocławskiego na Kujawach, a jesz-
cze wcześniej były w granicach powiatu kowalskiego. Stan ten trwał do 1866 
roku, kiedy na ziemiach polskich, w wyniku wielkiej reformy administracyj-
nej imperium rosyjskiego, pozbawiono praw miejskich kilkaset miasteczek, 
ale dokonano również korekt na szczeblu powiatów. od 1867 roku do 1975 
roku ziemia duninowska znajdowała się w powiecie gostynińskim, a następ-
nie w województwie płockim (1975–1998). od 1999 roku gmina Nowy Duni-
nów i parafia Duninów znalazły się w granicach powiatu płockiego. 

Należy podkreślić, że w tysiącletnich dziejach polski nigdy administra-
cja kościelna nie pokrywała się z administracją państwową. Stan ten trwa 
również dzisiaj. Zwierzchność kościelna ziemi duninowskiej znajdowała się 
w płocku od początku założenia parafii, czyli czasów wczesnośredniowiecz-
nych, aż do 1800 roku. Sąsiadujące z parafią duninowską parafie w Kłótnie, 
Kowalu i Wistce (dziś parafia Modzerowo) należały do diecezji włocławskiej. 
To jedna z najstarszych w polsce. Jej korzenie sięgają 1034 roku, kiedy usta-
nowiono siedzibę biskupa w Kruszwicy. Blisko 100 lat później wyłoniła się 
z diecezji kruszwickiej, istniejąca do dziś, diecezja włocławska. przyjmuje się, 
że erygowano ją w 1123 roku, zaś pierwszym biskupem był świdger. W 1148 

Na zdjęciu obok: kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowym Duninowie
Strona 115: Boże Ciało, 22 V 2008. Fot. Katarzyna Majchrowska, UG
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Katedra płocka

Katedra włocławska

roku za rządów biskupa Wernera rozpoczęto bu-
dowę katedry włocławskiej. 

Diecezja płocka, w Xi wieku jedna z najrozle-
glejszych w kraju, sięgająca swymi granicami do 
prus i Litwy, powstała w 1075 roku. Wprawdzie 
Jan Długosz uważał, że biskupstwo w płocku po-
wołano już około 1000 roku, ale teoria ta została 
obalona przez historyków, którzy uznali, że po-
wołanie diecezji w płocku wiązać należy z wizy-
tą w tym mieście legatów papieskich. przywieźli 
oni 20 kwietnia 1075 roku list od papieża Grze-
gorza Vii (ok. 1020–1085) do króla Bolesława ii 
śmiałego (1040–1081), w którym papież wskazał 
na braki w organizacji Kościoła w polsce oraz su-
gerował zwiększenie liczby diecezji. Terytorium 
diecezji płockiej wydzielone zostało z archidiecezji 
gnieźnieńskiej i prawie całkowicie leżało na pół-
noc od środkowego biegu Wisły. Graniczyło wtedy 
z ziemiami pruskimi i litewskimi. Na lewym brze-
gu pozostawały niewielkie jej skrawki, obejmują-
ce jedynie dekanat gostyniński. Właśnie w skład 
tego dekanatu wchodziła parafia w Duninowie. Za 
taką teorią i datą opowiedzieli się najwybitniejsi 
polscy historycy przełomu XiX i XX wieku: Włady-
sław abraham (1860–1941), Wojciech Kętrzyński 
(1838–1918) i Bolesław Ulanowski (1860–1919). 
Swoje stanowisko uzasadnili w licznych pracach 
naukowych. Zostało ono przyjęte także przez histo-
ryków Kościoła diecezji płockiej, w tym arcybisku-
pa antoniego Juliana Nowowiejskiego (1858–1941) 
oraz badaczy współczesnych: księży profesorów 
Michała Mariana Grzybowskiego i Waldemara 
Graczyka oraz mediewistę ks. Tadeusza Żebrow-
skiego (1925–2014).

Duże zmiany w podziale terytorialnym Kościoła 
na ziemiach polskich, będących już pod zaborami, 
przeprowadzono w 1818 roku. parafię Duninów 
na wniosek władz pruskich odłączono od diecezji 
płockiej już 18 lat wcześniej i przyłączono do die-
cezji kujawsko-kaliskiej z siedzibą biskupstwa we 
Włocławku. Stan ten trwał do 1925 roku, kiedy 
zarządzono kolejne zmiany terytorialne w admi-
nistracji kościelnej niezbędne w odzyskanym po 
123 latach niewoli państwie polskim. Korekty były 
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znaczne, m.in. z części wschodniej terytorium die-
cezji płockiej utworzono diecezję łomżyńską. Die-
cezja płocka odzyskała dekanat gostyniński, który 
przez ponad 100 lat był w diecezji warszawskiej. 
Wróciła również do diecezji płockiej parafia Duni-
nów. Kilka lat wcześniej w 1921 roku erygowano 
nową parafię w Soczewce, która weszła w skład 
diecezji płockiej. Dużą wagę do jej rozwoju przy-
kładał biskup płocki, ks. antoni Julian Nowowiej-
ski, późniejszy arcybiskup. podział administracyj-
ny diecezji polskich, ukształtowany w 1925 roku, 
nie licząc zmian w dekanatach, trwał do 1992 
roku. Wtedy na mocy bulli papieżą Jana paw-
ła ii (1920–2005) utworzono w polsce kilka no-
wych diecezji, w tym łowicką. Diecezja płocka na 
jej rzecz utraciła część parafii leżących na lewym 
brzegu Wisły, w tym: osmolin, pacynę, Sanniki, 
Słubice, Suserz, Trębki i Zyck. W 2014 roku gmina Nowy Duninów objęta 
była zasięgiem trzech parafii: Nowy Duninów, Soczewka i płock-radziwie, do 
której przynależą dwie wioski Dzierzązna i popłacin. 

Parafia Duninów

Nie zachowały się dokumenty aktu fundacji kościoła i erekcji parafii. praw-
dopodobnie powołano ją tutaj przed Xii stuleciem, gdyż zakon benedykty-

nów z klasztoru św. Wojciecha w płocku miał wtedy prawa patronatu wobec 
kościoła pw. św. Marcina, ale to hipoteza. Miał tu być niewielki, drewniany 
kościół, położony nad Wisłą. Benedyktyni osadzeni zostali w płocku już na 
początku Xi wieku. Wiemy o tym m.in. z dokumentu datowanego na 1470 
rok, w którym opat płockich benedyktynów Maciej, odwołując się do aktów 
wcześniejszych, zrzekł się prawa patronatu nad kościołem św. Marcina w „Do-
nynowie” na rzecz króla Kazimierza iV Jagiellończyka. W wyniku tego poro-
zumienia monarcha przekazał parafię pod zarząd kolegium wikariuszy kate-
dralnych z płocka. obowiązkiem wikariuszy był śpiew i posługiwanie podczas 
nabożeństw, a także nauczanie w płockiej szkole katedralnej. Ten stan utrzy-
mywał się aż do 1800 roku. Badacz dziejów Duninowa andrzej Sumliński 
potwierdza  tę datę, odwołując się do dokumentu, jakim był wniosek władz 
pruskich, skierowany do papieża piusa Vii (1742–1823). papież przychylił się 
do wniosku, co skutkowało odłączeniem parafii Duninów z trzema wioskami 
od diecezji płockiej i przyłączeniem ich do dekanatu kowalskiego, a potem 
włocławskiego, czyli do diecezji kujawsko-kaliskiej.

Ten sam regionalista podaje informację, że najstarszy, znany z dokumen-
tów, kościół duninowski pochodził z XV wieku i leżał na wzgórzu nad Wisłą. 

Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski

Parafia Duninów
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Na jego miejscu w 1496 
roku wzniesiono kolej-
ną świątynię. 

Znany jest protokół 
wizytacji parafii i ko-
ściółka z 1594 roku, 
czyli rządów w diece-
zji biskupa Wojciecha 
Baranowskiego (1548–
1615), późniejszego 
prymasa polski. Z do-
kumentu tego wynika, 
że świątynia miała trzy 
ołtarze. 

W 1600 roku król 
Zygmunt iii Waza 
(1566–1632) potwier-
dził stare przywile-
je oraz nadał „wolne 
łowienie ryb w Wiśle 
i mielenie zboża w mły-
nie tej wsi Duninowa 
dla księży wikariuszów 
katedry płockiej”. Kil-
kanaście lat później 
w 1609 roku za rzą-
dów biskupa Marci-
na Szyszkowskiego 
(1554–1630) przepro-
wadzono kolejną wizy-
tację. Drewniana świą-
tynia miała nadal trzy 
ołtarze, główny i dwa 

boczne, oraz malowany strop i ściany. Do parafii oprócz Duninowa należa-
ły osady w Skokach, Nowej Wsi oraz dwa młyny, prawdopodobnie korzysta-
jące z nurtu Wisły. W XViii wieku przeprowadzono trzy wizytacje: w 1739 
roku, w marcu 1776 roku i ostatnią w 1786 roku. pierwsza z nich, z cza-
su rządów w diecezji biskupa antoniego Sebastiana Dembowskiego (1682–
1763), mówi o zbudowaniu w kościele duninowskim kolejnych dwóch ołta-
rzy, czyli łącznie było ich aż pięć. 

Kiedy w sierpniu 1773 roku biskupem ordynariuszem płockim został Mi-
chał Jerzy książę poniatowski (1736–1794), brat króla Stanisława  ii augusta 
poniatowskiego (1732–1798), przystąpiono do gruntownego uporządkowania 
spraw administracyjnych diecezji. Biskup poniatowski wprawdzie nie prze-

Kościół w Nowym Duninowie z pierwotną wieżą, lata 30. XX wieku.  Fot. Wła-
dysław Turowski, udostępnił Andrzej Sumliński

Wnętrze kościoła w Nowym  
Duninowie w latach 30. XX wieku

Końcowy etap budowy kościoła  
w Nowym Duninowie, ok. 1910
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bywał w płocku, ale zarządzał diece-
zją, wydając skrupulatne instrukcje 
swoim współpracownikom, zwłasz-
cza biskupom sufraganom: Kazi-
mierzowi rokitnickiemu (zm. 1779), 
Michałowi Żurawskiemu (zm. 1782) 
i Wojciechowi Józefowi Gadomskie-
mu (rządy w latach 1782–1791). 

W archiwum diecezjalnym w płoc-
ku zachował się bardzo obszerny rę-
kopis wizytacyjny parafii dekanatu 
gostynińskiego, liczący ponad 520 
numerowanych stronic. Wizytację 
przeprowadzono w listopadzie 1775 
roku (parafie ciechomice, Dobrzyków i radziwie) oraz w marcu 1776 roku 
(parafie Duninów, Gostynin, Mnich, Sokołów i Solec). Na czele wizytacji stał 
Jan paweł Jaxa Bykowski, kanonik katedralny płocki, zaś pisarzem wizyty 
generalnej był Mikołaj łempicki. pełny protokół wizyty generalnej dekanatu, 
w tym również parafii Duninów, wydał w 2000 roku ks. prof. Michał Marian 
Grzybowski. Dokument napisany był w języku łacińskim z obszernymi frag-
mentami w języku polskim. Stanowi on cenne źródło informacji nie tylko 
o kościele i jego wyposażeniu, ale także miejscowej społeczności. Wizytatorzy 
charakteryzują budynek świątyni następująco: „drewniany, stary, bowiem 
jako na odrzwiach kościoła od południa będących wyrżnięto w roku 1594 
kształtem staroświeckim w załomek wystawiony”. Dalej przytaczają doku-
ment królewski z 1470 roku: „przywilej na pergaminie in orginali przy tym 
się kościele znajdujący”. Zaznaczają, że świątynia jest konsekrowana „gdyż 
na ścianach są znaki odmalowane, przez kogo by, wiedzieć nie można, bo 
pisma na to żadnego nie masz”. 

Sam zaś bez wsi ten kościół nad samą leży Wisłą, rzeką portową, w woje-
wództwie rawskim, w ziemi gostyńskiej, a wieś w województwie kujawskiem, 
a w powiecie kowalskim. W tej parafii są dwie strugi: jedna nazywa się pruska, 
a druga ciągnię się z lasów i borów z południa, jakby się nazywała nie wiedzą, 
obydwie zbiegają się do Wisły i żadnej nie czynią parafianą przeszkody do ko-
ścioła przychodzić. Ten kościół jest sam przez się parafialnym i matką żadnego 
nie przyłączony ani córką. Do niego należy wsi pięć, jako to: Duninowo, Nowa 
Wieś, Sroden, Skoki, Wólka w ziemi gostyńskiej, innych zaś nie ma (Materiały 
do dziejów ziemi płockiej, t. 11, Ziemia gostynińska, przygotował ks. Michał 
Marian Grzybowski, płock 2000).

W protokole powizytacyjnym dość szczegółowo określono położenie parafii 
sąsiednich, a także liczbę wiernych — in numero 336, z których wszyscy się 
spowiadali: „zadość czyniąc przykazaniu kościelnemu”. Małych dzieci „nie-
sposobnych do spowiedzi” doliczono się 118, ponadto „żaden Żyd ani inszej 

Kościół w Nowym Duninowie, 2014

Parafia Duninów
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religii człowiek nie znajduje się” (na terenie parafii — przyp. red.). podano 
również obszar parafii: „na milę jedną wzdłuż, a w szerz na ćwierć mili” (oko-
ło 15 km2 — przyp. red.). 

Bardzo szczegółowo opisane zostało wnętrze świątyni oraz inwentarz 
przedmiotów ruchomych, w tym przede wszystkim naczyń liturgicznych, 
a także szat i obrusów.

ołtarzów znajduje się cztery, pierwszy ołtarz wielki, snycerskiej roboty, cały 
wyzłacany, z obrazem S. Trójcy pięknie odmalowanym mając portatyl z nie-
naruszoną relikwii pieczęcią. Drugi ołtarz z obrazem Najświętszej Maryi czę-
stochowskiej odmalowanym starym, roboty stolarskiej prostej, bez portatylu. 
Trzeci ołtarz snycerskiej roboty dawnej z obrazem S. Mikołaja z portatylem 
nienaruszonym. czwarty ołtarz prostej, stolarskiej roboty odmalowany z obra-
zem S. antoniego bez portatylu. W tych ołtarzach żaden obraz nie jest cudowny 
(Materiały do dziejów ziemi płockiej, t. 11, Ziemia gostynińska, przygotował ks. 
Michał Marian Grzybowski, płock 2000). 

Szczegółowy protokół wizytacyjny zawierał 24 pozycje, dotyczące stanu 
technicznego samej świątyni, majątku parafialnego, organizacji życia reli-
gijnego oraz informacje na temat dochodów plebana i samego proboszcza. 
interesujący był sam wygląd świątyni: 

Ten kościół w takowym zostaje stanie: dawno bowiem będący wystawiony 
i już po dwa razy reperowany, stary jest i osłabiony, ściany przeglądają miej-
scami, także sufit, podłoga wcale zła, okna całe i drzwi dwoje pod dobrym za-
mknięciem, bez kruchty, dach cały gontami pokryty i wieżyczka z sygnaturką 
(…) przy nim także zakrystia mała na północ, podłogi i przystojniejszego wejrze-
nia potrzebująca, pod zamknięciem mocnym na zamek” (Materiały do dziejów 
ziemi płockiej, t. 11, Ziemia gostynińska, przygotował ks. Michał Marian Grzy-
bowski, płock 2000). 

przy kościele znajdowała się wysoka drewniana dzwonnica oraz cmen-
tarz ogrodzony dylami, czyli drągami, z dwoma furtkami. plebania miała 
dwie izby z alkierzem i komorą, dwie stodoły, stajnię, szopę, budynek dla 
organisty oraz karczemkę. Na inwentarz żywy składały się: krowa, jałówka, 
wół, para koni, dwie świnie i nieco sprzętu, w tym wóz i pług żelazny. pro-
boszcz, którym był ksiądz Michał ryziński (ur. 1724), nie posiadał służby. 
Do parafii należały trzy włóki gruntów w nieistniejących dzisiaj miejscowo-
ściach: Korab, ogrodnica, Wilczynec i popławy, a także znanych dziś: Sko-
kach i Starym Duninowie. Wizytatorzy nie stwierdzili istnienia przy kościele 
bractwa, konwentu zakonnego, szkoły ani też możliwości „do ustanowienia 
szkoły, gdyż ubodzy parafianie”. Dostrzegli natomiast wysoki poziom moral-
ny ówczesnych parafian: 

Nie znajduje się żaden człowiek w tej parafii, który byłby zgorszeniem in-
nym, ani lichwiarz, bluźnierca, niezgody czyniący, ani wróżący, ani w gusła czy 
zabobony wierzący, w obowiązkach zaś swoich chrześcijańskich są nauczeni 
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i umiejący parafianie, ile że gdyby się miało jakowe zgorszenie pokazać, zostają 
nie tylko napomnieni przez księdza, ale też przez dwór ukarani (Materiały do 
dziejów ziemi płockiej, t. 11, Ziemia gostynińska, przygotował ks. Michał Ma-
rian Grzybowski, płock 2000). 

ostatnią wizytację w XViii wieku przeprowadzono w 1786 roku, gdy bi-
skupem był Krzysztof Hilary Szembek (1722–1797). Wspomina ona, że 
„spróchniałe sosnowe ściany obito deskami”. Nie zmieniło to jednak faktu, że 
świątynia z każdym rokiem podupadała, zwłaszcza że zbudowano ją jeszcze 
w końcu XVi stulecia. W połowie XiX wieku nie nadawała się już do użytku. 
ostatnie nabożeństwo odprawiono w niej w 1858 roku. posługę bożą prze-
niesiono wówczas na cmentarz grzebalny, wytyczony w 1827 roku. Tam znaj-
dowała się kaplica, której najstarsza część — prezbiterium, mogła powstać 
już w XVii stuleciu. cmentarz ten, istniejący do dziś, wytyczono w pewnej 
odległości od brzegów Wisły, na niewielkim wzgórzu, by zapobiec podtapia-
niu  grobów przez rzekę. 

W kronice parafialnej opracowanej w latach sześćdziesiątych ubiegłe-
go wieku przez proboszcza Józefa Gosika (1914–1998), odtworzone zosta-
ły z dużą skrupulatnością dzieje parafii od końca XV wieku. Kronikarzowi 
udało się opracować prawie kompletną listę proboszczów parafii Duninowo 
od końca XVi wieku. posługę kapłańską do połowy XiX stulecia sprawowali 

Parafia Duninów
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tutaj księża: Marcin rawa (1592–1609), Kazimierz czachowski (1649–1668), 
antoni Gotkowski (?–1717), adam Dzierżyński (1717–1740), Maciej płotec-
ki (1740–1764 lub później), Michał ryżyński (1771–1780 lub później), Kac-
per Seuffert (1791–1809), paweł Brudziński (1809–1814), Walenty Słupecki 
(1814–1822), Walenty owsiński (1822–1837), antoni Królewiecki (1837–
1842), Jan eichstaedt (1842–1844), feliks Bezler (1844–1853) i Józef czar-
nowski (1858).

W latach 1858–1868 proboszczem był ks. Jan Karwacki. W 1860 roku 
dobudował do prezbiterium na cmentarzu nawę, dzięki czemu można było 
odprawiać tutaj nabożeństwa o każdej porze roku. Kaplica nosi wyzwanie 

świętej Trójcy. Stary 
kościół uległ z czasem 
zniszczeniu i zapo-
mnieniu. Miejsce, gdzie 
znajdowała się świąty-
nia i cmentarz zalane 
zostało wodą po wy-
budowaniu tamy we 
Włocławku.  izabella 
Galicka i Hanna Sygie-
tyńska, które prowa-
dziły w latach siedem-
dziesiątych ubiegłego 
wieku inwentaryzację 
obiektów architekto-
nicznych i założeń par-
kowych powiatu gosty-

nińskiego, uważają, że stary kościół w Duninowie rozebrano w 1866 roku, 
a być może został spalony już w 1812 roku, co wiązałoby się z przemarszem 
armii napoleońskiej (Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. X, z. 3. Dawny 
powiat gostyniński, opr. izabella Galicka i Hanna Sygietyńska, Warszawa 
1975). Kolejnymi proboszczami duninowskimi byli księża: Jan przywieczer-
ski (1868–1880) i franciszek radziszewski (1880–1892). W latach 1880–
1881 doszło do dość korzystnej dla parafii wymiany gruntów parafialnych 
z gruntami barona Karola Macieja ike-Duninowskiego. 

Druga połowa XiX wieku charakteryzowała się dużym rozwojem Dunino-
wa, co było związane z miejscową cukrownią Leonów oraz wielkimi dobrami 
ziemskimi rodu ike-Duninowskich. Kaplica cmentarna okazała się niewy-
starczająca na potrzeby parafii i wiernych. Z pomysłem wybudowania no-
wego kościoła wystąpił już w 1896 roku ks. Władysław cegielski (proboszcz 
w latach 1892–1901), doprowadzając nawet do przyjęcia uchwały o budowie 
świątyni i opodatkowaniu się wiernych w wysokości dwóch rubli z morgi. ar-
chitekt Kazimierz Marian Stebelski (1863–1940) przygotował nawet wstępny 
projekt, ale do rozpoczęcia budowy nie doszło. 

albert ike-Duninowski
Mieczysław Kozakowski
Jan śliwiński
Stanisław Kazimierz 

Zdzitowiecki

Pamiątkowe tablice umieszczone w kościele w Nowym Duninowie
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Zdecydowane starania o budowę nowej świątyni 
podjął Mieczysław Kozakowski, proboszcz w latach 
1901–1912. Wsparł go albert ike-Duninowski, wła-
ściciel dóbr Duninów, który pokrył w 60% koszt bu-
dowy. parafianie zadeklarowali datki pieniężne i pra-
cę bez wynagrodzenia. Budowę rozpoczęto w 1901 
roku, a zakończono w 1910 roku. świątynię konse-
krował w 1911 roku biskup włocławski Stanisław 
Kazimierz Zdzitowiecki (1854–1927). Kościół projek-
tował jeden z najbardziej wziętych architektów tego 
czasu, mistrz neogotyku sakralnego, Konstanty Woj-
ciechowski (1841–1910), z którego pracowni wyszedł 
również projekt świątyni w Kutnie. imponująca była 
wieża, wznosząca się 12,5 m ponad poziom dachu, 
zwieńczona dwumetrowym żelaznym krzyżem. Wojciechowskiemu przypisu-
je się również projekt neogotyckiego ołtarza głównego świątyni. 

Następcami księdza Kozakowskiego byli: w latach 1912–1916 ks. Wacław 
Boratyński i w latach 1916–1917 ks. Wojciech chawałkiewicz. W 1917 roku 
probostwo duninowskie objął ks. ignacy Lisiecki (1872–1936). Wcześniej od 
1904 roku był proboszczem sąsiedniej parafii Wistka, niełatwej ze względu na 
dużą liczbę kolonistów niemieckich oraz rozproszenie miejscowości. Działal-
ność narodową w Wistce przypłacił aresztowaniem przez Niemców podczas 
pierwszej wojny światowej. Skoncentrował się przede wszystkim na szerzeniu 
oświaty wśród dzieci katolickich. Był kapłanem, który „dobrotliwością swego 
serca otaczał też lud wiejski w rozległej, ale biednej parafii”. W maju 1927 
roku parafię wizytował biskup płocki antoni Julian Nowowiejski. Działały tu-
taj aktywnie Katolickie Stowa-
rzyszenia Młodzieży Męskiej 
i Żeńskiej. 

Kolejna wizytacja miała 
miejsce w sierpniu 1935 roku. 
prowadził ją sufragan płoc-
ki biskup Leon Wetmański 
(1886–1941). Ksiądz Lisiec-
ki był już poważnie chory, co 
zaznaczono w protokole wi-
zytacyjnym. Jednym z powo-
dów choroby serca probosz-
cza miał być pogarszający się 
stan techniczny wieży kościel-
nej, której groziło zawalenie. 
Sprawa ta miała duże reper-
kusje. Starostwo gostynińskie 
wysłało w styczniu 1933 roku 

Pismo Starostwa Powiatowego w Gostyninie o konieczności  
obniżenia wieży kościoła w Nowym Duninowie (arch. UG)

Ksiądz Ignacy Lisiecki

Parafia Duninów
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w tej kwestii oficjalne pismo do Wydziału Technicznego Urzędu Województwa 
Warszawskiego. W zawiadomieniu napisano m.in.: 

Kościół rzymskokatolicki w Nowym Duninowie zbudowany został niedawno, 
a całkiem ukończonym i konsekrowanym został w 1910 roku (miało to miej-
sce rok później — przyp. red.). Zbudowanym został z materiału ogniotrwałego. 
Nawet piękna wieża w stylu gotyk nadwiślański całkowicie, aż do wierzchołka 
wykonana z cegły, zakończona olbrzymim kamieniem i krzyżem żelaznym. prze-
oczono jednak uczynić w części górnej wietrznika przez co cegła wewnętrzna cały 
rok była mokra, a w czasie deszczu lub obfitej wilgoci zbierała się woda i ścieka-
ła w mury i filary wieżę podpierające. przez co mrozem rozsadzone zostały dwa 
filary, na kopii planu czerwonym atramentem wskazane. Dla zbadania uszko-
dzeń i całokształtu wieży zbudowaliśmy rusztowanie. Wybrano też 18 członków, 
przedstawicieli poszczególnych wiosek do radzenia nad tą sprawą. po kilkakrot-
nych oględzinach i naradach członkowie, choć z wielką przykrością, ale postano-
wili przystąpić do rozbierania górnej części wieży grożącej zawaleniem i uszko-
dzeniem kościoła (pismo w archiwum UG).  

Zasięgnięto też opinii znanego architekta Stanisława Marzyńskiego (1904–
1992), później projektanta nowego kościoła w Gąbinie. Stanisław Marzyński 
przyjechał do Duninowa na zaproszenie rodziny Duninowskich i po dokona-
nych oględzinach przysłał 27 września 1932 roku pisemną opinię, że bez-
zwłocznie należy obniżyć wieżę, co wkrótce wykonano. początkowo wieżę na-
kryto daszkiem, a później nadano jej obecny kształt. 

Chór parafialny w Duninowie, 1948. Stoją, od lewej: Muszyński (kościelny), Ryszard Wyrwa, Renata Szymańska, Jan 
Przybyszewski, Krystyna Walecka, Tadeusz Kaleja, Krystyna Owsik, Stefan Szymczak, NN. Siedzą: Zenon Kowalewski, 
Henryka Lewandowska, Józef Świerczyński, Helena Świerczyńska, organista Konczalewski, Anna Gocał, Irena Maj-
chrowska, Wojciech Konczalewski, Halina Działowska. W pierwszym rzędzie: Eugeniusz Cytacki, Maria Czajkowska, 
Leokadia Zalewska i Kazimierz Kamiński
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Ksiądz ignacy Lisiecki zmarł w Duninowie 24 lipca 1936 roku. pochowany 
został na miejscowym cmentarzu. W imieniu społeczności żegnał go sekre-
tarz gminy Janasik, podkreślając, że kapłan był człowiekiem zawsze wyrozu-
miałym dla innych i o bardzo skromnych potrzebach osobistych. 

po śmierci ks. Lisieckiego proboszczem duninowskim został ks. Szczepan 
ryglewicz (1894–1973). Do Duninowa przybył z probostwa w ciachcinie koło 
płocka. aresztowany został 6 października 1941 roku. po krótkim pobycie 
w klasztorze w Lądzie trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau. przeżył 
tam cztery lata w udręce i głodzie. Doczekał wyzwolenia obozu w 1945 roku, 
po czym powrócił do Duninowa. przez okres okupacji kościół był zamknięty. 
W lipcu 1946 roku ks. Szczepan ryglewicz zwrócił się z prośbą do bisku-
pa Tadeusza Zakrzewskiego (1883–1961) o przeniesienie w rodzinne strony. 
otrzymał wtedy parafię w Grudusku koło ciechanowa. 

W trudnym okresie powojennym wokół parafii skupiło się nie tylko życie 
religijne, ale również społeczne i kulturalne. przez kilka lat z powodzeniem 
działał chór kościelny pod batutą organisty Konczalewskiego. po ks. rygle-
wiczu posługę kapłańską jako proboszczowie parafii Nowy Duninów sprawo-
wali księża: apolinary Murawski (1946–1950), romuald Biedrzycki (1950–
1959) i Józef Gosik (1959–1965). Ksiądz Józef Gosik opracował wspomnianą 
już kronikę parafialną, docierając do wszystkich możliwych źródeł archiwal-
nych przechowywanych w archiwum Diecezjalnym w płocku i Włocławku. 
Szczególnej wartości są zawarte w kronice życiorysy kolejnych proboszczów, 
począwszy od Marcina rawy z przełomu XVi i XVii wieku, a skończywszy na 
ks. romualdzie Biedrzyckim. Kronikarz dużą uwagę skupił na pracy pro-
boszczów na rzecz wiernych parafii Duninów. 

Kolejnymi proboszczami byli: Henryk Markuszewski (1965–1984), To-
masz Szablewski (1984–1986), Mirosław Wiśniewski (1986–1996), Krzysztof 
Jaroszewski (1996–2000), Jan Włoczewski (2000–2005) i Józef Żbikowski 
(2005–2008). od lutego 2008 roku proboszczem parafii pw. św. Mikołaja 
w Duninowie jest ks. adam łach, były redaktor wydania płockiego „Nie-
dzieli”, kapelan  ochotniczej Straży pożarnej w gminie. Z parafii Nowy Du-

Ks. Józef Goslk Ks. Romuald Biedrzycki Ks. Szczepan Ryglewicz
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Polichromia w prezbiterium kościoła 

Widok z chóru na wnętrze kościoła w Nowym Duninowie

Neogotycki ołtarz główny
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ninów pochodzą ks. Bronisław eugeniusz Lutyński (1885–1974), doktor 
teologii, i ks.  Dariusz Gościniak, prowadzący działalność duszpasterską 
w Stanach Zjednoczonych. Ksiądz Lutyński urodził się w Nowym Duninowie 
w rodzinie urzędnika miejscowego majątku. Ukończył płockie seminarium 
duchowne, odbył studia teologiczne w Krakowie, innsbrucku i rzymie. W la-
tach 1920–1925 był kapelanem wojskowym w płocku, następnie prefektem 
w Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły. podczas okupacji należał do 
grupy księży płockich szykanowanych przez Niemców. W 1930 roku założył 
instytut psychologiczny augustianum w płocku, którym wiele lat kierował. 
Brał udział w powstaniu warszawskim, odznaczony został Krzyżem Walecz-
nych. Zmarł w płocku. Był starszym bratem romana Wincentego Lutyńskie-
go (1887–1968), płockiego adwokata i działacza społecznego. 

świątynia pw. Najświętszej Marii panny Niepokalanie poczętej jest jedno-
nawowa, ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym, orientowana, na zewnątrz opię-
ta przyporami, z oknami ostrołukowymi, podobnie jak portal. Wewnątrz dwie 
pary filarów przyściennych. Wyposażenie wewnętrzne częściowo pochodzi ze 
świątyni poprzedniej i kaplicy cmentarnej. W kościele znajduje się pięć ołta-
rzy: główny, neogotycki, trzy boczne oraz soborowy. W ołtarzu głównym kopia 
obrazu rafaela Santi Niepokalane poczęcie i Serca Jezusowego. W ołtarzach 
bocznych wizerunki św. Mikołaja, św. Józefa i św. Barbary, zaś w kaplicy Mat-
ki Boskiej częstochowskiej, datowany na przełom XVii i XViii wieku. W la-
tach 1955–1956 roku świątynię odnowiono, ozdabiając ją interesującymi po-
lichromiami. Malował je Kazimierz Drapiewski według kartonów swego brata 
Władysława Drapiewskiego (1876–1961). Ten sam malarz wcześniej ozdabiał 
kaplicę boczną Matki Boskiej częstochowskiej. Scenę nawiedzenia św. elżbie-
ty z prawej strony prezbiterium namalował inny płocki malarz, Henryk Dzier-
żanowski (1886–1965). 

Na uwagę zasługuje też obraz św. Barbary namalowany w 1911 roku przez 
ignacego Stelmaskiego oraz feretron z ludową rzeźbą Matki Boskiej Skępskiej. 
Zabytkowy jest również krzyż procesyjny z XViii wieku. Z naczyń liturgicznych 
wymienić należy klasycystyczną monstrancję z początku XiX wieku oraz krzyż 
gładki z XiX stulecia opatrzony godłem państwowym, sygnaturą warsztatu 
złotniczego J. Henigera oraz literami i. D., zapewne ike-Duninowski. organy 
wykonane w 1876 roku przez firmę niemiecką Gebruder-Walter przeniesione 
zostały do Duninowa z kościoła ewangelickiego w Karolewie pod koniec lat 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku. informację tę potwierdził czesław Sumliński 
(1918–1990), który w latach 1950–1990 był organistą parafii duninowskiej 
i jednocześnie prowadził księgi parafialne. 

parafia Nowy Duninów obejmuje następujące miejscowości: Brzezinna 
Góra, Duninów Duży, Grodziska, Jeżewo, Kamion, Karolewo, Lipianki, Nowa 
Wieś, Nowy Duninów, Skoki Duże, Skoki Małe, Stary Duninów, środoń, 
Trzcianno i Wolę Brwileńską. Miejscowości Skoki Duże i Skoki Małe admini-
stracyjnie przynależą do gminy Włocławek w powiecie włocławskim. Liczba 
mieszkańców parafii — około 2550 osób. święta parafialne: 8 grudnia Nie-

Parafia Duninów
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pokalanego poczęcia NMp, 6 grudnia 
św. Mikołaja i świętej Trójcy (świę-
to ruchome, obchodzone w pierwszą 
niedzielę po Zesłaniu Ducha święte-
go, 56 dni po Wielkanocy). 

W kancelarii parafialnej przecho-
wywane są księgi ślubów, chrztów 
i zgonów. Najstarsze, czyli sprzed 
pierwszej wojny światowej, przeka-
zane zostały do archiwum Diece-
zjalnego w płocku. Kontynuowane 
są zapisy w dawnej kronice para-
fialnej. W latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku staraniem ks. Miro-
sława Wiśniewskiego wybudowano 
murowaną plebanię. cmentarz przy-
kościelny ogrodzono murem z cegły 
i wykonano polbrukową ścieżką pro-
cesyjną. Na wieży kościelnej zainsta-
lowane zostały dwa dzwony. 

W pobliżu kościoła znajduje się 
obszerny, hektarowy cmentarz grze-
balny. Wytyczony został w 1827 roku 
i należy do najstarszych czynnych 
cmentarzy ziemi gostynińskiej. Jest 
to miejsce pochówku wielu zasłużo-
nych dla tutejszej społeczności osób, 
a także ludzi, których dorobek mie-
rzony może być skalą ponadlokal-
ną. W południowej części cmentarza 
znajduje się grób adama adolfa Toł-
łoczki (1834–1898). Tołłoczko urodził 
się 28 września w Kuryłłach na zie-
mi grodzieńskiej. pochodził z patrio-
tycznej i zasłużonej rodziny polskiej 
o korzeniach litewskich. Za udział 
w powstaniu styczniowym skaza-
ny został na zesłanie w głąb Syberii, 
stając się jednym z jej badaczy. po 
zwolnieniu wrócił do kraju i zatrud-
nił się jako oficjalista w majątku ba-
ronów ike-Duninowskich w Dunino-
wie. Szybko zyskał ogólny szacunek. 
Zmarł w Duninowie 4 maja podczas 

Cmentarz w Nowym Duninowie. Grób-obelisk ku czci walczą-
cych o wolną Polskę. Fot. Katarzyna Majchrowska, UG

Kaplica Ike-Duninowskich

Kaplica pw. Świętej Trójcy
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epidemii cholery. Z tej rodziny pochodził Tomasz 
Tołłoczko, bratanek adama Tołłoczki, uczeń Gim-
nazjum Gubernialnego w płocku, obok Władysła-
wa Broniewskiego (1897–1962) i Juliana Lesz-
czyńskiego (1889–1937), jeden z organizatorów 
słynnego strajku szkolnego w 1905 roku. Na gro-
bie adama adolfa Tołłoczki wykuto następujący 
napis: „ciernistą była życia jego droga,/puszcze 
Syberyi zmierzył stopy swemi./W każdej przygo-
dzie zwracał się do Boga./Wrócił do kraju, by spo-
czął w swej ziemi”.

Na cmentarzu znajduje się również grób inne-
go weterana powstania 1863 roku Józefa Włodar-
skiego, zmarłego 19 grudnia 1925 roku, oraz grób 
symboliczny porucznika Stefana Jana ike-Du-
ninowskiego (1900–1940), syna Karola i Wandy, 
właścicieli majątku Duninów. W pobliżu kwatery 
bohaterów posadzono 11 listopada 2009 roku dąb 
pamięci porucznika Duninowskiego, ochotnika 
wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, zamordo-
wanego w Bykowni przez NKWD. Nieopodal znaj-
duje się obelisk, zwieńczony postacią chrystu-
sa Ukrzyżowanego, opatrzony tablicą z napisem: 
„W dziesiątą rocznicę odniesionego zwycięstwa 
nad najazdem bolszewickim poległym bohaterom 
ku chwale ojczyzny na wieczną rzeczy pamiątkę 
ufundowali ten pomnik obywatele gm. Duninów, 
1930 rok”. Zrekonstruowaną tablicę kosztem pa-
rafian duninowskich powieszono w dniu święta 
Wojska polskiego, 15 sierpnia 1999 roku. Miejsce 
pamięci i zadumy dopełnia wzniesiony w 2012 
roku krzyż Katyń–Smoleńsk z tablicą poświęconą 
21 473 ofiarom zbrodni katyńskiej oraz ofiarom 
katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem z 10 kwiet-
nia 2010 roku. W 2011 roku w stulecie konsekra-
cji kościoła odbyły się uroczystości jubileuszowe 
z udziałem biskupa płockiego romana Marcin-
kowskiego. Z tej okazji referat poświęcony dziejom parafii duninowskiej 
w oparciu o najnowsze badania opracował i wygłosił andrzej Sumliński. 

Na cmentarzu spoczywają też księża pracujący w tutejszej parafii: paweł 
Brudziński (proboszcz w latach 1809–1814), Jan eichstaedt (1842–1844), 
Józef czarnowski (1854–1858), ignacy Lisiecki (1917–1936) i zmarły w 1917 
roku ks. Wojciech chawałkiewicz. W centralnej części cmentarza znajdu-
je się kaplica pw. świętej Trójcy. Jest to najstarszy zachowany zabytkowy 

Dąb Pamięci por. Ike-Duninowskiego

Krzyż pamięci ofiar Katynia  
i katastrofy smoleńskiej

Parafia Duninów
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obiekt architektoniczny ca-
łej ziemi duninowskiej. pre-
zbiterium wzniesione zosta-
ło prawdopodobnie w XVii 
wieku, zaś nawa w 1858 
roku. Kaplicę odnowiono 
przed wybuchem drugiej 
wojny światowej. Jest to 
budynek wzniesiony z ce-
gły, orientowany, w części 
prezbiterialnej otynkowany. 
Nawa posadowiona na pla-
nie prostokąta, natomiast 
węższe prezbiterium zostało 
zamknięte półkoliście. We 
wnętrzu budynku tzw. po-
zorne sklepienie kolebkowe 

i półkolisty łuk tęczowy. prezbiterium na osi, okno zamknięte półkoliście, 
natomiast od południa dwa okna ostrołukowe, zaś od północy dwa wejścia 
zamknięte odcinkowo. fasada ozdobiona portalem ostrołukowym i zwień-
czona trójkątnym szczytem, nad którym ustawiono drewnianą wieżyczkę na 
sygnaturkę. Dach dwuspadowy, pokryty ceramiczną dachówką. Wewnątrz 
ołtarz główny z rzeźbami chrystusa Ukrzyżowanego, św. Kazimierza i po-
stacią zakonnicy. ołtarz ten pochodzi z drugiej ćwierci XViii wieku. ołtarz 

Biskup Roman Marcinkowski podczas stulecia konsekracji kościoła 
w Nowym Duninowie. Obok Teresa Michalska i Wojciech Kijek, w głębi 
proboszcz parafii ks. Adam Łach. Fot. arch. UG

Nowy Duninów, procesja Bożego Ciała, 2008. Fot. Katarzyna Majchrowska, UG
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boczny reprezentuje styl późnoklasycystyczny i powstał około połowy XiX 
stulecia. Zachowała się też XViii-wieczna ambona i prawdopodobnie śre-
dniowieczna granitowa kropielnica. obok prezbiterium starej kaplicy uwagę 
zwraca murowana kapliczka z żelaznym krzyżykiem, posadowiona na czwo-
robocznym cokole. Być może wzniesiona została również w XViii wieku. 

Parafia Soczewka

Zanim powstała osada fabryczna Soczewka okolice wcześniejszej wsi Moź-
dzierz były słabo zaludnione. Najbliższe kościoły w radziwiu i w Dunino-

wie znajdowały się w odległości około 10 km. pod koniec XiX wieku w osadzie 
i najbliższych okolicach mieszkało ponad 1000 osób, zaś w fabryce znajdowało 
zatrudnienie kilkaset pracowników, głównie miejscowych robotników. Myśl 
budowy świątyni w Soczewce pojawiła się już w drugiej połowie XiX wieku, ale 
na jej realizację nie pozwalała sytuacja polityczna. carat niechętnie bowiem 
wydawał pozwolenie na wznoszenie kościołów katolickich. Dopiero rewolu-
cja 1905 roku spowodowała, że car Mikołaj ii romanow (1868–1917) wydał 
ukaz, w którym mocno złagodzono dotychczasową politykę wobec polaków. 
Sytuację tę wykorzystał ks. paweł Dzieniakowski (1840–1912), proboszcz 
parafii pw. św. Benedykta w radziwiu, która obejmowała osadę w Soczewce. 
inicjatywa mogła liczyć na szerokie poparcie miejscowej społeczności oraz 
właścicieli papierni, rodziny epsteinów, którzy deklarowali pomoc finansową. 
Stanisław epstein należał do współinicjatorów budowy świątyni, pod którą 
przekazał plac i w dużym stopniu finansował przedsięwzięcie. Wykopy roz-
poczęto wiosną 1905 roku. W lipcu roku następnego poświęcono fundamen-
ty, a kilka miesięcy później można już było w nowej świątyni odprawić nabo-
żeństwo. Nie ma pełnej jasności co do twórców projektu kościoła. Wiadomo, 
że ogólny plan wykonał inż. antoni procner z Krakowa, który też kierował 
pracami budowlanymi. 
projekt architektonicz-
ny przypisuje się zna-
nemu budowniczemu 
edwardowi cichockie-
mu (1833–1899), twór-
cy kościoła w radziwiu, 
ale jest to mało praw-
dopodobne, zważywszy, 
że zmarł kilka lat przed 
rozpoczęciem budowy 
świątyni w Soczewce. 
Wiadomo jednak, że 
współpracował z księ-
dzem Dzieniakowskim, Neogotycki kościół w Soczewce z dobudowaną kaplicą zimową

Parafia Soczewka
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więc mogły powstać zarysy projektu, a nawet szkice, wykorzystane później 
przez inż. procnera.

Budowa nowego kościoła w Soczewce wzbudzała powszechne zaintereso-
wanie, przede wszystkim lokalnej społeczności. Jak wspominają świadkowie 
tych wydarzeń, Helena i Ludomir Górniccy z Soczewki: 

Teraz dla wszystkich okolicznych mieszkańców na pierwszym miejscu była 
sprawa budowy kościoła. Ludzie, korzystając z wolnego czasu, a wtedy jesz-
cze pracowano w fabryce po dwanaście godzin, zbierali po polach kamienie na 
fundamenty, a okoliczni gospodarze zwozili je końmi dobrowolnie. Urządzano 
przedstawienia amatorskie, loterie fantowe i inne imprezy na rzecz budowy ko-
ścioła (relacja pisemna z 1975 roku). 

prace postępowały bardzo szybko. Mury kościoła rosły dnia na dzień. Ty-
godnik „Mazur”, pismo o silnym zabarwieniu religijnym, donosił na początku 
sierpnia 1906 roku:

Na mocy pozwolenia Je arcybiskupa warszawskiego ks. p. Dzieniakowski, 
proboszcz radziwski, dopełnił obrzędu poświęcenia kamienia węgielnego pod 
nowo budujący się u nas kościół. Nader rzewna była to chwila dla mieszkańców 
tutejszych. Z kościoła parafialnego przybyła kompania we wzorowym porządku 
pod przewodnictwem ks. a. Krysiaka, parafianina rodzonego. po poświęceniu 
fundamentów ks. proboszcz odprawił sumę w miejscu na ten cel prześlicznie 
przygotowanym. W czasie sumy wypowiedział kazanie ks. Stanisław figielski. 
Słowo tym chętniej było słuchane, że było głoszone usty rodaka tutejszego. 

Nawa kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Soczewce
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Stanisław Aleksander FigielSki (1875–1958), infułat, zasłużony kapłan 
diecezji płockiej, jej administrator apostolski i wikariusz generalny. Uro-
dził się w rodzinie robotniczej w Soczewce. Święcenia kapłańskie otrzymał 
w 1897 roku, następnie pracował jako wikariusz w Rypinie i Przasnyszu. Od 
1909 roku aż do śmierci związany był z Płockiem. Prowadził wykłady w Wyż-
szym Seminarium Duchownym, redagował tygodnik „Mazur”. W 1923 roku 
otrzymał stopień doktora teologii na Uniwersytecie w Rzymie. Podczas oku-
pacji 1940 roku mianowany został proboszczem płockiej fary, a po uwięzie-
niu i śmierci biskupów Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Leona Wetmań-
skiego zarządzał jako administrator apostolski diecezją płocką do 1946 roku. 
Po nominacji ks. Tadeusza Pawła Zakrzewskiego (1883–1961) na ordynariu-

sza płockiego ks. Stanisław Figielski został wikariuszem generalnym diecezji i nadal proboszczem fary. 
Zmarł w Płocku. Był starszym bratem rewolucjonisty Władysława Figielskiego (1889–1919).

Kościół wybudowany został w stylu neogotyckim, 
z czerwonej cegły, na planie krzyża rzymskiego. Jest to 
budowla jednonawowa, z prezbiterium i transeptem, czy-
li nawą poprzeczną. Długość nawy wynosiła 18,5 m, sze-
rokość blisko 10 m, zaś transeptu 17 m. świątynia ma 
wieżę w części frontowej i sygnaturkę na przecięciu naw. 
przy transepcie dobudowano dwie niewielkie zakrystie. 
Do kościoła prowadziły trzy wejścia: główne pod wieżą 
oraz dwa boczne — z lewej strony kościoła do zakrystii 
oraz na wieżę i chór. Dość szybko udało się zaopatrzyć 
świątynię w niezbędne meble oraz paramenty liturgiczne. 

Wymalowano też wnętrze kościoła, co było zasługą żony współwłaściciela 
papierni Gustawa epsteina, która przyjęła na siebie finansowanie tej pracy 
i nadzór organizacyjny. przepiękną polichromię wykonał według rysunków 
Władysława Drapiewskiego, twórcy polichromii katedry płockiej, jego brat 
Kazimierz Drapiewski. Nieco dłużej ciągnęła się sprawa wyposażenia kościo-
ła w ołtarze. przez wiele lat korzystano z ołtarza tymczasowego, nad którym 
zawieszony był obraz Matki Boskiej częstochowskiej jako dar parafii w ra-
dziwiu. Z płockiego kościoła farnego przywieziono wykonane w 1893 roku 
dwa drewniane konfesjonały. Zaprojektował je ówczesny proboszcz fary, 
ks. Kazimierz Weloński (1831–1915) brat piusa Welońskiego (1849–1931), 
wybitnego rzeźbiarza, autora drogi krzyżowej w sanktuarium jasnogórskim 
w częstochowie. 

Wytyczono plac przykościelny, dziś ze ścieżką procesyjną, który do 1924 
roku był wykorzystywany jako cmentarz grzebalny. Wkrótce ogrodzono przy-
legły do świątyni teren z przeznaczeniem na nowy cmentarz. Udało się dzięki 
zbiórce złomu i pieniędzy ufundować dwa dzwony i sygnaturkę, które póź-
niej zrabowali Niemcy w 1915 roku. Nowe dzwony o imionach piotr i paweł 
zakupiono w 1922 roku. 

Parafia Soczewka

Ksiądz Andrzej Krysiak
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świątynia w momencie jej poświęcenia była placówką filialną parafii w ra-
dziwiu i podlegała tamtejszemu proboszczowi. Jak ustalił ksiądz prof. Mi-
chał Marian Grzybowski, zwykle nabożeństwa odprawiali w Soczewce księża 
z płocka i wikariusze z radziwia. Stan ten trwał do 1921 roku, kiedy już 
w niepodległej polsce zdecydowano o utworzeniu w Soczewce samodzielnej 
parafii. Z dniem 1 listopada 1921 roku do Soczewki skierowany został ze 
Szczawina Kościelnego ks. paweł Kwiatkowski, który związał się z nowym 
kościołem i później parafią do końca swych dni. Z jego inicjatywy przy ko-
ściele powstał chór oraz orkiestra. W okresie największego kryzysu działał 
też parafialny sklep spożywczy „oszczędność”. 

Soczewka jako kościół filialny należała do diecezji 
warszawskiej. Do diecezji płockiej powróciła wraz 
z dekanatem gostynińskim w 1925 roku. 

erekcji parafii, której patronką, podobnie jak ko-
ścioła, jest Matka Boska częstochowska, dokonał 
15 grudnia 1921 roku kardynał aleksander Kakow-
ski (1862–1938). Nowa parafia obejmowała następu-
jące miejscowości wydzielone z parafii radziwie: osa-
da fabryczna Soczewka-Moździerz, Brwilno, Brwilno 
Dolne, emilin, Gęstewka, Jastrząbek, Kamienny Ko-
piec, Koniecpol, łukowo, Mościska i Starożęta. Wiele 
z tych miejscowości już dziś nie istnieje bądź włą-
czona została do większych osad. W maju 1923 roku 
z wizytą duszpasterską przybył do Soczewki ks. kar-
dynał aleksander Kakowski, witany uroczyście przez 
przedstawicieli wszystkich stanów. Kazanie wygłosił 
ks. dr Z. choromański. Kościół konsekrowany został 
23 maja 1927 roku przez biskupa antoniego Juliana 
Nowowiejskiego. ostatnią przed drugą wojną świa-
tową wizytę duszpasterską złożył w końcu sierpnia 
1935 roku biskup Leon Wetmański. Było to w okre-
sie, kiedy upadła fabryka i wiele rodzin żyło na kra-
wędzi nędzy. W tym roku liczbę parafian określano 
na 1420 dusz. Było to trudny okres dla parafii, po-
nieważ bezrobocie i działalność radykalnych partii 
politycznych powodowała, że wielu wiernych zaczęło 
odchodzić od Kościoła. 

Do dramatycznych wydarzeń doszło w parafii 
w 1939 roku. po wkroczeniu tutaj Niemców w dniu 
13 września rozpoczął się okres okupacji. proboszcz 
ks. paweł Kwiatkowski podtrzymywał parafian na 
duchu, odwołując się do polskich tradycji patriotycz-
nych. Jego nieprzejednana postawa spowodowała, 
że został aresztowany i wraz z grupą innych księ-

Zabytkowy konfesjonał projektu 
Kazimierza  Welońskiego

Obraz Matki Boskiej  
Częstochowskiej z ołtarza głównego
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Paweł kwiAtkowSki (1886–1939), proboszcz parafii w Soczewce. Pocho-
dził z Pęcic pod Pruszkowem. Ukończył seminarium duchowne w Warszawie, 
gdzie pracował do 1925 roku. Po ogłoszeniu bulli papieskiej Vix dum Polo-
niae, wyznaczającej nowe granice diecezji, parafia w Soczewce znalazła się 
w diecezji płockiej. Ksiądz Kwiatkowski był pierwszym proboszczem parafii 
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. W pracy duszpasterskiej wyróżniał się 
gorliwością, a także stanowczością i odwagą. Przyszło mu pracować w śro-
dowisku, które na skutek likwidacji papierni, utraciło swój byt i status ma-
terialny. Dokładał wielu starań, by integrować społeczność parafii i stawiać 
czoła, przede wszystkim frustracjom, związanym z bezrobociem. Dużą wagę 
przywiązywał do wyposażenia wnętrza świątyni. Kosztem 6 tysięcy złotych nabył nowy ołtarz główny. 
Zakupił też ławki kościelne. Zginął śmiercią męczeńską, zamordowany przez Niemców w 1939 roku. 

ży przewieziony do płocka, gdzie jako zakładnik więziony był w budynkach 
gimnazjum, obecnie Lo im. Stanisława Małachowskiego. po ośmiu dniach, 
22 września, został zwolniony, wrócił do Soczewki, gdzie zastał plebanię zde-
wastowaną i rozgrabioną. W sobotę 23 września odprawił jak co dzień, dwa 
nabożeństwa. Kościelny Jan Zawadzki odradził proboszczowi nocleg w ple-
banii, sugerując wyjazd. Ksiądz Kwiatkowski posłuchał rady i udał się do 
znajomych parafian. Z wydarzeń tamtego wieczoru zachowało się kilka rela-
cji. oto jedna z nich:

o godzinie dziesiątej wieczorem przyjechało Gesta-
po ciężarówką z Gostynina z wielkim krzykiem. Zrobi-
li na wsi rewizję, odnaleźli proboszcza i przyprowadzili 
go przed plebanię wraz z mężczyznami w liczbie około 
50, których pochwycili. Wszystkich ustawili przy dro-
dze naprzeciw plebanii, ręce kazali podnieść do góry. 
proboszcz stał pierwszy w szeregu. Dookoła ustawili ka-
rabiny maszynowe, wszyscy byli oświetleni reflektora-
mi. proboszczowi kazali wyjść z szeregu i kopać dół. po-
tem oświadczyli mu, że nie słuchał wojsk niemieckich. 
Gdy dół był gotowy, jeden z gestapowców dał probosz-
czowi trzy minuty do namysłu, aby się przyznał. Jeśli 
się nie przyzna, wszyscy mężczyźni będą rozstrzelani. 
proboszcz kategorycznie temu zaprzeczył. czując swój 
bliski koniec, przeżegnał, a może rozgrzeszał stojących 
w szeregu mężczyzn. Wtedy padły strzały. proboszcz padł martwy i znalazł się 
w dole. Stojącym obok mężczyznom nakazano zasypać dół i rozejść się do do-
mów. Wracali przerażeni tym, co przeżyli, na co patrzyli. 

Tak zginął pierwszy proboszcz parafii w Soczewce, którego pamięć oto-
czona jest lokalnym kultem. po kilku dniach za zezwoleniem Niemców od-
kopano zwłoki księdza i przeniesiono je na cmentarz. Kondukt prowadził ks. 
apolinary Kaczyński (1868–1941), dziekan gostyniński, który także zginął 
śmiercią męczeńską. 

Grób ks. Pawła Kwiatkowskiego

Parafia Soczewka
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Następcą księdza Kwiatkowskiego został ks. Józef Kos-
sakowski (1905–1968), który duszpasterzował w Soczew-
ce zaledwie niepełny rok. W dniu 26 lutego 1940 roku 
został aresztowany, a kościół zamknięty do końca oku-
pacji. proboszcz trafił do obozu w Dachau, gdzie ciężko 
pracował jako betoniarz. Mimo że był wielokrotnie pobi-
ty, czego następstwem była głuchota, przetrwał do wy-
zwolenia. Dotarł szczęśliwie do Soczewki. Tam wybudo-
wał pomnik na grobie swego poprzednika, zaś w miejscu 
jego rozstrzelania postawił wysoki krzyż. Soczewkę opu-
ścił wiosną 1947 roku, przenosząc się na probostwo do 
Lubieli. parafia od tego czasu przeżywała duże trudności 

i odzyskała samodzielność dopiero w 1958 roku, gdy objął ją ks. Kazimierz 
Burawski. Służbę duszpasterską pełnił tutaj do 1969 roku, kiedy przenie-
siony został do Zagroby. 

W 1971 roku nowym proboszczem w Soczewce został ks. prałat an-
drzej Kondracki, który bardzo szybko zdobył sobie serca i uznanie parafian. 
Ks. prałat Kondracki wybudował nową funkcjonalną plebanię oraz dopro-
wadził do dobudowania w latach 1997–1999 tzw. kaplicy zimowej przy ko-
ściele parafialnym. Nawiązuje ona stylem do kościoła, tworząc z nim zwartą 
architektonicznie kompozycję. obdarzony talentem plastycznym był auto-
rem projektu ołtarza w płocku, przy którym w maju 1991 roku odprawiał 
mszę papież Jan paweł ii, (1920–2006) podczas kolejnej pielgrzymki do oj-
czyzny. Dziś to miejsce upamiętnia obelisk, zaś plac otrzymał nazwę cele-
bry papieskiej. Ksiądz Kondracki z wrodzoną sobie skromnością wspomina 
pracę nad projektem ołtarza:

Najważniejszym motywem dla mnie było ukazanie objawienia tajemnicy mi-
łosierdzia Bożego w płocku. Sam papież był przecież darem miłosierdzia dla 
nas. W centrum projektu znajdował się motyw krzyża i wielki obraz Jezusa 
Miłosiernego. obraz przeniesiony został do kościoła w parafii pw. św. Józefa 
w płocku, gdzie można go obejrzeć.

Ksiądz andrzej Kondracki pielęgnował szczególnie wśród parafian i go-
ści Soczewki pamięć o ks. pawle Kwiatkowskim. W miejscu rozstrzelania 
księdza wybudował pomnik, który stał się symbolem bohaterskiej postawy 
i męczeństwa duchowieństwa diecezji płockiej. W październiku 2002 roku 
to  miejsce pamięci otrzymało nową, pełniejszą formę architektoniczną. au-
torem koncepcji był ks. andrzej Kondracki, który podczas odsłonięcia po-
mnika męczeństwa powiedział: „Mógł uciekać, ratować się, ale nie chciał. 
Gdzie owce, tam i pasterz — powtarzał ksiądz Kwiatkowski. — Ja was nie 
opuszczę. Zginął na posterunku”. aktu odsłonięcia i poświęcenia pomnika 
dokonał biskup roman Marcinkowski. W imieniu władz powiatu płockiego 
i Komitetu Budowy pomnika podziękował wszystkim za pomoc jego przewod-
niczący, radny powiatu płockiego, Mirosław Krysiak. Następcami księdza 

Ksiądz Józef Kossakowski
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andrzeja Kondrackiego, 
który nadal mieszka 
i pełni posługę kapłań-
ską w Soczewce, byli: 
ks. dr andrzej Macie-
jewski (2006–2008), ks. 
dr Janusz Jerzy Ziarko 
(2008–2014) i od 2014 
roku ksiądz Marek 
Kardasz. We wrześniu 
2008 roku z wizytą 
duszpasterską w para-
fii Soczewka przebywał 
biskup ordynariusz 
płocki, ks. prof. piotr 
Libera. 

Najważniejsze święto parafialne, połączone z odpustem, odbywa się 
26 sierpnia i poświęcone jest Matce Boskiej częstochowskiej. W kancelarii 
w plebanii przechowywane są od 1921 roku księgi chrztów, ślubów i zgonów, 
a także kronika parafialna założona w 1962 roku. parafia obejmuje aktual-
nie około 1000 mieszkańców następujących miejscowości: Soczewka, Brwil-
no Dolne, Brwilno, Kamienny Kopiec, Mościska i Wola Brwileńska. Kamien-
ny Kopiec leży w gminie Gostynin. 

Do cmentarz przykościelnego przylega nekropolia grzebalna. Znajduje się 
tutaj kwatera 129 żołnierzy Września, poległych w obronie ojczyzny, oraz 
grób księdza męczennika pawła Kwiatkowskiego. W obrębie kwatery żołnier-
skiej jest obelisk „poległym w walce z faszyzmem 1939–1945” i groby miej-
scowych działaczy robotniczych: Stanisława Barana ps. „Stary” (1897–1965), 
Mieczysława Grudeckiego ps. „onufry” (1897–1963) i Józefa prącika (1899–
1966). Na cmentarzu wystawiono w 2008 roku murowany ołtarz polowy. 

Parafia w Płocku-Radziwiu
Kościół pw. św. Benedykta w radziwiu po raz pierwszy wzmiankowany 

został w 1187 roku. prawdopodobnie był jeszcze starszy, zaś wzmianka do-
tyczy sporów o jego uposażenie toczonych z potomkami wojewody Sieciecha. 
Można sądzić, że świątynia ufundowana została już pod koniec Xi wieku. 
Bezsprzecznie jest to jedna z najstarszych parafii Mazowsza. Kościół ufundo-
wany został jako kolegiata podarowana później, w czasach rządów aleksan-
dra z Malonne (zm. 1156), biskupowi i katedrze płockiej. prawdopodobnie 
pierwotny, murowany kościół stał nad Wisłą naprzeciw kościoła dominika-
nów, wznoszącego się na prawym jej brzegu. radziwie stanowiło uposażenie 
członków kapituły katedralnej. Ten stan prawny utrzymywał się aż do cza-

Wieloletni proboszcz parafii w Soczewce, ks. prałat Andrzej Kondracki. Obok: 
ołtarz papieski z 1991 roku w Płocku autorstwa księdza A. Kondrackiego

Parafia w Płocku-Radziwiu
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sów biskupa Michała Jerzego poniatowskiego. probostwo radziwskie w 1565 
roku inkorporowane zostało do kolegium wikariuszy katedralnych, którzy 
pełnili w nim funkcje duszpasterskie. W latach 1818–1925 parafia radziwie 
należała do archidiecezji warszawskiej, po czym wróciła do diecezji płockiej. 
Nieznane są losy najstarszych świątyń w radziwu. Kościół drewniany, praw-
dopodobnie wzniesiony w końcu XV wieku lub na początku XVi spalili Szwe-
dzi w 1656 roku. Nowa świątynia, również drewniana, zniszczona została 
w 1716 roku przez powódź. Wtedy też zdecydowano przenieść kościół znad 
Wisły na piaszczysty wzgórek, na którym wybudowano kolejną świątynię. 

Konsekrował ją w 1722 roku su-
fragan włocławski biskup Woj-
ciech ignacy Bardziński (rządy 
w latach 1709–1723). świątynia 
ta, także drewniana przetrwała do 
końca XiX wieku. rozebrana zo-
stał w 1895 roku. Na jej miejscu 
wzniesiono obecny kościół z inicja-
tywy i pod kierunkiem proboszcza 
pawła Dzieniakowskiego. autorem 
projektu neoromańskiej świątyni 
był edward cichocki. Kościół bu-
dowano w latach 1892–1898. Kon-
sekrował go 7 września 1902 roku 
arcybiskup warszawski Wincen-
ty chościak-popiel (1825–1912). 
W tym samym roku mieszkańcy 

Soczewki, pracownicy tamtejszej papierni ufundowali figurę Matki Boskiej 
przed wejściem głównym do kościoła w radziwu, upamiętniając swój udział 
finansowy i roboczy we wznoszeniu tej świątyni. 

podczas walk we wrześniu 1939 roku uszkodzona została wieża kościo-
ła. od 1941 roku do stycznia 1945 roku kościół był nieczynny i pełnił rolę 
magazynu. W styczniu 1945 roku Niemcy spalili świątynię, którą odbudował 
proboszcz ks. aleksander Strużyński (1914–1991).  

Do 1921 roku przez wiele stuleci zachodnią część obecnej gminy Nowy 
Duninów obsługiwała parafia w radziwiu. W latach 1906–1921 świątynia 
w Soczewce pełniła rolę placówki filialnej. Dziś parafia radziwie należy do 
dekanatu gąbińskiego diecezji płockiej. Liczy ponad 4600 mieszkańców, 
obejmując w całości lewobrzeżną dzielnicę płocka, wsie Sendeń Duży i Sen-
deń Mały w gminie łąck oraz Dzierząznę i popłacin w gminie Nowy Duni-
nów. parafia posiada kościół filialny w Sendeniu Dużym. od 2008 roku pro-
boszczem parafii jest ks. Krzysztof Jaroszyński, wcześniej proboszcz parafii 
w Duninowie. parafia i kościół są pod wezwaniem św, Benedykta. święta 
parafialne odbywają się w dniu 11 lipca (św. Benedykta) i 6 sierpnia (prze-
mienienia pańskiego).

Neoromański kościół w Płocku-Radziwiu  
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Bronisław chlebowski jeszcze w latach osiemdziesiątych XIX wieku, przy-
gotowując dość obszerny opis Duninowa, traktował miejscowość jako 

zespół osadniczy, złożony z wiosek: Duninów Nowy, Duninów stary, Duni-
nów Kolonia i Duninów Nowy Kolonia. Duninów Nowy jako osada ukształto-
wał się w XIX stuleciu po przejęciu miejscowych dóbr przez pruską rodzinę 
baronów Ike, którzy nabyli tutaj wielkie dobra ziemskie. Nadwiślańskie poło-
żenie Duninowa sprawiło, że jego historia sięga czasów pierwszych Piastów, 
aczkolwiek w zachowanych dokumentach historycznych miejscowość poja-
wia się wielokrotnie znacznie później. 

antoni Julian Nowowiejski w dziele Płock. Monografia historyczna (Płock 
1930), opisując płockie dobra klasztorne, wspomina o granicy między wsią 
królewską Duninowo a „Brwilnem Niskim z wólką Brwileńską i młynem, na 
którym siedział młynarz soczewka z Radziwia”. Jak podkreśla autor „we-
dług opowieści starców dobra Brwilno w 1361 roku należące do Duninowa 
nadał norbertankom jakiś król polski”. chodziło o Kazimierza III wielkiego. 
w dokumencie ustalającym przebieg granicy między królewskim „Dinino-
wem” a zakonnym „Brwilinem”, jak wówczas te miejscowości nazywano, po-
jawiają się osady od dawna nieistniejące: czołnownica i Przerytka. Później 
Duninów pojawia się w dokumentach kościelnych, sądowych i lustracyjnych 
dość regularnie. 

w początkach XVII wieku Duninów, jako miejscowość leżąca w powiecie 
kowalskim województwa brzesko-kujawskiego, otrzymał status starostwa 
niegrodowego. starostwo to objęło kilka majątków leżących w okolicach Du-
ninowa. Do 1866 roku administracyjnie zespół osadniczy Duninów należał 
do Kujaw. Dwa lata wcześniej, w 1864 roku, została potwierdzona ranga 
gminna osady. ten status Duninów zyskał już w czasach pruskich, potwier-
dzony potem w dobie Księstwa warszawskiego. w połowie XIX wieku gmina  
leżała w powiecie włocławskim, a od 1867 roku w powiecie gostynińskim, tej 
samej guberni warszawskiej. Gmina Duninów w 1881 roku należała do sądu 
gminnego okręgu I w Gostyninie i stacji pocztowej w soczewce. Liczyła 7396 
mieszkańców i 26 108 mórg powierzchni, czyli około 14 300 ha (143 km2). 

Na zdjęciu obok: w porcie duninowskim. Fot. Katarzyna Majchrowska
Strona 141: dożynki powiatu płockiego w Nowym Duninowie, 2005. Fot. Katarzyna Majchrowska
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obszar ten zbliżony był do współczesnego (146 km2), zaś dzisiejsze zalud-
nienie jest prawie dwukrotnie niższe. w skład gminy wchodziły następujące 
miejscowości (zachowano oryginalną pisownię): Brzezinna Góra, czarny Bo-
rek, Duninów Mały, Duninów stary, Duninów Nowy, Duninów Nowy Kolonia, 
Goreń Mały, Goreń Duży, Grodziska, Jeżów, Lipianki, Kamion, Kobyle Błoto, 
Karolewo, Krzewent, ładne, Nowa wieś, Mostki, Środoń, telążno, trzcianno, 
trzy Kopce, winduga, wistka Królewska. 

Przejściowo, po drugiej wojnie światowej, w latach 1954–1972, była tu 
siedziba gromady. status gminy miejscowość odzyskała w 1973 roku, wcho-
dząc w skład powiatu gostynińskiego. w latach 1975–1998 była gminą gra-
niczną województwa płockiego z województwem włocławskim. od 1999 roku 
należy do powiatu płockiego i województwa mazowieckiego. 

Nowy Duninów jest siedzibą gminy wyposażoną we wszystkie właściwe 
jednostce szczebla podstawowego kompetencje oraz instytucje, wynikające 
z ustawy o samorządzie terytorialnym i ustaw pokrewnych. od 2002 roku 
funkcję wójta sprawuje Mirosław Krysiak, wybrany w wyborach bezpośred-
nich. Nowy Duninów jest także jednym z trzynastu sołectw gminy Duninów. 
łączny obszar sołectwa wynosi 806 ha różnorodnej ziemi, w znacznej czę-
ści stanowiącej otulinę Gostynińsko-włocławskiego Parku Krajobrazowego. 
Gruntów ornych sołectwo posiada 151 ha, w tym 28 ha klasy IV i 70 ha 
klasy V. Resztę stanowią grunty niższej jakości, w tym także bezklasowe. 
w 2014 roku mieszkało w Nowym Duninowie 1050 osób. Ich liczba z każ-
dym rokiem rośnie, ponieważ przybywa nowych domów i siedlisk. od 1999 
roku sołtysem roku Nowego Duninowa jest teresa Michalska, rodowita du-
ninowianka, która obok pracy w gospodarstwie rolnym aktywnie włącza się 

Nowy Duninów 1927. Uroczystość poświęcenia budynku Urzędu Gminy w Duninowie z udziałem probosz-
cza Ignacego Lisieckiego, radnych, pracowników urzędu i działaczy społecznych. Trzeci od prawej w pierw-
szym rzędzie Stanisław Majchrowski. Fot. archiwum UG
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we wszystkie działania podejmowa-
ne przed wójta i radę gminy. 

wieloletnim radnym gminy Nowy 
Duninów jest andrzej sumliński, ab-
solwent akademii Muzycznej w Byd-
goszczy, niestrudzony badacz dzie-
jów ziemi duninowskiej. w dorobku 
edytorskim ma kilka cennych źró-
dłowych prac poświęconych głównie 
przemysłowej przeszłości tej ziemi. 

RóD Ike-DuNINowSkIch
Blisko półtora wieku dzieje Duni-

nowa ściśle związane były z pruskim 
rodem baronów Ike, którzy z czasem 
przyjęli drugi człon nazwiska — Du-
ninowscy jako wyraz związku rodu 
z ziemią duninowską i manifestację 
przywiązania do społeczności pol-
skiej. Zanim w Duninowie pojawiła 
się rodzina Ike dobra nieustannie 
zmieniały właścicieli. Po włącze-
niu Duninowa do zaboru pruskiego, 
co stało się w 1793 roku, majątek 
otrzymał za zasługi pruski generał 
Gebhard Lebered Blücher. Generał, 
późniejszy feldmarszałek Prus, nie 
zajmował się bezpośrednio prowa-
dzeniem majątku, toteż dobra zosta-
ły wkrótce zadłużone. Przejął je kon-
sul Godfried abey, ale już w 1804 
roku nowym właścicielem został 
Gotthilf christopher von struen-
se, dyrektor banku w elblągu. Kie-
dy umierał w 1829 roku, a były to 
czasy Królestwa Polskiego, majątek 
duninowski zapisał swojej wnuczce, 
Ludwice (Luizie) Marchand (1800–
1884). Panna Luiza poślubiła wkrót-
ce Karola albrechta wilhelma Ike 
(1798/1800–1864), który na mocy 
porozumień rodzinnych nabył do-
bra swojej żony za sumę 36 tysięcy 
polskich złotych, stając się jedynym 

Przystań w Nowy Duninowie , 1941. Fot. „Korzenie” 2013, nr 4

Nowy Duninów, młyn i domek ogrodnika, stan z  lat 30. XX 
wieku. Fotografia udostępniona przez Błażeja Wasiaka

Nowy Duninów, pozostałości dawnej zabudowy

Sołectwo Nowy Duninów
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Pałac Wojanów, dawniej Schildau, w Kotlinie Jeleniogórskiej

ich właścicielem. Były 
to największe obszaro-
wo włości w okolicach 
Gostynina, chociaż 
Duninów znajdował 
się wówczas w powie-
cie kowalskim, obwodu 
kujawskiego. Liczyły 
26 108 mórg. Z księgi 
wieczystej sporządzo-
nej 15 grudnia 1832 
roku wynika, że dobra 
obejmowały Duninów 
z przyległościami oraz 
wioski Goreń, Krzewent, 
Nowa wieś, Karolewo, 
osiecko, Glinki, Środoń, 

stare Duninowo, wistkę Królewską i telążną z młynem. szlachecki ród Ike 
wywodził się ze szwecji, ale od końca XVII wieku związany był z królestwem 
pruskim, zajmując w nim z czasem coraz ważniejszą pozycję. Za protoplastę 
linii pruskiej uchodzi pułkownik Jan aleksander Ike, od 1675 roku w służ-
bie pruskiej, legitymujący się herbem rodowym i tytułem barona. 

Jego potomek, Karol albrecht wilhelm Ike był wysokim urzędnikiem kró-
lestwa pruskiego. Zanim nabył Duninów, podobnie jak wielu innych urzęd-
ników pruskich, miał majątek w Kotlinie Jeleniogórskiej. Były to dobra 
schildau, obecnie wojanów, pod Jelenią Górą. Niezbyt chętnie rozstawał się 
z wojanowem, skoro aż do 1832 roku zarządzał obydwoma majątkami. osta-
tecznie wojanów zbył Fryderykowi wilhelmowi III (1770–1840), królowi Prus. 
Pozyskane ze sprzedaży środki zainwestował całkowicie w Duninów, który 
wówczas wymagał ogromnych nakładów. od podstaw wybudowano solidne 

Karol Albrecht Wilhelm Ike i Luiza z Marchandów. Fot. Piotr Nowakowski,  
ze zbiorów Muzeum Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku, udostępnione 
przez Andrzeja Sumlińskiego z Nowego Duninowa

Herb Duninowski
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budynki gospodarcze. wykarczowa-
no ponad 6 tysięcy mórg lasu z prze-
znaczeniem na sześć nowych kolonii 
czynszowych, złożonych ze 133 osad. 
Ponadto urządzono siedem nowych 
folwarków w celu prowadzenia wzo-
rowej hodowli owiec, bydła i koni. 
Rolnictwo nie stanowiło jedynego 
źródła przychodu majątku. Karol al-
brecht wilhelm Ike szedł z duchem 
czasu i postawił również na przemysł. 
wybudował gorzelnię i cukrownię, co 
na tym terenie było absolutną nowo-
ścią. w ten sposób położył zręby pod 
przyszłość Duninowa. obok dzia-
łań na niwie przemysłowej udzielał 
się społecznie. Powołał do życia trzy 
szkoły elementarne: w Duninowie, 
Karolewie i ładnem, zapewnił dość 
wysokie wynagrodzenie proboszczo-
wi miejscowego kościoła katolickie-
go, a także zobowiązał się do budowy 
kościoła ewangelickiego w pobliskim 
Karolewie. Podstawowe zasługi po-
łożył jednak na polu przemysłowym, 
co dało mu nobilitację i tytuł baro-
na w 1843 roku. stało się  to za pa-
nowania cara Mikołaja I Romanowa 
(1796–1855). w heroldii Królestwa 
Polskiego znalazło się uzasadnienie 
tej nobilitacji wraz z zapisem: 

Postanowiliśmy stosownie do 
ustępu 3, artykułu Prawa o szla-
chectwie, nadać, jako wspo-
mnianemu Karolowi albrechto-
wi wilhelmowi Ike dziedziczne 
szlachectwo Naszego Królestwa 
Polskiego („Gazeta Rządowa Kró-
lestwa Polskiego” 1843, nr 83).

Nieocenionym źródłem materiału 
historycznego, dotyczącego pierw-
szej fazy rozwoju dóbr duninow-
skich, była lustracja przeprowadzo-

Pałacyk myśliwski, stan z lat 30. XX wieku

Elewacja pałacu głównego, około 1910 

Brama wjazdowa do parku. Obok stajnia, 1930. Fotografie  
udostępnione przez Andrzeja Sumlińskiego

Sołectwo Nowy Duninów
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na w 1850 roku. Daje ona obraz nie tylko stanu 
gospodarczego dóbr, ale stanowi również cenny 
materiał socjologiczny i demograficzny. obszer-
ny protokół lustracyjny podpisali sołtysi oraz wójt 
gminy aleksander Podkański. 

Po śmierci pierwszego właściciela dobra duni-
nowskie przeszły w ręce jego spadkobiercy Got-
thilfa Fryderyka Jerzego Ike-Duninowskiego. 
w tym czasie miały miejsce pewne przekształce-
nia własnościowe. w 1874 roku odłączono wistkę 
Królewską, którą nabyła Ludwika elżbieta Józefi-

na zamężna Maltzahn. Z kolei z dóbr Duninowo stare wydzielono majątek 
Duninów Nowy, złożony z folwarku Duninów Nowy (po raz pierwszy w doku-
mentach pojawia się ta nazwa) i tzw. „attynencyj”: Kobyle Błoto, czarny Bo-
rek, Lipianki, trzy Kopce, winduga, smolarnia, Niedźwiedź, Grodzisk, Nowa 
wieś oraz kilka osad leśnych. obszar tych dóbr wyniósł 13 002 morgi, z cze-
go 10 844 morgi zajmowały lasy. 

Pod koniec XIX wieku dobra duninowskie objęło trzecie pokolenia baronów 
Ike. Nowym właścicielem został Karol Maciej Ike-Duninowski (1861–1926). Był 
on ojcem czterech synów, którzy dożyli współczesności: Jerzego (1896–1972), 
Karola (1898–1985), stefana Jana (1900–1940) i antoniego (1901–1979). Ich 
matką była wanda z domu saenger, córka znanego przemysłowca włocław-
skiego, zmarła w latach siedemdziesiątych XX wieku w szwajcarii. 

Po bankructwie cukrowni w 1904 roku Karol Maciej ponownie skupił się 
na produkcji rolnej i gospodarce leśnej, zwłaszcza hodowli w specjalnym 
rezerwacie dzików i zwierzyny płowej. czynnie uczestniczył w życiu miesz-
kańców gminy. współfinansował budowę nowego kościoła, wspierał też po-
zostałe inicjatywy społeczne. Na każdym kroku manifestował przywiązanie 

do polskości. Jego wszyscy synowie służyli w ka-
walerii, brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej 
1920 roku oraz obronnej 1939 roku. Dosłużyli się 
wysokich odznaczeń wojskowych, byli więźniami 
obozów jenieckich. w 1930 roku ze składek spo-
łecznych wystawiono pomnik nad wisłą poświę-
cony bohaterom 1920 roku, obecnie przeniesiony 
na teren przykościelny. 

Przed wybuchem wojny dobra przejął stefan 
Jan Ike-Duninowski. w okresie okupacji mająt-
kiem administrowali Niemcy, aczkolwiek w pałacu 
nadal mieszkała Zofia Ike-Duninowska, żona ste-
fana. Nie wysiedlono jej ze względu na niemieckie 
powinowactwo. Pani baronowa wspierała polskie 
podziemie, co wspomina sława Przeździak z domu 
Górnicka, uczestniczka tajnego nauczania:

Pieczęć gminy Duninowo i podpis wójta 
Aleksandra Podkańskiego, 1850, udo-
stępniona przez Andrzeja Sumlińskiego

Tablica bohaterów wojny 1920 roku, 
obecnie przy kościele w Duninowie
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Stefan Jan Ike-DunInowSkI (1900–1940), porucznik Wojska Polskiego, ostatni 
właściciel majątku. Uczeń renomowanych gimnazjów warszawskich: Górskiego i Po-
niatowskiego, gdzie otrzymał świadectwo dojrzałości. Ukończył Centrum Wyszkole-
nia Kawalerii w Grudziądzu. Brał udział w wojnie 1920 roku jako żołnierz 203. pułku 
ułanów. Później był rezerwistą 27. pułku ułanów. Obok prowadzenia majątku ziem-
skiego wchodził w skład zarządu fabryki Seangera we Włocławku oraz Banku Kapita-
łowego SA, należącego do spółki szwajcarsko-polskiej. Jego żoną była Zofia z Wichlińskich, córka 
właścicieli ziemskich z Wielkopolski: Helenowa i Radłówka. Małżeństwo miało troje dzieci: Annę  
(ur. 1934) i bliźnięta Henryka i Zofię (ur. 1937). We wrześniu 1939 roku Stefan Jan uczestniczył jako ofi-
cer kawalerii w wojnie obronnej. Walczył w składzie płockiego 4. Pułku Strzelców Konnych im. Ziemi 
Łęczyckiej (odznaka pułkowa obok). Dostał się do niewoli radzieckiej i zginął zamordowany w 1940 
roku w Bykowni, obecnie w granicach Kijowa na Ukrainie. 

z wincentym sokołowskim (z rodziny znanych leśników, pracujących w la-
sach łąckich i gąbińskich, Jana sokołowskiego i Michała sokołowskiego — 
przyp. red.) zaprzyjaźniłam się. często i długo rozmawialiśmy snując plany 
na przyszłość. odnosiłam wrażenie, że on ma tak dużo kontaktów, że ta jego 
grupa jest pod wyraźną opieką baronowej. to dawało mi dużo do myślenia, ale 
ja nie śmiałam pytać, a on nie miał zamiaru mi mówić. to, że młoda barono-
wa okazała się dobrą Polką, nie dziwiło mnie. Przecież bracia jej męża służyli 
w wojsku Polskim i to w stopniach oficerskich (anna Maria wrzesińska, Ruch 
oporu ZWZ-AK w obwodzie Gąbin, sierpc 2010). 

Zofia Ike-Duninowska opuściła pałac w 1945 roku, zgodnie z wcześniej-
szym dekretem o reformie rolnej. Majątek, liczący wówczas 6589 ha, prze-
szedł na skarb państwa. Rodzina baronów Ike-Duninowskich rozproszyła 
się po kraju i świecie. Zamieszkali m.in. w warszawie, Poznaniu, szwajca-
rii i Kanadzie. w grobowcu na cmentarzu parafialnym znajduje się kilka-
naście tablic epitafijnych poświęconych pochowanym tu rzeczywiście bądź 
symbolicznie członkom rodziny, w tym: małżonkom Jerzemu (1830–1911) 
i Katarzynie z Burgwinkelów (1835–1905) Ike-Duninowskim, właścicielom 
majątku Krzewent, Ludwice z Babiańskich Ike-Duninowkiej (1904–1973), 
żonie Jerzego, Bronisławie Ninie z domu szczepańskiej Ike-Duninowskiej 
(1902–1995), żonie Karola. 

wzlot I upaDek cukRowNI leoNów
o ile gorzelnie, krochmalnie i olejarnie w połowie XIX wieku znajdowa-

ły się w większości majątków ziemskich zachodniego Mazowsza, to budo-
wa cukrowni była poważnym przedsięwzięciem inwestycyjnym obarczonym 
nie tylko dużymi kosztami finansowymi, ale również ryzykiem handlowym. 
Działający z rozmachem Karol albrecht wilhelm Ike-Duninowski zdecydo-
wał się na budowę cukrowni w latach czterdziestych, powierzając wykona-
nie projektu cukrowni i rafinerii architektowi z warszawy adolfowi adamowi 
Leowe (1811–1885). Na miejsce budowy wybrano grunty leżące na wschód 
od parku i pałacu, biegnące w stronę wisły. w tym celu wykopano kanał, 
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łączący rzekę z budynkami cukrowni. wisła bo-
wiem zapewniała podstawowy transport. Zwożo-
no do cukrowni surowiec tzw. berlinkami i wywo-
żono stąd produkty. Przystań połączono później 
z cukrownią odrębnym torowiskiem. cukrownia 
w Duninowie, założona w 1845 roku, rozpoczę-
ła produkcję rok później jako czwarta w kolejno-
ści w Królestwie Polskim. Była to fabryka śred-
niej wielkości. Lustracja z 1850 roku obejmuje 
24 obiekty, składające się na majątek Duninów, 
w tym: folwark z niezbędnymi zabudowaniami, 
gorzelnia, browar, dwa młyny i fabryka cukru. 
Budynek fabryki to „piękny gmach massiw muro-
wany z cegły palonej na wapno, o dwóch piętrach, 
długości łokci 3¾, szerokości łokci 28½, wysoko-
ści 3¼ wraz suszarnią murowaną”. Jak na tamte 
czasy był to zakład w miarę nowoczesny zarów-
no pod względem technicznym i technologicznym, 
jak też energetycznym. Urządzenia fabryczne za-
silał motor o mocy 12 KM, napędzany spiętrzaną 
wodą. w tym celu wybudowano system stawów. 

w 1857 roku właściciel dóbr Duninowo posta-
nowił wydzierżawić cukrownię Leonowi Goldstan-
dowi (1800–1858) i Jakubowi Janaschowi. spo-
rządzono bardzo dokładną umowę, precyzując 
wszystkie warunki zawartego kontraktu. Umowa 
spisana została na 15 lat. Po śmierci Leona Gold-
standa udziały objęli jego spadkobiercy. w 1866 
roku współwłaścicielem cukrowni stał się Leon Jó-
zef epstein (1834–1904) oraz grupa przemysłow-
ców. Do kolejnej, ostatniej zmiany właścicielskiej 
doszło w 1873 roku. Powołane wówczas zostało to-
warzystwo akcyjne Fabryka cukru i Rafineria „Le-
onów” z prezesem Janem Karnickim na czele. Bie-
żącą administracją fabryki od 1877 roku zajmował 
się Jakub Janasch. Głównym właścicielem zakła-
du był nadal Leon epstein. cukrownia w Nowym 
Duninowie swoją nazwę przyjęła prawdopodobnie 
od imienia Leona Goldstanda. 

w pierwszych latach swego istnienia cukrownia 
doskonale prosperowała, wykorzystując przede 
wszystkim nieograniczone rynki zbytu imperium 
carskiego. część produkcji trafiała nawet na eks-
port. w 1879 roku zatrudniała około 700 robot-

Ustawa i cecha fabryczna cukrowni  
Leonów, ze zb. Andrzeja Sumlińskiego

Mapka cukrowni w okolicach Gostynina 
w drugiej połowie XIX wieku:

Leonów (9), Ostrowy (1), Dobrzelin (2) 
Walentynów (3), Sanniki (4), Kutno (7),  
Łanięta (11), Oporów (12), Model (13),  
Strzelce (14), Sójki (15), Sieraków (16)
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ników, zaś wartość jej produkcji się-
gała 470 tysięcy rubli srebrem. Pod 
potrzeby cukrowni właściciel mająt-
ku sprofilował produkcję roślinną. 
Rychło okazało się, że trzeba było 
sprowadzać buraki nawet z prawego 
brzegu wisły. Dla potrzeb towarzy-
stwa akcyjnego Fabryki cukru „Le-
onów” zakupiono wówczas trzy jed-
nostki żeglugi rzecznej: „Leonów”, 
„Neptun” i „tryton”. 

w szerokich, niezrealizowanych 
planach właścicieli dóbr Duninów, 
zwłaszcza protoplasty duniowskiej 
gałęzi roku, Karola albrechta wilhel-
ma była nawet budowa kanału, łą-
czącego Jezioro Krzewenckie z wisłą. 
Podkreślić trzeba troskę właścicieli 
majątku i cukrowni o pracowników. 
Dla oficjalistów, czyli urzędników, 
i wójta gminy wybudowano piętro-
wy, murowany budynek mieszkal-
ny. Powstały też domy dla robotni-
ków cukrowni i czworaki dla służby 
folwarcznej. wyznaczono pomiesz-
czenia z przeznaczeniem na szkołę 
elementarną i ambulatorium. warto 
zaznaczyć, że lekarzem fabrycznym 
oraz rodzinnym Ike-Duninowskich 
był słynny później doktor stanisław 
Markiewicz (1839–1911). 

czas prosperity skończył się, gdy 
zaczęły powstawać w okolicy kolejne 
cukrownie: Nowe ostrowy, łanięta, 
sieraków, sójki, strzelce, Dobrzelin, 
Model, Kutno, oporów, zaś przede 
wszystkim sanniki. ostatecznie cu-
krownia zbankrutowała na przeło-
mie 1903 i 1904 roku. osada fa-
bryczna przestała istnieć w 1908 
roku. Przetrwało po niej w Nowym 
Duninowie niewiele: aleja portowa 
i lokalne nazewnictwo topograficzne 
— „pod fabryką”.
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Odrestaurowany staw z wyspą w parku w Nowym Duninowie
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zeSpół paRkowo-pałacowy
Założenie pałacowo-parkowe w Nowym Duninowie należy do najwięk-

szych, a jednocześnie najciekawszych w północno-zachodniej części Mazow-
sza. składają się na to trzy obiekty architektoniczne: pałac główny, pałacyk 
myśliwski i zameczek, stanowiących dość unikatową kompozycję różnych 
stylów. wszystkie obiekty powstały w zbliżonym do siebie czasie i wzniesione 
zostały przez rodzinę Ike-Duninowskich jako siedziba rodowa. 

Z całą pewnością w miejscu dzisiejszego założenia pałacowo-parkowego 
istniał dwór już w XVII wieku. Jeszcze wcześniej była tu siedziba rycerska. 
w źródłowych dokumentach, czyli protokółach lustracyjnych województw 
wielkopolskich i kujawskich sporządzanych między 1628–1632 rokiem, zna-
lazła się informacja o dobrach duninowskich wraz z opisem dworu. Była to 
typowa siedziba średniozamożnej szlachty prawdopodobnie rodu Przyjem-
skich herbu Rawa. 

Dwór o dwóch izbach cudnych z piecami zielonymi i kominami. w izbach 
ławy wokoło, okien w izbach dwu 7, komnat dwie, przy izbach drzwi 8, w tym 
dworcu na  żelaznych zawiasach (…). Kominów wymurowanych dwa, browar, 
w którym izba, sień, ozdownia. w izbie piec, okien dwa szklanych, koryto do 
zlewki w izbie, w sieni kadzi dwie, kocieł (Zenon Guldon, Lustracja województw 
wielkopolskich i kujawskich 1628–1632, cz. 3, Bydgoszcz 1967).

Kolejne potwierdzenie istnienia dworu w Duninowie pochodzi z 1758 
roku, gdy starostwo niegrodowe duninowskie należało do znanego na Ku-

Zespół parkowo-pałacowy w Nowym Duninowie, 2014. Od lewej: pałac główny, pałacyk myśliwski i zameczek
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jawach rodu Kretkowskich. Ze ską-
pej informacji wiadomo, że dwór po-
siadał wówczas dwa ganki i z całą 
pewnością był parterowy. to samo 
źródło potwierdza w budynku dwie 
izby, komorę oraz izdebkę. Na poło-
wę XVIII wieku przyjąć należy rów-
nież urządzenie otaczającego dwór 
parku, który z czasem uregulowany 
został w porządku charakterystycz-
nym dla parków krajobrazowych. 
wówczas też pojawiły się nasadzenia 
drzew, w tym rzadkich gatunków, które zdołały przetrwać do dziś, stanowiąc 
pomniki przyrody. Zachował się opis parku z XIX-wiecznej lustracji:

Prócz ogrodów warzywnych jest wielki ogród owocowy za pałacem, w guście 
włoski, gdzie oprócz korzyści z drzew owocowych są szpalery i warzywa pomię-
dzy drzewami się sadzą. Przez ogród płynie strumień do stawu, w tymże ogro-
dzie leżącego — w reszcie na terytorium pałacowem także są klomby i trawniki 
trawą zasiane (Lustracja dóbr ziemskich Duninów, 1850). 

Park wzbogacony był systemem akwenów, z których największy został od-
tworzony i wypełniony wodą w 2013 roku. Na przestrzeni 100 lat założenie 
parkowe było kilkakrotnie zmieniane zgodnie z duchem epoki. wspomnia-
na już lustracja zaznacza, że znajdowała się tutaj „oranżeria składająca się 
z drzew zagranicznych w wielkich sztukach”. obecna powierzchnia parku 
wynosi 12 ha i zbliżona jest do pierwotnej. Przetrwały resztki muru okalają-
cego założenie wraz z mocno zniszczonymi słupkami bramy wjazdowej.

Bardzo ważnym dokumentem, dotyczącym układu przestrzennego ma-
jątku Duninów, jest plan Franciszka Johnney’a, geometry rządowego, spo-
rządzony w 1824 roku na potrzeby właściciela. Mapa ta pokazuje sposób 
kształtowania się zabudowy dworu oraz okalającej go wioski. Jak analizu-
je dokument Błażej wasiak, autor źródłowej pracy na temat założenia pa-
łacowo-parkowego w Nowym Duninowie, sam dwór oraz przyległa oficyna 
tworzyły jeden zespół, prawdopodobnie przekształcony z istniejących tutaj 
obiektów wcześniejszych. 

Kompletne zmiany przeprowadził dopiero kolejny właściciel Karol al-
brecht wilhelm Ike z początkiem lat trzydziestych XIX wieku. Nowy układ 
przestrzenny wiązał się z przyszłymi projektami właściciela, mianowicie po-
wstaniem kolonii chłopskich i budową cukrowni. w nowej sytuacji należało 
wyraźnie oddzielić obiekty mieszkalne, mające być siedzibą rodową wraz 
z okalającym je parkiem, od zabudowań folwarcznych i przemysłowych. 
Najwcześniej powstał tzw. pałacyk myśliwski. Izabella Galicka i Hanna sy-
gietyńska sytuują w tym miejscu „pierwotny dwór drewniany lub szachul-
cowy, wzniesiony rzekomo w 1750–1760 roku, gruntownie kilkakrotnie 
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Lekcja historii Duninowa nad stawem w parku, W głębi zameczek. Fot. Katarzyna Majchrowska, UG

Pałac główny z drugiej połowy XIX wieku wymaga gruntownej restauracji, 2014 
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przebudowywany dla Ike-Duninowskich, między innymi w 1829 roku”. Bez 
wątpienia jest to najstarsza budowla całego założenia. w obecnej formie 
jest to obiekt bez wyraźnych cech stylowych, ale o ciekawej bryle. Murowa-
ny z cegły, otynkowany. składa się z piętrowego korpusu głównego, zwień-
czonego dwuspadowym dachem. Budowniczy zaprojektował dwie wieżycki 
o charakterze neogotyckim, które w pewnych sensie nawiązują do położo-
nego nieopodal zameczku. Do budynku głównego przylegają położone sy-
metrycznie pod kątem rozwartym dwa parterowe skrzydła, kryte dachem 
mansardowym. Układ wnętrza został mocno zmieniony, gdy przerobiono 
je na pomieszczenia mieszkalne. Zachowały się jedynie nieliczne elementy 
dawnego wyposażenia. Do momentu wybudowania pałacu głównego, czyli 
lat siedemdziesiątych, służył jako obiekt mieszkalny rodziny Ike-Duninow-
skich, a następnie pełnił funkcję budynku gościnnego, z czasem nazwa-
nego pałacykiem myśliwskim, ponieważ rezydowali w nich głównie myśli-
wi przyjeżdżający na polowania do okolicznych lasów. Niekonwencjonalną 
urodę tego obiektu zakłócają przydomowe ogródki i samosiejki. 

większość historyków sztuki datuje powstanie neogotyckiego zameczku, 
prawdziwej perełki architektonicznej, na połowę XIX wieku. Małgorzata omi-
lanowska, autorka ciekawej pracy Polska. Pałace i dwory (warszawa 2004), 
dowodzi istnienia zamku, opierając się na lustracji dóbr duninowskich 
z 1850 roku, kiedy opisano zapewne nowo powstały budynek: „Mały zame-
czek, murowany, w kształcie gotyckim, kryty dachówką — długości łokci 35, 
szerokość łokci 30, wysokości łokci 12, dotąd nieubezpieczony, wewnętrzne 
urządzenia nie ukończone”. 

w tej części Polski nie spotyka się podobnych neostylowych obiektów. 
Murowany z cegły, dwukondygnacyjny, z mieszkalnym poddaszem, podpiw-
niczony. Budowlę zaprojektowano na planie litery t z kolistą czterokondy-
gnacyjną wieżą od strony wschodniej, połączoną z korpusem krótkim, pro-
stopadłym łącznikiem. w wieży znajduje się klatka schodowa, pomieszczenia 
na parterze zostały sklepione kolebkowo. wszystkie otwory okienne i drzwio-
we zgodnie z obowiązującym porządkiem są ostrołukowe. cech stylowych 
dodają obiektowi gzymsy kordonkowe, fryzy, pilastry, blendy, a także pseu-
domachikuły dachu wieży. w niszy nad oknami znajduje się pusta tarcza 
herbowa, którą niegdyś wypełniał herb własny Duninowskich. Na uwagę za-
sługuje układ wnętrz zameczku, dość złożony, mieszczący m.in. reprezenta-
cyjne sale na parterze i piętrze. Niektórzy historycy sztuki sugerują, że w za-
meczku miała się mieścić kaplica ewangelicka, ale od momentu, gdy Karol 
albrecht wilhelm Ike został szlachcicem polskim, przeszedł na katolicyzm. 

 Po drugiej wojnie światowej obiekt pełnił rozmaite funkcje, m.in. kina 
i schroniska turystycznego. w 1994 roku zameczek nabył stanisław szym-
borski. obecnie jest własnością jego spadkobierców. 

Strona 156–157: Efektowna elewacja południowa dawnego pałacyku myśliwskiego

Sołectwo Nowy Duninów



156

Nasze sołectwa



157

Sołectwo Nowy Duninów



158

Nasze sołectwa

Zarówno pałacyk myśliwski, a tym bardziej zameczek, nie były obiekta-
mi reprezentacyjnymi na miarę majątku i ambicji rodu Ike-Duninowskich. 
Z tego względu już w 1862 roku rozpoczęto budowę nowej, obszernej sie-
dziby. Był nią dwukondygnacyjny pałac, murowany, otynkowany i podpiw-
niczony, położony na zachód od pałacyku myśliwskiego. Zbudowany został 
w stylu neorenesansowym, o bryle złożonej z trzech segmentów: korpusu 
głównego oraz dwóch skrzydeł cofniętych poza poziom frontu, które nadały 
całości charakter belwederski. Dziewięcioosiowa bryła budynku była har-
monijna, doskonale wkomponowana w parkowe otoczenie. Układ wnętrz 
zaprojektowano jako dwutraktowy. Do środka wiodły dwa reprezentacyjne 
wejścia główne, przy czym od strony północnej znajdował się portyk z czte-
rem filarami zwieńczonymi prostokątnymi bazami z wazonami. wszystkie 
okna zaprojektowano jednakowej wielkości, osadzone w prostych opaskach. 
architektura pałacu zawierała wszystkie niezbędne dla neorenesansu deta-
le zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu. tadeusz czaplicki, autor 
niezwykle ciekawej książki wspomnieniowej Szlacheckie ostatki (warszawa 
2000), miał możliwość być gościem rodu. Z wizyty tej pozostawił ciekawy 
opis: „oglądamy pałac oryginalnie, a przy tym nowocześnie urządzony. Przy-
pominam sobie prócz starych obrazów i wartościowych mebli, śliczne po-
sadzki mozaikowe z różnokolorowego drewna i dywan w hallu wykonany 
z 24 skór dziczych”. Na budynku widnieje data 1876, co sugeruje zakoń-
czenie budowy. Bliższe badania pozwoliły na ustalenie, że na początku XX 
wieku kontynuowano rozbudowę pałacu. Niestety, nie znamy architektów 
projektujących wszystkie obiekty, chociaż znawcy przedmiotu doszukują się 
w pałacu pewnych analogii z obiektem w Kwilczu koło Międzychodu, który 
projektował sam Karl Friedrich schinkel (1781–1841), czołowy budowniczy 
pruski tego czasu. 

Po drugiej wojnie światowej pałac przeznaczono na siedzibę szkoły 
i przedszkola. wymagało to przeprowadzenia niezbędnych prac adaptacyj-
nych, które zmieniły układ wnętrz. szkoła mieściła się w budynku do 1995 

Roman wincenty LutyńSkI (1887–1968), adwokat, pedagog, działacz 
społeczny, prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego w latach 1950–1957. 
Urodził się w Duninowie w rodzinie Franciszka, dzierżawcy majątku, po-
tem urzędnika. Po ukończeniu gimnazjum studiował prawo na uniwersy-
tecie w Charkowie. Większość życia zawodowego spędził w Płocku, gdzie 
czynnie włączył się w nurt życia społecznego. Wiele czasu poświęcił orga-
nizacji szkolnictwa płockiego. W 1921 roku witał w imieniu władz miejskich 
marszałka Józefa Piłsudskiego. Działał politycznie w ruchu ludowym. Jako 
adwokat znany był z obrony działaczy lewicowych. Okupację niemiecką  
spędził wraz z rodziną w Warszawie. W 1950 roku wybrany został prezesem 

Towarzystwa Naukowego Płockiego, przyczyniając się do jego rozwoju, w tym rozpoczęcia wydawa-
nia w 1956 roku kwartalnika naukowego „Notatki Płockie”.  Zmarł w Warszawie.
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roku, zapobiegając degradacji. Później z powodu braku ochrony obiekt został 
zdewastowany. obecnie znajduje się w rękach prywatnych, ale proces jego 
niszczenia nie został zahamowany. 

Z Nowym Duninowem ściśle związane są dwie postaci zasłużone dla re-
gionu płockiego i historii Polski: Roman Lutyński (1887–1968) i Julian wap-
niarski (1889–1941), który spędził tutaj dzieciństwo. Julian wapniarski był 
dziennikarzem i działaczem podziemia patriotycznego w pierwszych latach 
okupacji niemieckiej w warszawie. Urodził się w rodzinie urzędnika mająt-
ku Duninowskich. Za współorganizację strajku uczniowskiego w 1905 roku 
został relegowany z Gimnazjum Gubernialnego w Płocku (obecnie „Małacho-
wianka”). Maturę otrzymał w nowo powołanym gimnazjum Polskiej Macie-
rzy szkolnej (dziś „Jagiellonka”). Był dziennikarzem w warszawie, utrzymu-
jącym żywe związki z miastem swego urodzenia. Brał udział w powstaniach 
śląskich. w 1920 roku wydał pracę Znaczenie terenów plebiscytowych dla 
Polski. Podczas okupacji działał w konspiracyjnej organizacji wywiadowczej 
Muszkieterowie. aresztowany w 1940 roku, osadzony został w obozie kon-
centracyjnym w oświęcimiu, skąd przewieziony został do Dachau, gdzie 
zginął we wrześniu 1941 roku. 

Wykaz ulic: Aleja, Chabrowa, Długa, Gostynińska, Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, 
Leśna, Lipowa, Osiedlowa, Pałacowa, Parcelowa, Parkowa, Piękna, Płocka, Portowa, Różana, Słoneczna,  Świerkowa, 
Wesoła, Wierzbowa, Wiślana, Włocławska i plac Strażacki 

Sołectwo Nowy Duninów
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Sołectwo Brwilno

Brwilno, wieś o średniowiecznej tradycji osadniczej. sprzyjało temu do-
skonałe położenie nad wisłą. to jedna z czterech wiosek przewijających 

się w dokumentach historycznych, obok Brwilna Górnego, leżącego na pra-
wym, wysokim brzegu rzeki, Brwilna Dolnego, nazywanego w przeszłości 
także Brwilnem Niskim, oraz Brwilskiej wólki, obecnie woli Brwileńskiej. 
Nazwę Brwilna wywodzi się od rzeki Brwy, która z czasem nazwana została 
skrwą Lewobrzeżną. wieś bowiem rozpościera się u jej ujścia. Położona jest 
nad zalewem wiślanym, równolegle do krajowego traktu drogowego nr 62.

Na terenie sołectwa Brwilno znajdują się ziemie o najwyższej bonitacji 
w gminie Nowy Duninów. Użytki rolne zajmują łącznie 160 ha, z czego 2 ha 
w klasie II, 23 ha w klasie III i 47 ha w klasie IV. wieś zamieszkują 82 osoby 
w 27 gospodarstwach domowych. stanowisko sołtysa zajmuje Janina Figiel. 
łączna powierzchnia sołectwa wynosi 312 ha. 

Brwilno należy do najstarszych 
miejscowości gminy. w średnio-
wieczu, leżąc na pograniczu Kujaw 
i ziemi łęczyckiej, wchodziło w skład 
regionu podlegającego grodowi w Go-
styninie, którego terytorium sięgało 
linii wisły od Dobrzykowa do Brwilna. 
Książę siemowit III, jeden z reforma-
torów Mazowsza, w lutym 1353 roku 
wystawił dokument, na mocy którego 
wieś, obok łącka i Drzestna (chodzi 
o wieś Drzesno nad jeziorem o tej sa-
mej nazwie — przyp. red.), stanowi-
ła uposażenie zakonu norbertanek 
z Płocka. Kolejny akt prawny, tym 
razem o charakterze ekonomicznym 
i sądowniczym pochodzi z 1427 roku, 

gdy książę siemowit V, nadał jej prawo niemieckie. łączyło się to z czynszem 
książęcym, ale też świadczyło o postępie ustrojowym osad wiejskich ziemi go-
stynińskiej. Po raz kolejny Brwilno występuje wielokrotnie w XVI wieku. sta-
rosta gostyniński Krzysztof szydłowiecki w latach 1515–1532 posiadał tutaj 
spichrz i dwie szkuty, co świadczyło o kontaktach handlowych, przede wszyst-
kim w miastami leżącymi w dolnym biegu wisły. Do połowy XX wieku rzeka 
była intensywnie wykorzystywana gospodarczo jako droga wodna transportu 
towarów i regularnej komunikacji z warszawą, Płockiem i włocławkiem.

w XIX wieku rozciągał się tutaj wielki majątek ziemski, wchodzący w skład 
majoratu łąckiego. Podczas drugiej wojny światowej prawie wszystkie rodzi-
ny polskie zostały wysiedlone z Brwilna i wywiezione w okolice Krakowa do 
Generalnej Guberni lub pod łódź na tereny warthegau. Ich siedliska zaj-

Brwilno, podobnie jak kilka innych miejscowości gminy Nowy 
Duninów, leży nad Jeziorem Włocławskim, 2014
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mowali przesiedleńcy niemieccy, głównie z krajów nadbałtyckich i Ukrainy. 
według relacji sołtysa Janiny Figiel rodzina alojzego sobki jako jedyna ze wsi 
wywieziona została na roboty do Niemiec. 

Sołectwo Brwilno Dolne-Soczewka

sołectwo złożone z dwóch miejscowości: wsi Brwilno Dolne, liczącej 458 
mieszkańców, czyli drugiego skupiska demograficznego w gminie po No-

wym Duninowie, i liczącej 281 mieszkańców soczewki, dawnej osady fa-
brycznej. Położone jest przy ruchliwej drodze krajowej nr 62. sołectwo dys-
ponuje niewielką powierzchnią gruntów ornych, zaledwie 77 ha, ale są to 
ziemie o dobrej bonitacji: w klasie IIIa i IIIb 8,5 ha, natomiast w klasie IVa 
i IVb ponad 13 ha. Brwilno Dolne wraz z soczewką tworzy jeden nadwiślań-
ski zespół osadniczy, którego większość mieszkańców utrzymuje się z zajęć 
pozarolniczych. sołtysem od maja 2013 roku jest Zofia Garwacka, wcześniej 
funkcję tę pełnił Kazimierz Rutowski. 

BRwIlNo DolNe
w Brwilnie Dolnym od kilkudziesięciu lat prowadzone są badania arche-

ologiczne związane z odkrytymi tutaj osadami, których wiek szacuje się na 
10 000–8000 lat p.n.e., czyli schyłkowy paolit. Znaleziono m.in. narzędzia 
krzemienne, a także ślady materialne po kulturze łużyckiej, w tym cmenta-
rzyska. Na terenie Brwilna Dolnego znajduje się, obok Karolewa, najwięcej 
pradziejowych stanowisk archeologicznych w gminie Nowy Duninów. 

Po powstaniu styczniowym część Brwilna Dolnego zajmował majorat łącki, 
obejmujący blisko 4000 mórg, w tym obok gruntów ornych 2700 mórg lasów 
i 360 mórg wód i jezior. Majorat należał do Mikołaja Fuhrmana, łowczego 
Najwyższego Dworu, który majątek 
ten otrzymał od cara aleksandra II 
Romanowa jako odszkodowanie za 
straty poniesione przy uwłaszczeniu. 
Rodzina Fuhrmanów od 1835 roku 
posiadała rozległe dobra w Brwilnie 
Górnym. Ich rezydencją stał się pa-
łac w łącku, którego projekt zlecili 
jednemu z najbardziej wziętych ar-
chitektów polskich drugiej połowy 
XIX wieku, Kornelowi Gabrielskiemu 
(1817–1884). 

Słownik geograficzny Królestwa 
Polskiego (t. 1, warszawa 1880) 
mylnie utożsamia Brwilno Dolne 
z Brwilską wólką, leżącą ponad 3 

Sołectwo Brwilno Dolne –Soczewka

Brwilno Dolne tworzy z Soczewką zespół osadniczy, 2014
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km na zachód w obniżeniu nadwiślań-
skim. to samo źródło informuje, że 
Brwilno Dolne to wieś donacyjna, czyli 
w przeszłości nadana za zasługi. Leża-
ła w powiecie gostynińskim nad wisłą, 
w parafii Radziwie, przy ujściu skrwy 
w gminie łąck. w 1827 roku było tu-
taj 21 domostw i 270 mieszkańców. Zaś 
w 1880 roku 30 domostw i 284 miesz-
kańców. autor zapisu Bronisław chle-
bowski podał, że w Brwilnie Dolnym 
było 750 mórg ziemi ornej i łąk oraz ist-
niała szkoła elementarna. 

Podczas wrzenia rewolucyjnego i straj-
ków chłopskich, które miały miejsce od 
1905 do 1907 roku, doszło do niepoko-
jów również w majoracie Fuhrmanów 

Brwilno i łąck. Robotnicy folwarczni w Brwilnie nie chcieli pracować, ponie-
waż: „nie otrzymali wypłaty zapracowanych pieniędzy, częściowo za ubiegły 
rok, a także za obecny”. Do strajku doszło w kwietniu 1906 roku. w okresie 
międzywojennym Brwilno Dolne posiadało prężnie działające kółko rolnicze. 
administracyjnie należało do gminy łąck. 

w 2014 roku Brwilno Dolne liczyło 258 ha powierzchni oraz 242 gospo-
darstwa domowe. 

oSaDa faBRyczNa Soczewka
soczewka jako obręb geodezyjny zajmuje 2874 ha, ustępując w gminie 

jedynie sołectwu Lipianki. Liczba gospodarstw domowych w 2014 roku wy-
nosiła 100. w dzisiejszej świadomości społecznej, nie tylko mieszkańców 
pobliskiego Płocka, soczewka istnieje przede wszystkim jako miejscowość 

Soczewka. Widok na osadę w latach 20. Obok: zagroda z lat 30. XX wieku. Fot. arch. UG

Na cmentarzu ewangelickim w Brwilnie Dolnym prze-
trwało kilka nagrobków
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letniskowa. od pewnego czasu stanowi też atrakcyjne miejsce osadnicze, 
głównie osób szukających dzisiaj schronienia przed miejskim zgiełkiem. 
Do niedawna kojarzona była z akademickim ośrodkiem wypoczynkowo- 
-szkoleniowym. tutaj w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych odby-
wały się nierzadko ciekawe i zażarte dyskusje nad kształtem i przyszłością 
Polski. animatorami spotkań były najtęższe głowy, chociażby mistrz re-
portażu Ryszard Kapuściński (1932–2007), doskonały publicysta edmund 
osmańczyk (1913–1989), a także dyplomaci, politycy, ludzie kultury.

Dziś niewiele już osób, nawet 
miejscowych, zdaje sobie spra-
wę z faktu, że był czas, kiedy 
soczewka uchodziła za czołowy 
na Mazowszu ośrodek przemy-
słowy. Papier tutaj wytwarzany, 
wysokiej jakości i w szerokim 
asortymencie, był poszukiwany 
i sprzedawany w całej europie. 
Niestety, to już przeszłość, cho-
ciaż chwalebna, toteż należy ją 
znać i przypominać. 

Zanim powstała fabryczna 
soczewka w tym miejscu istnia-
ła niewielka wioska Moździerz. 
Poszła w zapomnienie, kiedy na 
skrwie Lewobrzeżnej ustawio-
no tamę, spiętrzając wodę, któ-
ra utworzyła dość długi i wąski 
zbiornik. obecnie przypomina 
miniaturę sąsiedniego, ogrom-
nego Jeziora włocławskiego. spadająca woda napędzała turbinę, dzięki której 
mogły pracować maszyny nowo powstałej papierni. 

wioska Moździerz znana była już w średniowieczu, co przypomniał 
w swej niewielkiej książce ks. prof. Michał Marian Grzybowski (Soczewka. 
Dzieje osady i parafii, Płock 1994). wymazana została z mapy po kilku wie-
kach sielskiej egzystencji w latach czterdziestych XIX wieku. Nie miała pra-
wa istnienia w nowej sytuacji, bowiem właściciel rozbudowywanej papierni 
Jan epstein, porządkując sprawy hipoteczne, słusznie uznał, że najlepszą 
nazwą dla osady będzie soczewka. Pierwotnie soczewką nazywano młyn 
na skrwie od nazwiska jego właściciela, młynarza z Radziwia. Potwierdza 
tę informację w monografii Płocka arcybiskup antoni Julian Nowowiejski. 
w dolnym biegu skrwy, która podczas jesiennych i wiosennych roztopów 
potrafiła być groźna, doliczono się aż czterech młynów. obok soczewki były 
to socha, sapa i Moździerz. Dziejami soczewki oraz ludzi z nią związanych 
zajmuje się ewa Lewandowicz, autorka kilku wartościowych publikacji.

Sołectwo Brwilno Dolne –Soczewka

Soczewka, 2014. Na zdjęciu lotniczym czytelny jest układ kanałów 
stanowiących część pierwotnego systemu napędowego papierni
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papIeRNIa w Soczewce
tradycje papiernicze soczewki sięgają wydarzeń sprzed blisko dwóch 

wieków. w 1823 roku papiernik Jan Rasz przybył do Moździerza, gdzie 
założył czerpalnię papieru, będącą w istocie manufakturą bez urządzeń 
mechanicznych. Papier wyrabiano ręcznie. Rasz nabył w 1822 roku za 
zgodą Komisji województwa Mazowieckiego trzy osady: Moździerz, socha 
i soczewka. Marian chudzyński datuje rozpoczęcie produkcji przez Rasza 
na 1825 rok. Pierwsze arkusze poszukiwanego papieru wielkoformatowego 
używanego do kreślenia map i planów wyprodukowano w osadzie socha. 

Po kilku latach okazało 
się, że przedsięwzięcie 
nie przynosi spodzie-
wanych zysków, toteż 
Jan Rasz dość szyb-
ko wyzbył się mało 
rentownego zakładu. 
czerpalnię przejęła 
hurtownia antoniego 
dal trozzo, współpra-
cująca z papiernią już 
wcześniej, zapewne za 
długi. Nowy właściciel 
też nie dał rady kon-
kurencji i w 1842 roku 
sprzedał ją Janowi ep-

steinowi, handlującemu wyrobami papierni w Jeziornie pod warszawą. 
transakcja opiewała na 22,5 tysiąca rubli srebrem, obejmując nie tylko 
manufakturę, ale także młyn w nieistniejącej dziś osadzie sapa. epste-
in kupił całą osadę fabryczną o powierzchni ponad 253 morgi, uzyskując 
kredyt z Banku Polskiego. wtedy też założył wspólną księgę wieczystą pod 
nazwą osada Fabryczna soczewka. 

Nowy właściciel gruntownie zmienił zakład, przede wszystkim zakupując 
najnowsze wówczas maszyny do procesu produkcyjnego. Dość szybko pa-
piernia w soczewce stała się drugą i konkurencyjną wobec Jeziorny papier-
nią w kraju. Rywalizacja ta trwała prawie 100 lat i zakończyła się likwidacją 
fabryki w soczewce. towarzystwo akcyjne Papierni soczewka, jak brzmiała 
oficjalna nazwa fabryki, przeżywało lata wielkiego rozkwitu, ale także kilka 
kryzysów. Jan epstein, który należał do wąskiego grona najwybitniejszych 
przemysłowców polskich drugiej połowy XIX wieku, gwarantował fabryce roz-
mach produkcyjny, wysoką jakość towaru, zapewniał rynki zbytu i stabilność 
finansową. w 1853 roku pracowało tu od 300 do 500 robotników, zaś war-
tość produkcji przekraczała 100 tysięcy rubli srebrem, co na owe czasy było 
kwotą bardzo wysoką. Nic dziwnego, że papier z soczewki o bardzo szerokim 
asortymencie uzyskiwał liczne nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych 

Orkiestra strażacka z Soczewki, lata 20. XX wieku



165

przeglądach i konkursach, m.in. w Petersburgu, Londynie, Paryżu, Moskwie, 
wiedniu, warszawie, a nawet w Filadelfii. 

w 1855 roku wyprodukowano około 420 ton papieru. Papiernia była  
wówczas jednym z największych pracodawców w regionie płockim, gwaran-
tując egzystencję wielu rodzinom. Masowo przybywali i osiedlali się w so-
czewce robotnicy z Płocka. w 1878 roku papiernia wystawiała swoje pro-
dukty na wystawie w Paryżu. Na łamach „Korespondenta Płockiego” (1878, 
nr 68) ukazała się notatka, w której autor napisał m.in.: 

Papiernia w soczewce jakkolwiek do guberni warszawskiej należąca (na 
prawym brzegu wisły była już gubernia płocka — przyp. red.), ale położona 
tak blisko Płocka, że dym z jej komina się wznoszący dostrzegamy z łatwością 
z wirydarza tumskiego — należy niewątpliwie do tych zakładów fabrycznych, 
których rozwój jako miejscowości żywo nas obchodzić powinien. Z przyjem-
nością więc dowiadujemy się, że wyroby soczewki na tegorocznej wystawie 
powszechnej w Paryżu zwracają na siebie uwagę, a ceny ich wytrzymują po-
równanie z taniością zagraniczną. Papiernia ta — największa z krajowych daje 
utrzymanie 480 robotnikom. 

Proces technologiczny ówczesnej produkcji papieru był dość skomplikowa-
ny. Jednym z głównych surowców były szmaty, których rocznie przerabiano 
około 1000 ton. Ponadto używano masy drzewnej i słomy. Prawie wszystkie 
maszyny: turbiny, tzw. holendry do mielenia szmat i rafinowania masy, wal-
cownie, blicharnie, piece i urządzenia laboratorium, zakupione zostały u za-
chodnich producentów. Jednym z głównym problemów zakładu był trans-
port. w sezonie letnim wykorzystywano głównie drogę wodną, natomiast zimą 
odbywał się regularny transport towarów furmankami na stację kolejową do 
Kutna. trudności transportowe powodowały, że zakład nie zawsze mógł się 
wywiązać z wcześniejszych zamówień i tak w 1888 roku nie dostarczono w ter-
minie papieru na druk słynnej encyklopedii rolniczej. Już w tym czasie po-
stulowano budowę linii kolejowej, łączącej Kutno z Radziwiem przez Gostynin, 

Sołectwo Brwilno Dolne –Soczewka

Dyplomy i wyróżnienia papierni w Soczewce z lat 1860–1885. Obok: widok na papiernię w latach 80. XIX wieku
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Stanisław nikodem MaRkIewIcz (1839–1911), lekarz, działacz społecz-
ny. Po ukończeniu studiów medycznych w Warszawie i praktyce zagranicz-
nej został w 1867 roku lekarzem fabrycznym w Soczewce, gdzie pracował 
12 lat. Doprowadził do powstania szpitalika i apteki fabrycznej. Szczególną 
wagę przywiązywał do edukacji zdrowotnej i profilaktyki medycznej. Był 
jednym z pionierów higienistyki polskiej, której poświęcił kilka rozpraw 
naukowych. Propagował letnie kolonie dziecięce. Ogłosił ponad 100 pu-
blikacji z różnych dziedzin medycznych zarówno w czasopiśmiennictwie 
fachowym, jak też w licznych pismach publicystycznych. Po opuszczeniu 
w 1879 roku Soczewki osiadł w Warszawie, gdzie kontynuował praktykę 
lekarską. Należał do inicjatorów budowy kanalizacji w stolicy oraz pomy-
słodawców zakładania nowych terenów zielonych. Jego młodszym bra-
tem był Seweryn Markiewicz, doskonale zapowiadający się prawnik. 

Seweryn MaRkIewIcz (1840–1869), prawnik. Absolwent Uniwersytetu w Pe-
tersburgu i studiów w Paryżu i Heidelbergu. Udzielał się w radykalnym ruchu aka-
demickim. W tym czasie zaprzyjaźnił się ze słynnym działaczem niepodległościo-
wym, płocczaninem Edwardem Jurgensem (1824–1863). Brał udział w powstaniu 
styczniowym, za co skazany został na zesłanie. Z głębi Rosji wrócił poważnie chory 
na gruźlicę, co było przyczyną jego przedwczesnej śmierci. Mimo młodego wieku 
posiadał poważny dorobek naukowy. Wydał pionierską w Polsce pracę Prawa au-
torskie, czyli tak zwana własność literacka i artystyczna w Królestwie Polskim i za gra-
nicą, która nadal w wielu kwestiach jest aktualna. Ostatnie miesiące życia spędził 
w Soczewce u brata, doktora Stanisława Markiewicza, który otoczył go serdeczną 
opieką. Zmarł w Soczewce w początkach grudnia.

Piotr GRuSzczyńSkI (1894–1942), działacz robotniczy. Pochodził z Bulkowa koło Płocka. Ukończył 
szkołę felczerską przy Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat pracował w służbie medycznej, 
jednocześnie działając najpierw w partii socjalistycznej, a następnie komunistycznej. W 1923 roku 
osiadł w Soczewce, gdzie pracował w ambulatorium fabrycznym do upadku zakładu. W tym czasie 
rozwinął tutaj działalność kulturalno-oświatową, udzielał się też politycznie. W latach 1931–1938 był 
zatrudniony w cukrowni w Łaniętach. Brał udział w obronie Warszawy we wrześniu 1939 roku jako 
ochotnik służb medycznych. Podczas okupacji działał w konspiracji komunistycznej. Aresztowany 
i torturowany, zginął w lutym 1942 roku, rozstrzelany z grupą więźniów Pawiaka.

władysław Marceli FIGIeLSkI (1889–1919), rewolucjonista, matematyk. Urodził 
się w Soczewce, był młodszym bratem Stanisława Aleksandra Figielskiego, księ-
dza infułata diecezji płockiej. Studiował matematykę w Paryżu. Zyskał uznanie 
słynnego matematyka Henryka Poincaré (1854–1912), który uważał go za jedne-
go z najlepszych swoich studentów. Paryski dyplom otrzymał z odznaczeniem 
i wyróżnieniem. Następnie wrócił do kraju, ale nie otrzymał zezwolenia władz za-
borczych na pracę pedagogiczną. Wyjechał do Samarkandy, gdzie został nauczy-
cielem matematyki w gimnazjum. Po rewolucji lutowej 1917 roku przystąpił do 
bolszewików, zostając najpierw komisarzem oświaty okręgu samarkandzkiego, 
a następnie przewodniczącym Rady Komisarzy Ludowych Republiki Turkiestań-
skiej, czyli premierem rewolucyjnej republiki.  W styczniu 1919 roku rozstrzelany 

w Taszkiencie przez białogwardzistów. W Soczewce w 1978 roku odsłonięto pomnik opatrzony napi-
sem: „Władysławowi  Figielskiemu 1889–1919, wybitnemu rewolucjoniście,  przewodniczącemu Rady 
Komisarzy Ludowych Republiki Turkiestańskiej w hołdzie od społeczeństwa gminy Nowy Duninów”. 
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Duninów i soczewkę. całkowite usprawnienie spedycji surowców i produktów 
z papierni w soczewce nastąpiło po kilkudziesięciu latach, kiedy w 1923 roku  
wybudowano linię kolejową Kutno–Radziwie. wtedy właśnie powstało połą-
czenie wąskotorowe z soczewki do Radziwia, dziś nieistniejące, ale zachowa-
ne w miejscowej tradycji topograficznej jako „droga kolejką”. szczyt rozwoju 
przechodziła papiernia na przełomie XIX i XX wieku. w 1902 roku pracowało 
tu 612 osób, wielkość produkcji przekraczała 1300 ton, zaś jej wartość sięgała 
800 tysięcy rubli srebrem. Zakład miał kooperantów i kontrahentów w całej 
europie, a nawet w ameryce Północnej. asortyment skoncentrowany był na 
papierach lepszych i średnich: kancelaryjny, rysunkowy, litograficzny, albu-
mowy, kopertowy, okładkowy, brystol biały i kolorowy, bibułkowy, a także ze 
znakami wodnymi na kaucje i obligacje. Pod koniec XIX wieku zaczęto produ-
kować papier fotograficzny. Pobliska filia w osadzie socha produkowała tek-
turę, a nawet papę do krycia dachów. 

Zbyt produktów odbywał się głównie w składzie fabrycznym w soczewce 
oraz w kantorze papierni w warszawie. Papier dostarczano, poza hurtow-
niami w warszawie i łodzi, także do punktów w Moskwie, odessie, wilnie, 
Petersburgu, Rostowie, Kijowie, Rydze, charkowie i Baku. Na liście odbiorów 
było kilkanaście jeszcze odleglejszych miejscowości, do których dostarczano 
mniejsze ilości produktów. Produkcja odbywała się, według sprawozdania 
z 1882 roku, w 29 budynkach murowanych i 13 drewnianych. Zarząd dbał 
o jak najlepsze warunki pracy robotników, zapewniając im opiekę lekarską 
i elementarną edukację dzieci. wszystkie obiekty były ubezpieczone od po-
żaru i innych klęsk żywiołowych. 

Głównym udziałowcem w papierni była rodzina epsteinów. według spra-
wozdania z 1888 roku łączna liczba akcji wynosiła 635, z czego 196 należało 
do Juliusza epsteina, 106 do Jakuba H. epsteina oraz po 100 akcji do wa-
lerii epstein i do firmy J. epstein. Zarząd rokrocznie sporządzał sprawozda-
nie i bilans, który przedstawiał na zebraniu akcjonariuszy. wartość maszyn 
i urządzeń papierni w 1904 roku oceniono na ponad 418 tysięcy rubli. 

Każdy spadek produkcji papierni wywoływał niepokój wśród jej pracowni-
ków, co sprzyjało radykalizacji nastrojów. Zakład był miejscem nieustannej 
agitacji środowisk rewolucyjnych, skupionych najpierw wokół socjalistów, 
a później komunistów. Do pewnych rozruchów — strajków, interwencji żan-
darmerii i aresztowań — doszło w soczewce podczas rewolucji 1905–1907. 
Początek XX wieku oznaczał stopniowy kryzys fabryki, wynikający z ogólnej 
sytuacji światowej, ale także z rosnącej konkurencji, w tym penetracji rynku 
krajowego przez obcy kapitał. w 1906 roku zatrudnienie spadło do 280 osób, 
zaś rok później strata wyniosła 120 tysięcy rubli. w 1912 roku zadłużoną 
papiernię soczewską sprzedano za 200 tysięcy rubli Bankowi Handlowemu 
w warszawie. Rok później nabył ją już tylko za 150 tysięcy rubli przemysło-
wiec z Ukrainy, Piotr Kasztelan vel Kastelanow. od tego momentu zaczął się 
stopniowy, ale systematyczny upadek papierni. Z każdym rokiem wzrastało 
zadłużenie, toteż w 1924 roku Kasztelan postanowił wydzierżawić zakład 

Sołectwo Brwilno Dolne –Soczewka
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spółce „Papiernia soczewka sa”. w tym czasie niewiele zmienił się asorty-
ment zakładu. Produkowano tutaj papier arkuszowy, pergaminowy, karto-
graficzny, rysunkowy, listowy, a także bibułki papierosowe, kwiatowe, do 
wyciskania atramentu i inne.  

wkrótce Piotr Kasztelan zmarł, zaś jego żona eugenia nie była w stanie 
prowadzić dalej fabryki. w 1928 roku sprzedała ją wraz z wyposażeniem 
wspomnianej spółce za 1,7 mln złotych. w 1932 roku zlicytowano papiernię 
w soczewce za 400 tysięcy złotych, zaś nowym nabywcą była polsko-szwedzka 
spółka z o.o. Papyrus. Po kilku miesiącach fabrykę w soczewce wykupiła 
Mirkowska Fabryka Papieru w Jeziornie. w ciągu paru dni zdemontowano 
i wywieziono z soczewki urządzenia i maszyny do Jeziornej. w ten sposób 
zlikwidowano po blisko 100 latach największą konkurentkę. Załoga znalazła 
się na bruku, a po przodującym w branży zakładzie pozostały jedynie puste 
budynki, z czasem zupełnie zdewastowane. 

wśród załogi papierni w soczewce byli doskonale wykwalifikowani inży-
nierowie i urzędnicy. właściciele zatrudnili tutaj w drugiej połowie XIX wie-
ku jednego z najsłynniejszych później polskich lekarzy stanisława Markie-

wicza. w papierni pracował ojciec 
braci Figielskich, księdza stanisła-
wa i młodszego władysława, mate-
matyka i rewolucjonisty. Dziejami 
osady, a zwłaszcza postaciami bra-
ci stanisława i seweryna Markiewi-
czów, zajmowała się ewa Lewendo-
wicz, nauczycielka i regionalistka 
z soczewki, która opublikował na 
ten temat kilka źródłowych artyku-
łów. Przypomniała wizytę w domu 
stanisława Markiewicza znanej pi-
sarki i działaczki oświatowej Narcyzy 
Żmichowskiej (1819–1876). Zdaniem 
ewy Lewandowicz stanisław Mar-
kiewicz był pierwowzorem literackiej 
postaci doktora Judyma z powieści 
stefana Żeromskiego (1864–1925). 

Po dawnej papierni epsteinów 
w soczewce pozostały nieliczne już 
budynki, w tym dawny gmach wznie-
siony około 1846 roku przez Jana 
epsteina na podstawowy obiekt pro-
dukcyjny. Zaprojektowany został na 
planie wydłużonego prostokąta, mu-
rowany z cegły, dwukondygnacyjny. 
Po upadku papierni rozebrano pię-Pozostałość po dawnym głównym gmachu papierni

Soczewka. Obelisk poświęcony Władysławowi Figielskiemu
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Leon Józef Epstein z żoną Marią ze Skarżyńskich oraz córką Marią, późniejszą siostrą Magdaleną (frament portretu 
namalowanego przez Leona Wyczółkowskiego). Fotografie udostępnione przez Andrzeja Sumlińskiego

Herb Epstein

Sołectwo Brwilno Dolne –Soczewka

tro, zaś przerobiony budynek przejściowo pełnił funkcję hotelu, a później 
restauracji. obecnie wykorzystywany jest jako budynek mieszkalny i usłu-
gowy. Zachowały się też dwa domy pofabryczne, z których  jeden pochodzi 
z połowy, a drugi z końca XIX wieku.

RoDzINa epSteINów
Rodzina epsteinów odegrała podobną rolę w soczewce jak ród Ike-Duni-

nowskich w Nowym Duninowie. Zresztą od 1866 roku łączyła te dwie miej-
scowości postać Leona epsteina, który zarządzał przez wiele dziesięcioleci 
cukrownią Leonów w Nowym Duninowie.

epsteinowie byli rodziną żydowską, pochodzącą z austriackiej styrii, któ-
ra w XIX wieku odegrała wybitną rolę w rozwoju bankowości i przemysłu 
Królestwa Polskiego. Za założyciela mazowieckiej gałęzi dynastii późniejszych 
przemysłowców uchodzi Jakub epstein (1771–1843), kupiec i filantrop. Brał 
udział jako oficer wojsk polskich w insurekcji kościuszkowskiej. wzbogacił 
się na dostawach wojskowych. Zgromadzony majątek pomnożyli jego czterej 
synowie: Józef (1795–1876), adam (1800–1870), Jan (1805–1885) i Herman 
(1806–1867). wszyscy odegrali bardzo ważną rolę w życiu gospodarczym 
i ekonomicznym Królestwa Polskiego. Z czasem ulegli polonizacji, chociaż 
adam, Herman i Józef pozostali w wierze mojżeszowej. Jan 
epstein jako jedyny z synów Jakuba przyjął chrzest i wstą-
pił do Kościoła kalwińskiego. chrześcijanami zostali wszyscy 
wnukowie Jakuba epsteina. 

trwającą prawie sto lat osadę fabryczną soczewka wią-
zać należy ściśle z osobą Jana epsteina, który kupił pod-
upadający zakład i rozwinął go w największą papiernię na 
ziemiach polskich zaboru rosyjskiego. wrażliwy na sprawy 
społeczne założył przy fabryce szkołę dla dzieci pracowników, 
ambulatorium z własnym lekarzem, uruchomił tani sklep 
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zakładowy i skłonił ro-
botników do założenia 
kasy oszczędnościowej 
i towarzystwa wzajem-
nej pomocy. Był osobą 
gruntownie wykształ-
coną, studiował prawo 
we wrocławiu i Berli-
nie. Już w 1836 roku 
otworzył własny bank 
w warszawie. czynnie 
działał w konsystorzu 
Kościoła reformowane-
go. Miał pięcioro dzieci, 
późniejszych udziałow-
ców papierni w soczew-
ce: Juliusza eugeniusza 
(1839–1907), stanisła-
wa Józefa Benedykta 
(1842–1910), Jaku-
ba Ignacego Hektora 

(1847–1906) oraz córki: Zofię annę Henriettę (ur. 1844), zamężną Borree, 
i wiktorię Marię elżbietę (ur. 1845) z męża conte. 

Jan epstein w grudniu 1884 roku sprzedał „osadę fabryczną soczew-
ka” towarzystwu Papierni soczewka, którego założycielami byli jego synowie 
i córki wraz z mężami, a także waleria żona Jakuba i Maria żona stanisława. 
córki Jana epsteina mieszkały na stałe poza granicami kraju. Zofia Borree 
z mężem albertem w Brukseli, zaś wiktoria z mężem tonym w Paryżu. Dy-
rektorem zarządzającym fabryką był stanisław epstein, a następnie jego syn 
Gustaw. Był to bardzo dobry okres dla papierni, która działając wspólnie 
z fabryką papieru Mirków i włocławską celulozą współdecydowała o cenach 
papieru w całej Rosji. epsteinowie zarządzali fabryką w soczewce do mo-
mentu jej licytacji w 1913 roku. 

Z ziemią duninowską ściśle związana jest postać Leona Józefa epsteina, 
od 1866 roku zarządcy fabryki cukru i rafinerii Leonów w Nowym Duninowie. 
Był synem Hermana i bratankiem Jana epsteina. Zarządzał równocześnie 
cukrownią Leonów i cukrownią Konstancja w Kutnie. cukrowni w Kutnie 
nadano imię na cześć pierwszej żony Leona epsteina Konstancji z Jana-
schów. Z drugiego małżeństwa z Marią ze skarżyńskich miał córkę Marię 
(1875–1947), jedną z najwybitniejszych kobiet w dziejach Krakowa, zasłużo-
ną na polu oświaty zdrowotnej, od 1931 roku dominikankę siostrę Magda-
lenę, otoczoną już za życia opinią świętości. w 2004 roku kardynał Franci-
szek Macharski rozpoczął jej proces beatyfikacyjny zakończony w 2007 roku 
przez kardynała stanisława Dziwisza. epsteinowie, zwłaszcza wnukowie Ja-

Wykaz ulic: Gajowa, Księdza Pawła Kwiatkowskiego, Leśna, Lipowa, Nowa, 
Płocka, Pocztowa, Spacerowa, Świerkowa, Wierzbowa i Wojskowa
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kuba, należeli do elity społeczeństwa polskiego. Świadczyli duże kwoty na 
cele charytatywne, przyjaźnili się z przedstawicielami polskiego świata ar-
tystycznego, w tym z malarzami Józefem simmlerem (1823–1868) i Leonem 
wyczółkowskim (1852–1936), który w 1918 roku namalował znany portret 
Marii epstein. 

Jan epstein dla siebie i swojej rodziny w połowie XIX wieku wybudował 
obszerny, jedenastoosiowy dwór. Parterowy, z piętrową trzyosiową wystaw-
ką, murowany z cegły, otynkowany. Układ wnętrza dwutraktowy, z sienią na 
osi i kolistą, drewnianą klatką schodową. obiekt rozbudowany został pod-
czas drugiej wojny światowej przez administratora niemieckiego. Po wojnie 
pełnił rozmaite funkcje, w tym domu wczasowego samopomocy chłopskiej. 
obecnie jest w rękach prywatnych. od kilku lat prowadzone są pod nadzo-
rem konserwatorskim gruntowne prace renowacyjne. 

Dwór położony jest w parku, założonym także w połowie XIX wieku. Park 
zaprojektowany został na rzadko spotykanym planie trójkąta. Zachowało się 
sporo egzemplarzy pierwotnego drzewostanu, w tym aleja lipowa oraz kilka 
starych modrzewi posadzonych od frontu budynku. 

Soczewka, 2014. XIX-wieczny dwór Epsteinów od kilku lat znajduje się trakcie gruntownego remontu

Sołectwo Duninów Duży

Duninów Duży, wieś położona pośród lasów w południowej części gmi-
ny. Jest miejscowością graniczną z gminą łąck. w pobliżu biegł prasta-

ry szlak handlowy, określany jako piastowski lub duninowski. wiódł przez 
dawną Puszczę Gostyńską z Duninowa nad wisłą przez Brzezinną Górę, na-
stępnie Goreń do Kowala. 

Duninów Duży zamieszkują 122 osoby w 48 gospodarstwach domowych. 
całkowity obszar sołectwa wynosi 2307 ha. Zabudowa wsi jest dość roz-

Sołectwo Duninów Duży
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proszona. Grunty orne zajmują 125 
ha, z czego aż 110 w VI klasie bo-
nitacyjnej, co wymaga odpowiedniej 
agrotechniki upraw dostosowanych 
do tego typu gleby. sołtysem Duni-
nowa Dużego jest stanisław suwa-
ła, wybrany w marcu 2011 roku na 
kolejną, piątą z kolei kadencję. soł-
tys cieszy się zasłużoną opinią tro-
skliwego i dobrego gospodarza swo-
jej wsi, otwartego na współpracę ze 
wszystkimi organizacjami, które 
mogą przyczynić się do rozwoju so-
łectwa. Przyszłość Duninowa Dużego 
widzi w rozwoju turystyki, zwłaszcza 
weekendowej, oraz tworzeniu przy-
jaznych warunków dla budownic-
twa letniskowego. Zainteresowanych 
tą formą związania się z samą wsią 
oraz okolicznymi miejscowościa-
mi jest coraz więcej, ponieważ obok 
pięknego krajobrazu, bliskości jezior, 
największym atutem jest tutaj cisza 
i możliwość uprawiania turystyki 
pieszej i rowerowej. Rolnictwo w Du-
ninowie Dużym schodzi na drugi 
plan. Do Duninowa dojechać można 
asfaltową drogą z trasy wojewódzkiej 
nr 573. 

Sołectwo Dzierzązna

sołectwo obejmuje jedynie wieś 
Dzierzązna obok Popłacina naj-

bardziej wysuniętą na wschód miej-
scowość gminy. Liczy 154 mieszkań-
ców w 53 gospodarstwach domowych. 
całkowity obszar sołectwa wynosi 
275 ha. Posiada ponad 240 ha użyt-
ków rolnych o niezłej, jak na warun-
ki gminy, bonitacji gleb, najwięcej 

W Duninowie Dużym. Fot. K. Majchrowska, UG

Duninów Duży. Oznaczenia szlaków. Fot. K. Majchrowska, UG

Współczesna zabudowa Dzierząznej
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w klasach od IIIb do V, łącznie 69 ha gruntów ornych. sołtysem od marca 
2011 roku jest Barbara Gątarek. 

Nazwa według prof. stanisława Rosponda (1906–1982) wywodzi się od sło-
wa „dzierzęga”, po staropolsku wyka. Na terenie kraju występuje ponad 20 
takich nazw, z których pierwsza z 1230 roku zapisana została jako Dyrazna. 
Dowodzi to nierzadkiego siania w tych okolicach wyki i jej podobnych roślin. 
Początki wsi sięgają czasów średniowiecznych. w maju 1538 roku biskup 
płocki Piotr Gamrat (1487–1545) zalecił utrzymywanie niejakiego seweryna, 
organisty w kościele katedralnym płockim z dziesięciny snopkowej, pobieranej 
z pięciu wiosek, w tym z Popłacina i Dzierzązny. Z kolei w XVIII wieku biskup 
Hieronim antoni szeptycki (1773–1784), w 1768 roku wydał ordynację, na 
mocy której przeznaczył drewno z lasów biskupich Popłacina i Dzierzązny na 
odnowienie kolegiaty pułtuskiej. w XIX i w początkach XX stulecia wieś wcho-
dziła w skład gminy łąck.

sołectwo ma charakter podmiejski i od wieków związane było z osadą Ra-
dziwie, która od 1926 roku stała się lewobrzeżną dzielnicą Płocka. Znaczna 
część mieszkańców zatrudniona jest poza rolnictwem. we wsi znajduje się 
jednostka osP. Przez Dzierząznę biegnie szlak turystyczny imienia Bolesła-
wa III Krzywoustego. 

Sołectwo kamion-Grodziska

sołectwo złożone jest z dwóch wsi: Kamion i Grodziska, położonych w pół-
nocno-zachodniej części gminy, na szlakach turystycznych. łączna liczba 

mieszkańców 81 osób, przy czym w Kamionie mieszkają 52 osoby w 21 go-
spodarstwach domowych, a mniejszych Grodziskach 29 osób w 18 gospodar-
stwach domowych. sołtysem po raz kolejny wybrana została w marcu 2011 
roku Jadwiga Leśniewska. całkowity obszar sołectwa wynosi 617 ha. 

Dzierzązna. Starostowie dożynek w 1990 roku: Lidia 
Kruszewska i Stanisław Dalewski. Fot. arch. UG

Występ chóru Koła Gospodyń Wiejskich z Nowego Dunino-
wa podczas dożynek, 1990. Fot. arch. UG

Sołectwo Kamion–Grodziska
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kamIoN
w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego (t. 3, warszawa 1882) zna-

lazł się następujący zapis: „Kamion, wieś, powiat gostyniński, gmina i para-
fia Duninów. Ma domostw 9, mieszkańców 209, w ogóle ma rozległości mórg 
874, w tem gruntu ornego średniożytniego mórg 605, łąk i pastwisk mórg 
248, włościan uwłaszczonych na 21 morgach”. 

tabela czynszów wyrobników folwarcznych w dobrach Duninów, sporzą-
dzona w połowie XIX wieku, podaje w folwarku Kamion 12 osób. Byli to 
wojciech Bieńkowski, ciesielski, Drenkowski, Kleiszmidt, Kowalski, Macie-
jewski, Matejka, Krystian Rast, Różalski, wichroski, wrzesiński oraz wdowa 
łukaszka. obecnie wieś posiada 113 ha użytków rolnych, w tym 71 ha grun-
tów ornych głównie w klasie VI i VIz. łąki i pastwiska zajmują 38 ha. 

GRoDzISka

wieś posiada zaledwie 53 ha użytków rolnych, głównie VI klasy bonitacyj-
nej, nadającej się jedynie do niektórych upraw. Grodziska mają prawdopo-
dobnie średniowieczną przeszłość, czego dowodzi nazwa, chociaż nie zacho-
wały się tutaj ani w najbliższej okolicy żadne wyraźne ślady po grodziszczu. 
w XIX wieku baron Ike-Duninowski utworzył tutaj „Kollonię Grodzisk”, 

w której zamieszkało 11 rodzin. 
Kontrakt dzierżawny podpisali 
w kwietniu 1845 roku: tomasz 
ciesielski, Józef ciesielski, Filip 
czajka, Jan czajka, wawrzyniec 
Lemański, Mateusz Lewandowski, 
Jakub Radziński, Józef Rozwo-
ra, andrzej Różański, Konstan-
ty Śliwiński i Zygmunt Zieliński. 
sołtysem wsi został wawrzyniec 
Lemański. w ramach kontrak-
tu koloniści odprowadzali czynsz, 
a także zobowiązani byli do świad-
czenia robocizny w żniwa na rzecz 
macierzystego folwarku i folwar-
ków przyległych. 

w marcu 2012 roku jubileusz 
stulecia urodzin obchodziła Bole-

sława szwech z domu Rutkowska. Przyszła na świat w Grodziskach jeszcze 
w guberni warszawskiej. w miejscu urodzenia spędziła większość długiego 
życia. tutaj w 1934 roku poślubiła władysława szwecha, z którym przeżyła 
pół wieku i wychowała pięcioro dzieci. w lipcu 2014 roku wspomnienia sę-
dziwej jubilatki związane z latami pobytu w Grodziskach, zwłaszcza okupacji 
hitlerowskiej, spisała jej córka Halina Świerczyńska z Gostynina:

Stara zabudowa w Grodziskach. Fot. K. Majchrowska, UG 



175

Ślub Bolesławy i Władysława Szwechów w 1934. W pierwszym rzędzie od lewej: Bronisław Misiak, Bolesława Kwiatkow-
ska, Adam Rutkowski, Bolesława Szwech, Władysław Szwech, Kazimiera Rutkowska, Jan Kwiatkowski, Janina Maszta-
kowska.  Obok:  Marianna Rutkowska z dziećmi: Adamem i Bolesławą, później Szwech, Grodziska, około 1906 roku

w 1939 roku wybuchła druga wojna światowa. we wsi Grodziska Niemcy 
nie przejęli gospodarstw polskich. Był Niemiec, który zarządzał kilkoma wsiami 
zamieszkały w Karolewie. Nazywał się Major i dręczył Polaków ciągłymi kontro-
lami. Nie wolno było koniom dawać ziaren zboża ani prowadzić uboju zwierząt. 
Jeśli ktoś tego nie posłuchał, wzywano na posterunek żandarmerii, bito lub 
zsyłano do obozu. Doświadczył tego władysław szwech, pobity przez Niemców. 
okupanci zburzyli murowaną figurkę stojąca w środku wsi. obok figurki była 
zagroda woźnikowskich, mających dwóch młodocianych synów wincentego 
i stanisława, pracujących w lesie. Gdy pojawili się partyzanci, chłopcy przy-
chodzili do nich i przynosili jedzenie. Ktoś doniósł o tym żandarmom. Zabrano 
ich prosto z lasu i wywieziono do obozów. wrócił jedynie stanisław i to skrajnie 
wyczerpany. Zginął też inny chłopiec ze wsi o nazwisku Misiak, który też miał 
pomagać partyzantom (fragment obszerniejszej relacji).  

Sołectwo karolewo-Nowa wieś

sołectwo złożone z dwóch sąsiednich miejscowości: Karolewa i Nowej wsi. 
obie leżą przy drodze krajowej nr 62 nad Jeziorem włocławskim. w la-

tach siedemdziesiątych kraj obiegła informacja, że w rejonie Karolewa i sko-
ków ma powstać pierwsza polska elektrownia atomowa. spotkało to się z falą 
protestów mieszkańców i ekologów, toteż władze odstąpiły od tego projektu, 
wyznaczając nową lokalizację inwestycji w Żarnowcu na Pomorzu Gdańskim, 
realizacji której później zaniechano. 

sołtys wojciech Kijek, pełniący tę funkcję od kilku kadencji, uważa, że 
współgospodarzy w jednym z najpiękniejszych rejonów pogranicza mazowiec-
ko-kujawskiego. łatwo tu się dojechać, można uprawiać żeglarstwo i łowić 

Sołectwo Karolewo–Nowa Wieś



176

Nasze sołectwa

ryby nad zalewem włocławskim, zaś amatorom turystyki pieszej i rowerowej 
poleca liczne oznakowane szlaki. Przybywa też ścieżek rowerowych i chodni-
ków wzdłuż nadwiślańskiej drogi z Płocka do włocławka.

kaRolewo

w Karolewie odkryto kilka stanowisk archeologicznych dowodzących osad-
nictwa z czasów paleolitu i późniejszych epok. Zostały one opisane w czaso-
piśmiennictwie fachowym. Zaliczona została do wiosek o historycznym ukła-
dzie zabudowy. Karolewo było wsią z dużą liczbą kolonistów, pochodzenia 
niemieckiego, toteż jego pierwotna nazwa brzmiała Karlsdorf. Założona zo-
stała pod koniec XVIII stulecia. w niektórych dokumentach XIX-wiecznych 
zapisana jest jako Karolew. w 1827 roku było tutaj 30 domostw, które za-
mieszkiwało 179 osób. w 1882 roku miejscowość liczyła 33 domostwa i 240 
mieszkańców. Należała wtedy do powiatu gostynińskiego gminy i parafii Du-
ninów. składała się z wioski chłopskiej oraz kolonii. Gruntów ornych, jak 
je wtedy określano średniożytnich, było tutaj 412 mórg. Kolonię Karolewo 
założono już w lutym 1822 roku na mocy kontraktu z rodziną struense, 
która w tym czasie utworzyła również kolonię w Środoniu i Lipiankach. Kon-

trakt w Karolewie podpisało łącznie 
18 rodzin, w większości pochodzenia 
niemieckiego, m.in. Martin Poletz, 
Daniel sturng, Jan szreiter i Dawid 
Lochszled, który był sołtysem. 

Do 1956 roku na wzgórzu w pobli-
żu obecnej trasy nr 62 stał murowany 
zbór ewangelicki, wzniesiony w 1870 
roku przy znacznym udziale finanso-
wym rodziny Ike-Duninowskich. Po 
drugiej wojnie światowej świątynia 
nie była wykorzystywana.  wkrótce 
została rozebrana, zaś organy prze-
niesiono do kościoła parafialnego 
w Nowym Duninowie. w Karolewie 
zachował się w szczątkowym stanie 
cmentarz ewangelicko-augsburski. 

obecnie Karolewo posiada 253 
ha użytków rolnych, w tym aż 200 
ha gruntów ornych głównie w kla-
sie V i VI. od wielu lat obserwuje 
się zmniejszanie liczby gospodarstw, 
przybywa natomiast siedlisk sezono-
wych, zajmowanych głównie przez 
mieszkańców Płocka i włocławka. 
Liczba stałych mieszkańców Karole-Karolewo. Nad Jeziorem Włocławskim. Fot. K. Majchrowska, UG
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wa wyniosła w 2014 roku 310 osób w 123 gospodarstwach domowych, co 
stawia ją w rzędzie największych osad w gminie Nowy Duninów. Powierzch-
nia wsi — 519 ha.

Nowa wIeś
Miejscowość nad wisłą, licząca w 26 gospodarstwach domowych 132 

mieszkańców, z których zdecydowana większość nie zajmuje się rolnictwem. 
Powierzchnia wsi zajmuje 550 ha, w tym użytków rolnych jest jedynie 56 ha, 
z czego 47 ha zajmują grunty orne klasy V i VI. Podobnie, jak w sąsiednim 
Karolewie, odkryto tutaj ślady prehistorycznego osadnictwa. Zachowały się 
dokumenty dowodzące odległych tradycji tej  wioski. Lustracja przeprowa-
dzona w 1628 roku, kiedy osada należała do starostwa kowalskiego, wyka-
zała czterech kmieci i bartnika. Była to niewielka osada, bowiem przez na-
stępnych 150 lat liczba domostw wahała się tu między czterema a pięcioma. 
w 1783 roku była to wieś królewska, wchodząca w skład tzw. dzierżawy du-
ninowskiej, którą zarządzał andrzej Gostomski.  

w 1845 roku rodzina Ike-Duninowskich założyła „Kollonię Nowawieś”, utwo-
rzoną przez rodziny 12 osadników, głównie Polaków i Niemców. wśród nich był 
Ludwik Ratz i tomasz suwała, sołtys 
kolonii. część wsi, stanowiąca dawną 
kolonię, jest objęta ochroną prawną 
jako zespół z historycznym układem 
przestrzennym. 

Nowa wieś była jedną z najwięk-
szych osad kolonistów niemieckich. 
w drugiej połowie XIX wieku swoją 
siedzibę miała tutaj parafia ewenge-
licko-augsburska Nowawieś, obej-
mująca kilkanaście okolicznych 
miejscowości, gdzie znajdowały się 
domostwa osadników pochodzenia 
niemieckiego. 

Karolewo. Wzgórze na którym stał kościół ewangelicki Zawody strzeleckie w Karolewie. Fot. K. Majchrowska, UG

Nowa Wieś położona jest przy trasie 62

Sołectwo Karolewo–Nowa Wieś
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Sołectwo lipianki

Jedna z najbardziej znanych miejscowości Pojezierza Gostynińskiego. Leży 
w południowej części gminy i stanowi enklawę w leśnej okolicy. od po-

łudnia przylega do pasma zabagnionych jezior, które zajmują rynnę mię-
dzy Jeziorem Lucieńskim a skrzyneckim. Jest to największe sołectwo gmi-
ny, liczące 2948 ha. Lipianki posiadają 420 ha użytków rolnych, najwięcej 
w gminie, w tym prawie w całości gruntów ornych, ale o niskiej klasie bo-

nitacyjnej: V, VI i VIz, co nie sprzy-
ja intensywnej produkcji rolnej. Li-
pianki zamieszkuje 231 osób w 127 
gospodarstwach domowych. 

sołtysem wsi od kilku kadencji jest 
rolnik stanisław starzyński, który 
podkreśla, że Lipianki to wymarzone 
miejsce do wypoczynku i uprawiania 
turystyki, zwłaszcza sobotnio-nie-
dzielnej. Nadal znajdują się tu siedli-
ska czekające na nowych właścicieli, 
głównie mieszkańców miast, którzy 
chcieliby w Lipiankach spędzać część 
roku. Do Lipianek łatwo dojechać wy-
godną drogą asfaltową. 

Lipianki posiadają bogatą prze-
szłość historyczną. odkryto tutaj 
cmentarzysko z czasów prehisto-
rycznych oraz ślady pobytu koczow-
ników. Nazwa wsi pochodzi od lipy. 
Ma charakter etniczny, określa-
jący ludzi zamieszkałych w okoli-
cy o określonym typie krajobrazu. 
w nazwach miejscowości polskich 
wyraz lipa pojawia się około 500 
razy, w tym: Lipiany, Lipie, Lipinki, 
Lipka czy Lipce. 

w XIX wieku, kiedy rodzina ba-
ronów struense kolonizowała nowo 
nabyty majątek 10 lutego 1822 pod-
pisano kontrakt tworzący „Kollonię 
Lipianki”. Podpisało go aż 40 osób, 
głównie Polaków. w 1884 roku ko-
lonia znajdował się w powiecie go-
stynińskim w gminie i parafii Duni-
nów. Miała wtedy 47 domostw i 388 

Lipianki. Uroczystość odsłonięcia pomnika, 30 VI 2012. Stoją 
od lewej: Ryszard Kołodziejski, Jerzy Nowacki, Wojciech Pod-
stawka, Andrzej Pietrzak, Mirosław Krysiak, Jan Baranowski, 
Janusz Onyszkiewicz, Michał Boszko, Stanisław Starzyński 
i Krzysztof Keplin. Fot. Jan Waćkowski

OSP Lipianki, 1949. Stoją od lewej: Ignacy Michalski, Bole-
sław Pawlicki, Marian Lewandowski, Jan Tyszkiewicz, Leon 
Wałęsa, Zygmunt Rydz, Jan Nowacki, Stanisław Pawlicki, 
Mieczysław Rydz i adiunkt OSP Kazimierz Brzeziński. Siedzą: 
Eugeniusz Janiszewski, Bolesław Tyszkiewicz, Józef Wać-
kowski – naczelnik, Lucjan Bińkowski – podnaczelnik i Wła-
dysław Żmijewski. U dołu: Mikołaj Żmijewski i Eugeniusz 
Zaręba. Fot. ze zbiorów Sławomira Waćkowskiego
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mieszkańców. Gospoda-
rowano na gruntach śred-
niożytnich o powierzchni 
prawie 1110 mórg, czyli 
ponad 500 ha.

Piękną kartę patrio-
tyczną mieszkańcy Li-
pianek zapisali podczas 
drugiej wojny światowej. 
w ruchu konspiracyj-
nym uczestniczyło wielu 
jej mieszkańców, którzy 
nierzadko oddali życie za 
ojczyznę. Znane są wyda-
rzenia z 1944 roku, kie-
dy w pobliżu Lipianek 
w uroczysku Kobyle Błota 
znajdowała się kryjówka 
partyzancka. Za współ-
pracę i pomoc okazywaną 
partyzantom wieś jesienią 
1944 roku została spacy-
fikowana. w pobliżu Niemcy wybudowali system czytelnych do dziś umoc-
nień w postaci rowów i transzei, wykorzystując w tym celu przede wszystkim 
Polaków sprowadzonych z innych rejonów tzw. warthegau. Piękną kartę za-
pisali też nauczyciele miejscowej szkoły powszechnej, uczestnicząc w tajnym 
nauczaniu: anna orzechowska, która zginęła w obozie koncentracyjnym 
i Leon Rewekant, po wojnie zasłużony pedagog i działacz oświatowy powiatu 
gostynińskiego. w organizacjach konspiracyjnych udzielał się też inny na-
uczyciel z Lipianek stanisław Piotrowski. Pamięć bohaterów drugiej wojny 
światowej i ofiar okupacji hitlerowskiej społeczeństwo Lipianek uczciło po-
mnikiem opatrzonym napisem: 

w hołdzie mieszkańcom wsi Lipianki, ofiarom represji reżimu hitlerowskich 
Niemiec, którzy za pomoc partyzantom z okolicznych lasów jesienią 1944 roku 
zostali wysiedleni i deportowani w głąb Rzeszy, szczególnie pamięci tych, którzy 
tę pomoc okupili daniną własnego życia. 

Inicjatorem budowy pomnika był jeden ze świadków tragicznych wydarzeń 
1944 roku Henryk Nowacki (1935–2014), który napisał wierszowane wspo-
mnienia, dotyczące tamtych tragicznych wydarzeń. Hanna i Henryk Nowac-
cy wraz z rodziną pokryli większą część kosztów budowy pomnika. wkrótce 
zawiązał się Komitet Budowy obelisku w Lipiankach, na którego czele stanął 
Jerzy Nowacki, autor koncepcji i projektu monumentu. Roboty kamieniar-

Świadkowie wydarzeń 1944 roku w Lipiankach. Siedzą od lewej: Zofia Tysz-
kiewicz, Genowefa Czerwińska, Celina Bińkowska, Jadwiga Sławińska i Zo-
fia Waćkowska. Stoją w I rzędzie: Henryk Nowacki, Marianna Tyszkiewicz, 
Genowefa Zawadzka, Zofia Kamińska. Stoją w II rzędzie: Kazimierz Klambo-
rowski, Stanisław Klamborowski (zasłonięty), Bronisław Szulczewski, Stani-
sław Michalski i Ryszard Czerwiński. Fot. Jan Waćkowski

Sołectwo Lipianki
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skie wraz z płytą wyko-
nał wojciech Podstaw-
ka z Gąbina. Pomnik 
wzniesiono w rekordo-
wo krótkim czasie jed-
nego miesiąca przy peł-
nym udziale miejscowej 
społeczności na czele 
z teresą Kędzierską. 
w uroczystości wzięło 
udział wielu oficjalnych 
gości, w tym były mini-
ster obrony narodowej 

Janusz onyszkiewicz, starostowie powiatów: gostynińskiego Jan Baranow-
ski i płockiego Michał Boszko. obecni przewodniczący Rady Gminy w No-
wym Duninowie andrzej Pietrzak i wójt Mirosław Krysiak. 

we wsi znajduje się filia Zespołu szkół im. Kardynała stefana wyszyń-
skiego w Nowym Duninowie. od 1930 roku działa w Lipiankach jednostka 
ochotniczej straży Pożarnej. w 2011 roku powołano stowarzyszenie „Nasze 
Lipianki” prowadzące aktywną i szeroko zakrojoną działalność społeczną. 

Sołectwo popłacin

wieś Popłacin, będąca siedzibą sołectwa, obejmuje miejscowość przylega-
jącą do dzielnicy Płocka Radziwie, położoną wzdłuż trasy krajowej nr 62. 

Liczy 381 mieszkańców w 123 gospodarstwa domowych. Powierzchnia całko-
wita sołectwa 756 ha, z czego 388 ha to użytki rolne, w tym 239 ha grunty 
orne. stosunkowo niezłe ziemie sołectwa sprzyjają produkcji rolnej zarówno 
roślinnej, jak też zwierzęcej. większość gruntów ornych znajduje się w kla-

Widok z Popłacina na zabytki Wzgórza 
Tumskiego. Fot. K. Majchrowska, UG

Delegacja dożynkowa gminy Nowy Duninów na dożynkach powiatowych 
w Drobinie, 2012. Fot. Katarzyna Majchrowska, UG

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w Lipiankach. Fot. K. Majchrowska, UG
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sach od IIIa do IVb, podobnie jak łąk i pastwisk. 
sołtysem jest agnieszka Błaszczak, która pod-
kreśla, że na terenie sołectwa są bardzo dobre 
warunki dla inwestorów, chcących zakładać tu-
taj własne przedsiębiorstwa, jak też mieszkań-
ców Płocka, szukających po pracy miejsca na 
odpoczynek z dala od miejskiego zgiełku. 

w Popłacinie prowadzone są od dawna ba-
dania archeologiczne. odkryto tutaj ślady osad 
paleolitycznych, neolitycznych, epoki brązu 
i epoki żelaza. Reprezentowana jest większość 
kultur znanych na terenie Polski. Zachowały 
się też dawne cmentarzyska. większość odkry-
tych przez archeologów bądź przypadkowe oso-
by znalezisk zdeponowana została w Muzeum 
Mazowieckim w Płocku i Muzeum archeolo-
gicznym w łodzi. 

Popłacin w dokumentach pojawił się już pod 
koniec XII wieku, kiedy wojewoda mazowiecki 
Żyro w 1185 roku uposażył płocki kościół Marii Panny kilkoma wioskami, 
w tym Popłacinem. od tej pory Popłacin był własnością duchowną. w 1241 
roku Konrad I Mazowiecki wystawił przywilej, na mocy którego Popłacin 
wszedł w skład dóbr biskupstwa płockiego. stan ten utrzymywał się do 1818 
roku. własnością kościelną we wczesnym średniowieczu była również pobli-
ska wieś Dzierzązna. o Popłacinie i Dzierząznej wspominają protokoły z wi-
zytacji generalnej diecezji płockiej, która miała miejsce w 1775 roku. wynika 
z niej, że w Popłacinie do spowiedzi przystępowało 105 osób, a w Dzierząźnie 
47 osób. 

ważne wydarzenia rozegrały się w pobliżu Popłacina w lipcu 1831 roku 
i we 1939 roku. Podczas powstania listopadowego stacjonowało w tym rejo-
nie około 500 żołnierzy, w tym kawaleria 27. pułku ułanów płockich, bro-
niąc środkowej wisły przed wojskami rosyjskimi feldmarszałka Iwana Pa-
skiewicza. we wrześniu 1939 roku miały tutaj miejsce zacięte walki żołnierzy 
polskich, broniących przyczółków nadwiślańskich.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego (t. 7, warszawa 1886) podaje, 
że wieś leżała w gminie łąck powiatu gostynińskiego. Miała szkołę początko-
wą ogólną oraz 380 mieszkańców i 764 morgi gruntu włościańskiego. w po-
równaniu z 1827 rokiem, kiedy w 27 domostwach zamieszkiwało 268 osób, 
był to istotny wzrost demograficzny. w pierwszych latach Królestwa Polskie-
go Popłacin wchodził w skład dóbr rządowych Górki. 

w styczniu 1982 roku wieś wraz z Radziwiem ucierpiała z powodu kata-
stroficznej powodzi, jednej z największych w ostatnich dwustu latach. woda 
przerwała wał ochronny i zalała większość domostw, czyniąc znaczne szkody 
materialne. Likwidacja szkód trwała przez wiele lat. 

Styczeń 1982. Tablica graniczna między Popła-
cinem a Płockiem. Fot. T. J. Gałązka

Sołectwo Popłacin
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Sołectwo Stary Duninów

wieś położona nad zalewem wiślanym naprzeciw ujścia skrwy Prawo-
brzeżnej przy trasie krajowej nr 62. Liczy 198 mieszkańców w 51 go-

spodarstwach rolnych. sołectwo zajmuje 243 ha powierzchni, w tym 117 ha 
użytków rolnych, w większości gruntów ornych o przeciętnej klasie bonita-
cyjnej. sołtysem jest Bolesław Gapiński. 

stary Duninów to jedna z trzech  osad, w których nazwie występuje sło-
wo Duninów, obok Dużego Duninowa i Nowego Duninowa. w źródłach hi-
storycznych do połowy XIX wieku występuje jedna miejscowość Duninowo. 
Duninów stary w przeszłości nazywany był Duninowem Małym.

Duninów stary kilkakrotnie występował w dokumentach lustracyjnych, 
głównie województwa brzesko-kujawskiego. w 1628 roku wieś należała do 
starostwa kowalskiego, zamieszkiwana była przez 22 kmieci, „siedzących na 
półwłóczkach” (około 8 ha — przyp. red.). Dwie chałupy były opustoszałe, 
ponadto lustratorzy doliczyli się tutaj siedmiu zagrodników, siedmiu bartni-
ków, czterech karczmarzy, dwóch komorników i rybaka. we wsi był folwark 
i młyn. w 1634 roku znajdowało się tutaj 46 domostw, ale w 1662 roku, czyli 

po „potopie szwedzkim” zaledwie 
10 domostw. w 1674 roku miesz-
kała tu jedna osoba pochodzenia 
szlacheckiego. Lustracje staro-
stwa niegrodowego duninowskie-
go potwierdzają w 1775 roku 40 
domostw i przynależność wsi do 
dóbr królewskich, zarządzanych 
przez starostę andrzeja Gostom-
skiego.  

w latach 1873–1874 barono-
wie Ike-Duninowscy dokonali po-
działu swoich rozległych dóbr na 
dwie zbliżone powierzchną części: 

Duninów stary i Duninów Nowy. Du-
ninów stary o powierzchni 12 265 mórg składał się z trzech folwarków: Du-
ninów stary, Środoń i trzcianno oraz wsi: Brzezinna Góra, Duninów Mały, 
Duninów Nowy Kolonia, Duninów stary, Goreń Duży, Goreń Mały, Grodzisko, 
Jeżów, Kamion, Karolewo, Kobyle Błoto, Krzewent, Lipianki, ładne, Mostki, 
Nowa wieś, Nowe, Środoń, telążna, trzcianno i wistka Królewska. Z tabeli 
czynszów za najem mieszkań w dobrach Duninów , sporządzonej w 1850 
roku, wynika, że w folwarku Duninów stary zamieszkiwało 17 rodzin, w fol-
warku  Środoń 11 rodzin i folwarku trzcianno 15 rodzin.

Druga część dóbr — Duninów Nowy — złożona była z folwarku tej samej 
nazwy oraz wsi: czarny Borek, Lipianki, trzy Kopce, winduga, smolarnia, 
Niedźwiedź oraz osad leśnych Grodzisk i Nowa wieś. Razem 13 022 morgi, 

Stary Duninów, wieś położona wzdłuż trasy 62
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w tym pól uprawnych i ogrodów 1124 morgi, wód 483 morgi, łąk i pastwisk 
73 morgi. Resztę, 10 844 morgi zajmowały lasy. ta część dóbr przynosiła 
najwięcej dochodów, ponieważ obejmowała cukrownię Leonów, dwa młyny 
wodne, cegielnię, tartak i smolarnię. łącznie w dobrach baronów Ike-Duni-
nowskich mieszkało 638 rodzin. 

Sołectwo środoń-Brzezinna Góra

sołectwo złożone z dwóch śródleśnych miejscowości: Brzezinnej Góry i Śro-
donia oddzielonych duktem, którym prowadzi szlak turystyczny imienia 

aleksandra Macieszy. sołectwo leży w odległości 3 km na południe od Nowe-
go Duninowa i zajmuje łącznie 798 ha. sołtysem jest Halina oczkiewicz. 

w Środoniu — powierzchnia 699 ha, mieszka 66 osób w 32 gospodar-
stwach domowych. Użytki zajmują jedynie 106 ha, w tym grunty orne w kla-
sach V–VIz 84 ha. w Brzezinnej Górze mieszka 26 osób w 12 gospodar-
stwach. Powierzchnia wsi wynosi 99 ha, w tym użytki rolne zajmują 32 ha, 
z czego grunty orne w V i VI klasie bonitacyjnej 30 ha. 

śRoDoń
obok Popłacina to najstarsza miejscowość gminy Nowy Duninów. w do-

kumentach pojawiła się po raz pierwszy w 1193 roku jako stronbodr. Był to 
akt, w którym papież celestyn III (1105–1198) przyjmował w opiekę klasztor 
w strzelnie na Kujawach. Jak podaje Kodeks Wielkopolski w liczbie posia-
dłości stanowiących uposażenie klasztorne występuje Środoń. Były to czasy 
pierwszych Piastów rządzących Polską po rozbiciu dzielnicowym, którzy nie 
szczędzili nadań Kościołowi. 

skrzętnie prowadzone lustracje województw kujawskich w XVII i XVIII wie-
ku potwierdzają, że wieś należała do starostwa kowalskiego i województwa 

Stary Duninów, lata 50. XX wieku, praca z kołowrotkiem i roboty polowe. W głębi wieża kościoła w Duninowie 

Sołectwo Środoń—Brzezinna Góra
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brzesko-kujawskiego. w 1628 roku 
mieszkał tutaj bartnik oraz pięciu 
kmieci uprawiających jednowłóczko-
we pola (około 16 ha — przyp. red.). 
w 1634 roku doliczono się dziewię-
ciu domów, natomiast w 1674 roku 
odnotowano jedynie sześciu plebe-
juszy. Nie była to wieś rozwojowa, 
skoro pod koniec I Rzeczypospolitej, 
gdy należała do dzierżawy duninow-
skiej w dokumentach lustracyjnych 
z 1775 roku odnotowano jedynie 
trzy domy. 

Zastój przerwali dopiero w XIX 
wieku nowi właściciele Środonia, 
który  wtedy występował też po na-

zwą Środuń i szroduń. w lutym 1822 roku kontrakt z rodziną struense pod-
pisało 12 czynszowników Kollonii Środuń, w tym Jakub i walery Gościniak. 
obok kolonii był również nieźle zagospodarowany folwark z dużą owczar-
nią oraz polami uprawnymi i pastwiskami. starsi mieszkańcy Środonia pa-
miętają jeszcze zachowane fragmenty zabudowy folwarcznej, w tym studnię. 
w 1890 roku dobra Środoń złożone były ze wsi, kolonii i folwarku. Należały 
do gminy i parafii Duninów w powiecie gostynińskim. Kolonię zamieszkiwa-
ło 137 osób w 12 domostwach, natomiast wieś i folwark 124 osoby zaledwie 
w czterech domach. Zapewne były to czworaki. w pobliżu znajdowały się po-
kłady torfu eksploatowanego na potrzeby cukrowni Leonów. 

wiesława Lachowicz, prowadząca zapiski z przeszłości Środonia, opisuje 
stan oświaty w okresie międzywojennym. Przypomina, że w latach 1916–
1918 naukę pisania i czytania prowadziła w swoim domu M. Świerczyńska. 

Już po odzyskaniu niepodległości 
utworzono tutaj czteroklasową szko-
łę, w której poza nauką prowadzony 
był teatr. amatorskie sztuki cieszyły 
się dużym powodzeniem miejscowej 
ludności. w latach 20. ubiegłego wie-
ku wójtem gminy Nowy Duninów był 
mieszkaniec Środonia F. Świerczyń-
ski. w 1936 roku szkoła mieściła się 
w budynku państwa Karasiewiczów, 
zaś nauczycielem był wawrocki. 

od wielu lat okolice Środonia są 
miejscem wypraw amatorów grzybo-
brania z pobliskich miast: Gostyni-
na, włocławka i Kutna.Środoń położony jest wśród lasów. Fot. lotnicze, 2014

Środoń, 1972. Budowa kapliczki
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BRzezINNa GóRa
w suplemencie do Słownika geo-

graficznego Królestwa Polskiego 
z 1902 roku, znalazł się zapis mó-
wiący, że jest to wieś i folwark w po-
wiecie gostynińskim w gminie Duni-
nów. Posiada 311 mórg ziemi ornej, 
zaś w ośmiu domostwach zamiesz-
kuje 199 osób. to samo źródło po-
daje dalej, że miejscowość leży „w le-
sistej i wzgórkowatej okolicy pośród 
grupy wzgórz zwanych Brzezinne 
Góry”. Dwadzieścia lat wcześniej 
w tymże słowniku Bronisław chle-
bowski napisał:

Brzezinne Góry, grupa wzgórz w powiecie gostyńskim, o 6 wiorst na pół-
noc od jeziora Lucień, niedaleko wisły. Leżą one pomiędzy wsiami: Grodzisko, 
Brzezinna Góra i folark Kamion, i wznoszą się do wysokości 230 stóp (oko-
ło 100 m — przyp. red.). Należą do nijakiego systemu wzgórz ciągnących się 
wzdłuż lewego brzegu wisły od Gombina aż za Kowal i noszących rozmaite na-
zwiska: czarne, Rozkopane, szubieniczne (t. 1, warszawa 1880). 

Sołectwo trzcianno-Jeżewo

sołectwo złożone z dwóch miejscowości: trzcianno i Jeżewo. Leży w odległości 
od 1,5 do 3 km od Nowego Duninowa w kierunku południowo-wschodnim 

przy szlaku turystycznym Kotliny Płockiej. Z łącznej powierzchni 962 ha, użyt-
ki rolne zajmują 116 ha. w sołectwie mieszka 141 osób w tym w trzciannie 
93 osoby w 24 gospodarstwach, a w Jeżewie 48 osób w 28 gospodarstwach do-
mowych. sołtysem jest Halina Zalewska.

tRzcIaNNo
trzcianno jest wioską o dużych tradycjach. odkryto tutaj stanowiska ar-

cheologiczne z czasów prehistorycznych. Za zabytkowy uchodzi historyczny 
zespół przestrzenny ukształtowany w początkach XIX wieku. Przetrwało kil-
ka dawnych siedlisk z charakterystycznymi chałupami i płotami. 

w czasach baronów Ike-Duninowskich znajdował się tutaj folwark, w któ-
rym zamieszkiwało 15 rodzin. Poświadcza to tabela czynszów za najem 
mieszkań w domach fabrycznych, zajmowanych przez rodziny rzemieślników 
i wyrobników. w 1827 roku w trzcianie albo w trzciannej, jak niekiedy pi-
sano, były cztery domostwa i 26 mieszkańców. Pod koniec XIX wieku liczba 
siedlisk wzrosła do 19, zaś mieszkańców do 152. włościanie gospodarowali 
na zaledwie 17 morgach, zaś do folwarku należało 586 mórg. 

Brzezinna Góra. Fot. Katarzyna Majchrowska, UG

Sołectwo Trzcianno—Jeżewo
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obecnie w trzciannie mieszka-
ją 93 osoby. Niestrudzonym kroni-
karzem trzcianna jest Daniel Ratz, 
rolnik, malarz i literat. tutaj się 
urodził (1948), spędził dzieciństwo 
i przez wiele lat mieszkał. w swojej 
twórczości pisarskiej wraca wspo-
mnieniami do ziemi duninowskiej 
z czasów, które minęły bezpowrotnie. 
w opowiadaniach tych uśmiech czę-
sto przeplata się z łzami, sentyment 
z brutalnością życia.

obszerny i ciekawy materiał, bo-
gato ilustrowany znajduje się w kronice trzcianna żmudnie przygotowanej 
przez Halinę Zalewską. autorka opisuje życie mieszkańców trzcianna w XX 
wieku, nie pomijając żadnej z rodzin. Na łamach wspomnień przewijają się 
gajowi: Józef Kominek z żoną stanisławą, Józef chojnacki i Jan chojnacki. 
Ponadto rolnicy: eleonora Pardecka, Franciszek Przedlacki, Józef wyrwa, 
teofil Borkowski, stanisława Lewandowska, Piotr to-
ronowski, władysław Masztakowski, a także koloniści 
pochodzenia niemieckiego: sztrep i Ludwik Pregiel z ro-
dzinami.  

Mało znana historia z czasów okupacji związana się 
z tragicznym, a jednocześnie bohaterskim życiem Józefa 
toronowskiego (1925–1944). Pracował u młynarza He-
inego w Krzywym Kołku jako pastuch. Gdy w 1941 roku 
trzej synowie Heinego, który krótko był okupacyjnym 
burmistrzem Gostynina, powołani zostali do wehrmach-
tu, młynarz powierzył młyn młodemu toronowskiemu.  

Przemiał zboża zarówno dla Niemców, jak i Polaków odbywał się na kart-
ki, czyli można było przemleć tylko określoną ilość zboża dla jednej rodziny. 
wielu Polaków wywiezionych na przymusowe roboty do Niemiec cierpiało głód, 
o czym pisali do swych krewnych. wówczas krewni ze wsi wysyłali im swoje 
kartki żywnościowe, toteż zmuszeni byli mielić więcej zboża dla siebie, ale już 
poza kartkami. Józef tornowski mielił to zboże po nocach świadomie, aby wie-
lu okolicznych ludzi uchronić od głodu. Gdy matka go przestrzegała: „Jak się 
Niemcy dowiedzą , to cię zabiją”, odpowiadał: „to zginę ja jeden, a nie dziesiątki 
ludzi z głodu”. ostatniego kwietnia 1944 roku ktoś zadenuncjował toronow-
skiego. Zastrzelono go w nocy, a ciało rzucono na pas turbiny, by upozorować 
nieszczęśliwy wypadek (z kroniki Haliny Zalewskiej). 

Grób Józefa toronowskiego znajduje się na cmentarzu w Duninowie No-
wym. Z trzcianna pochodzą również znani działacze społeczni ziemi gosty-
nińskiej: starosta Jan Baranowski, stanisław Przedlacki i stanisław Par-
decki, siostrzeniec wieloletniego sołtysa trzcianna, Jana Świerczyńskiego. 

Trzcianno, 2005. Dawni sąsiedzi, od lewej: Danuta Kaleja, 
Daniel Ratz oraz Irena i Ryszard Wyrwa   

Józef Toronowski
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stanisław Pardecki, wspominając młodość, napisał: „czuję, że dla gminy 
Nowy Duninów mam niespłacony dług wdzięczności”. 

Jeżewo
Jeżewo to jedna z kilku miejscowości gminy 

Nowy Duninów, gdzie odkryto znaleziska arche-
ologiczne, świadczące o osadnictwie z czasów 
paleolitu i neolitu, czyli sprzed kilku tysięcy lat.  
w Słowniku geograficznym Królestwa Polskie-
go pojawia się jako Jeżewo lub Jeżów, kolonia 
w powiecie gostynińskim, gminie i parafii Du-
ninów, należąca do dóbr duninowskich. w dru-
giej połowie XIX wieku Jeżewo miało siedem 
domostw i 75 mieszkańców oraz 54 morgi rozle-
głości. Ziemię scharakteryzowano jako średnio-
żytnią. Dziś mieszka tu 48 osób, a użytki rolne 
zajmują 58 ha.

w lutym 1835 roku erygowana została kolonia Jeżewo w powiecie wło-
cławskim. Na akcie kontraktowym podpisy złożyło siedmiu kolonistów: Mar-
cin alabrudziński, Marcin cimmer, Mateusz czajka, Piotr Fabisiak, Paweł 
Kalwas, walenty Kalwas i stanisław tomaszewski. 

w pobliżu Jeżewa w końcu marca 1902 roku doszło do dramatycznego 
wydarzenia, o którym na łamach pisma „echa Płockie i łomżyńskie” donosił 
autor podpisany Hieronim Koląbryna, którym w istocie był działacz chłopski 
wawrzyniec sikora (1876–1939), późniejszy wójt gminy słupno. 

we wsi Krzywem-Kółku  pod Płockiem dwóch gajowych od pewnego cza-
su poróżniło się z sobą. Gajowy prywatny Michałowski zazdrościł gajowemu 
z lasów rządowych Rutkowskiemu dostatku i skwapliwie zaczął go śledzić. Po 
niejakim czasie doniósł władzy, że Rutkowski potajemnie wydaje drzewo z lasu 
sąsiada. ten ostatni został usunięty z posady, dowiedziawszy się zaś, że spraw-

Trzcianno, koniec lat 50. XX wieku. Letnicy z Warszawy po grzybobraniu Wikliniarz Tadeusz Kaleja

Jeżewo, 1934. Na koniu Wanda Ratz

Sołectwo Trzcianno—Jeżewo
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cą jego wydalenia jest Michałowski, postanowił się zemścić. w trzecią niedzielę 
postu odwiedził Michałowskiego w domu i zaproponował mu wspólną wyciecz-
kę do Duninowa na nabożeństwo. Po nabożeństwie zaprosił go do karczmy, po 
czem gajowi nico podchmieleni wracali do domu. Kiedy zbliżyli się do lasu, Rut-
kowski nagle napadł na Michałowskiego i poraniwszy go mocno, na wpół żywe-
go pozostawił na drodze. tutaj znaleźli konającego koloniści – Niemcy, którzy 
donieśli go do mieszkania, gdzie Michałowski nie zdążywszy wyspowiadać się, 
umarł. Zabójcę wykryto natychmiast i osadzono w więzieniu („echa Płockie 
i łomżyńskie” 1902, nr 27.) 

w Jeżewie od kilka lat mieszka wiesław Koński, docent doktor, historyk 
i prasoznawca, wykładowca akademicki, sekretarz generalny towarzystwa 
Naukowego Płockiego, redaktor naczelny kwartalnika tNP „Notatki Płockie”, 
autor źródłowej pracy poświęconej dziejom prasy płockiej. 

Sołectwo wola Brwileńska

wola Brwileńska, wieś położona nad Jeziorem włocławskim między sta-
rym Duninowem a Brwilnem Dolnym przy trasie krajowej nr 62. soł-

tysem jest Maria stefańska. sołectwo zajmuje 408 ha, z 165 ha to użytki 
rolne,  w tym większość gruntów ornych o niskiej bonitacji (klasach IVb–VIz). 
Mieszkają tu 184 osoby w 47 gospodarstwach domowych.

wola Brwileńska posiada ze względu na swoje nadwiślańskie położenie 
średniowieczne tradycje. w XVI wieku była to własność kościelna, należąca 
do proboszcza kościoła pw. św. Michała w Płocku. w 1827 roku była wsią 
rządową, liczącą 13 domostw i 110 mieszkańców. w drugiej połowie XIX wie-
ku wchodziła w skład gminy łąck i parafii Duninów, miała 151 mieszkańców, 
którzy gospodarowali na 332 morgach. teren ten zamieszkiwała ludność 
polska i niemiecka, będąca potomkami dawnych kolonistów. Po odzyskaniu 
niepodległości w 1918 roku i rozpoczęciu tworzenia polskiej sieci szkolno- 
-oświatowej doszło w woli Brwileńskiej do zatargów na tle narodowościowym. 
w marcu 1919 roku trzej mieszkańcy woli Brwileńskiej, rolnicy: Józef Prza-
nowski, Ignacy Dominik i stanisław Rumiński zorganizowali opiekę szkolną, 
domagając się, by szkoła powszechna w woli Brwileńskiej nabrała wyłącznie 
charakteru polskiego. Przystąpili oni do przeprowadzenia remontu placów-
ki dla nowo mianowanego nauczyciela. we wrześniu 1919 roku zaproszono 
proboszcza miejscowej parafii, który poświęcił szkołę. to zdecydowane dzia-
łanie spotkało się ze sprzeciwem Niemieckiego Związku szkolnego w łodzi, 
ponieważ obiekt wcześniej znajdował się w jego rękach. ostatecznie sprawę 
rozstrzygnęła ustawa sejmowa, która rozwiązała Niemiecki Związek szkolny 
w łodzi. sprawozdanie z działalności opieki szkolnej w woli Brwileńskiej, 
gdzie nauczycielem był Karol Górnicki, złożono w październiku 1924 roku 
i przesłano do władz oświatowych. 

Mieszkańcem woli Brwileńskiej jest Jan Berliński, zbieracz i kolekcjoner 
pamiątek związanych z dziejami ziemi duninowskiej. 
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W wyniku wyborów parlamentarnych, które odbyły się 4 czerwca 1989 
roku, Polska weszła na drogę wielkich przemian ustrojowych. Nastąpiła 

demokratyzacja życia politycznego i społecznego, a w ślad za tym głębokie 
reformy gospodarcze. Podstawowymi dokumentami stały się dwie ustawy: 
z 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym i z 22 marca 1990 o tere-
nowych organach rządowej administracji ogólnej w rzeczypospolitej Polskiej. 
W ten sposób ukształtowany został dualistyczny model ustroju administra-
cji publicznej w terenie. Wyodrębniono dwa piony administracji terenowej: 
rządowy, zbudowany na zasadzie centralizmu i oparty na zawodowym, po-
chodzącym z nominacji aparacie urzędowym, oraz samorządowy, ukształto-
wany na zasadzie decentralizacji w oparciu o władze samorządowe wyłonio-
ne w wyniku wolnych i demokratycznych wyborów. Do 2002 roku wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz zarządy tych jednostek desygnowały 
rady. W listopadzie 2002 roku kandydaci na wójtów, 
burmistrzów i prezydentów po raz pierwszy wybrani 
byli w bezpośrednich wyborach.

Gmina stanowiąca podstawową jednostkę samo-
rządu terytorialnego stała się jednostką zasadnicze-
go podziału terytorialnego kraju. Podział Polski na 
gminy wszedł z dniem 1 stycznia 1973 roku i wią-
zał się z przygotowaniem do nowego dwustopniowe-
go modelu administracyjnego: gmina–województwo. 
Nowy podział nastąpił od 1 czerwca 1975 roku, kiedy 
kraj w kraju utworzono 49 województw, w tym woje-
wództwo płockie. W dniu podziału ustanowiono 2343 
gminy i 814 miast. Gmina Nowa Duninów, złożona 
z trzech gromad: Nowy Duninów, Lipianki i Soczew-
ka, do 1975 roku znajdowała się w powiecie gosty-
nińskim. Województwo płockie, złożone z 38 gmin 
wiejskich i 10 miast, o powierzchni 5117 km2 i li-

Na zdjęciu obok: wójt Mirosław Krysiak na placu budowy Orlika w Nowym Duninowie, 2011. Fot. K. Majchrowska, UG 
Strona 189: doroczne regaty żeglarskie w Nowym Duninowie. Fot. Katarzyna Majchrowska, UG

Akt powołania gminy  
Nowy Duninów w 1972 roku
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czące 521 tys. ludności, istniało do końca 1998 roku. Funkcję wojewody 
płockiego sprawowali kolejno w czasach Polskiej rzeczypospolitej Ludowej: 
Kazimierz janiak (1975–1977), Karol Gawłowski (1977–1980), Antoni Bie-
lak (1980–1990). W okresie rzeczypospolitej Polskiej wojewodami byli jerzy 
Wawszczak (1990–1994), Krzysztof Kołach (1994–1997) i Andrzej Drętkie-
wicz (1997–1998). Przewodniczącym samorządu wojewódzkiego, czyli w PrL 
Wojewódzkiej rady Narodowej w Płocku, był jarosław Nowakowski (1975–
1988), a następnie józef Kwiatkowski (1988–1990). Po przemianach ustrojo-
wych samorząd na szczeblu wojewódzkim reprezentował sejmik. Pierwszym 
przewodniczącym sejmiku samorządowego województwa płockiego został ja-
kub Leszek Chmielewski, pełniący tę funkcję w latach 1989–1994 zaś ostat-
nim w latach 1994–1998 Michał Boszko. 

obok władzy administracyjnej funkcjonował na wszystkich szczeblach 
aparat polityczny na czele z Polską zjednoczoną Partią robotniczą. orga-
nizacjami satelickimi PzPr były zjednoczone Stronnictwo Ludowe (zSL) 
i Stronnictwo Demokratyczne (SD) oraz organizacje młodzieżowe. Funk-
cję i sekretarzy komitetu wojewódzkiego sprawowali: Franciszek tekliń-
ski (1975–1977), Kazimierz janiak (1977–1980), Alfred Wałek (1980–1984) 
i Adam Bartosiak (1984–1989). Na szczeblu gminnym w Nowym Duninowie 
stanowisko i sekretarzy KG PzPr pełnili kolejno: zbigniew Wiesław Przybyt, 
Henryk raciborski i Piotr Drzewiecki.

z dniem 1 stycznia 1999 roku wrócono w Polsce do trójstopniowego po-
działu administracyjnego. zlikwidowano dotychczasowe województwa, dzie-
ląc kraj na 16 nowych jednostek tego szczebla. utworzono 379 powiatów, 
w tym 65 grodzkich, oraz zwiększono liczbę gmin do 2478 jednostek. Gmina 
Nowy Duninów w niezmienionych granicach włączona została do powiatu 
płockiego, który rozszerzono o cztery gminy dawnego powiatu gostynińskie-
go, w tym także o Gąbin, Łąck i Słubice. 

W czasach Polskiej rzeczpospolitej Ludowej na czele gminy stali naczelni-
cy. W Nowym Duninowie funkcję tę sprawowali kolejno: jan Kazimierz Więc-

kowski (1973–1974), julian Budzyń 
(1974–1976), juliusz janiszewski 
(1976–1982), Andrzej Machnac-
ki (1982–1983) i Wiesław zbigniew 
Przybyt (1983–1990). Po zmianach 
ustrojowych i przywróceniu urzę-
du wójta funkcję tę pełnili: Adam 
Pewniak (1990–1991), jerzy Łuka-
sik (1992–1993), Henryk Gliniecki 
(1993–1994), Kazimiera rogańska 
(1994–1995), jan Paweł Goliszek 
(1995–1999), zdzisław jankow-
ski (1999–2000) i józef tłuchowski 
(2000–2002). Urząd Gminy w Nowym Duninowie. Fot. K. Majchrowska, UG
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Przewodniczącymi rady Gminy 
w Nowym Duninowie byli kolejno: 
Stanisław Sławiński (1990–1993), 
Waldemar Kijek (1993–1994), Wie-
sław Michalski (1994–1995), Miro-
sław Krysiak (1995–1998), Eugeniusz 
Kowalski (1998–2002), Waldemar Ki-
jek (2002–2006) i od listopada 2006 
roku funkcję tę pełni niezmiennie 
Andrzej Pietrzak, zasłużony działacz 
samorządowy i społeczny. 

W pierwszych bezpośrednich wy-
borach wójta, które odbyły się 10 listopada 2002 zwyciężył Mirosław Krysiak. 
Wybierany był ponownie w kadencji 2006–2010 i 2010–2014. Mirosław Kry-
siak urodził się 24 maja 1966 roku w Płocku. Posiada wykształcenie wyższe 
magisterskie z zakresu administracji publicznej oraz podyplomowe studia me-
nedżerskie w uniwersytecie Warszawskim. Działaczem samorządowym jest od 
1994 roku, pełniącym mandat radnego, a następnie przewodniczącego rady 
Gminy w Nowym Duninowie. od 1994 roku do 1998 roku pełnił też mandat 
delegata do sejmiku samorządowego województwa płockiego, przewodnicząc 
w nim Komisji zdrowia, opieki Społecznej, Sportu i turystyki. W latach 1998–
2002 radny powiatu płockiego. jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego (PSL), od 1996 roku prezesem zarządu Gminnego PSL w Nowym Duni-
nowie i sekretarze, zarządu Powiatowego PSL w Płocku. Członek oSP, prezes 
oddziału gminnego. Żonaty, troje dzieci, mieszkaniec Soczewki. 

zastępcą wójta od 2006 roku jest Leszek Podkański, sekretarzem gminy 
od 1993 roku teresa Szymańska, a skarbnikiem od 2007 roku Alina Szym-
kowiak. W październiku 2000 roku ukazał się jedyny numer „informatora Sa-
morządowego Nowy Duninów”. W kwietniu 2003 
roku wznowiono wydawanie informatora „Nasza 
Gmina. Nasz Dom”, którego nazwę zmieniono 
w grudniu 2005 roku na „z Życia Naszej Gminy”. 
jest to magazyn o średniej objętości 24 stronic A4 
wydawany przeciętnie raz bądź dwa razy w roku, 
bogato ilustrowany, poświęcony najważniejszym 
wydarzeniom na terenie gminy oraz działalności 
rady gminy i pracy urzędu gminy. Pismo redagu-
je kolegium z udziałem wójta gminy. redaktorem 
naczelnym magazynu jest wójt Mirosław Krysiak, 
a redaktorem prowadzącym Katarzyna Majchrow-
ska. Przeciętny nakład od 1300 do 1500 egzem-
plarzy kolportowanych we wszystkich sołectwach. 
Pismo finansowane jest całkowicie ze środków po-
zabudżetowych. 

Mirosław Krysiak 
wójt gminy

Okładka informatora 
„Z Życia Naszej Gminy”

Andrzej Pietrzak  
przewodniczący rady

Reforma samorządowa



194

Dziś i jutro

Samorząd gminy Nowy Duninów. Od lewej siedzą: Ewa Kowalak, skarbnik Alina Szymkowiak, sekretarz Teresa Szy-
mańska. Stoją w pierwszym rzędzie: Wiesław Michalski, wójt  Mirosław Krysiak, Marek Kamiński, Jerzy Nowacki, za-
stępca wójta Leszek Podkański. Stoją w drugim rzędzie: Piotr Kijek, Sławomir Waćkowski, Włodzimierz Krysiak, Le-
szek Wiśniewski. Stoją w czwartym rzędzie od lewej:  Wiesław Lewandowicz, Grzegorz Śpiegowski, Edward Stański, 
Dariusz Woźnikowski, Waldemar Kijek, Bolesław Szymański i przewodniczący rady Andrzej Pietrzak. Fot. arch. UG

Sołtysi gminy Nowy Duninów. Siedzą od lewej: Stanisława Suwała (Duninów Duży), Stanisław Starzyński (Lipianki), 
wójt Mirosław Krysiak, Bolesław Gapiński (Stary Duninów), Kazimierz Rutkowski (Brwilno Dolne, od czerwca 2013 
sołtysem jest Zofia Garwacka). Stoją od lewej:  Maria Stefańska (Wola Brwileńska), Agnieszka Błaszczak (Popłacin), 
Jadwiga Leśniewska (Kamion-Grodziska), Halina Oczkiewicz (Środoń-Brzezinna Góra), Barbara Gątarek (Dzierzązna), 
Halina Zalewska (Trzcianno-Jeżewo), Janina Figiel (Brwilno), Teresa Michalska (Nowy Duninów). Na zdjęciu brakuje 
Wojciecha Kijka, sołtysa Karolewa-Nowej Wsi. Fot. Katarzyna Majchrowska, UG 
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Władze samorządowe gminy  
Nowy Duninów od 1990 roku
KADENCJA 1990–1994. Wybory: 27 maja 1990. rada Gminy: Andrzej Ciećwierz, 
Kazimierz Dalewski, Kazimierz Gościniak, Kazimierz jaworski, Marian jędrzejczak, 
Waldemar Kijek — przewodniczący (od iV 1993), Kazimierz Masztakowski, ryszard 
Michalski, Arkadiusz Misiak, zofia olewnik, Wojciech Perlic, Andrzej Pietrzak, Stani-
sław Sławiński — przewodniczący (do iV 1993), Kazimierz Stański, jerzy Szulczew-
ski, roman Wójcik. zarząd Gminy: wójt gminy, przewodniczący zarządu — Adam 
Pewniak (do 1991), jerzy Łukasik (od 1992 do 1993), Henryk Gliniecki (od 1993), 
członkowie: Andrzej Ciećwierz, Kazimierz Gościniak, Arkadiusz Misiak, Andrzej Pie-
trzak, jerzy Szulczewski.
KADENCJA 1994–1998, Wybory: 19 czerwiec 1994. rada Gminy: Henryk Białkow-
ski, Mirosław Ciećwierz, jan Dębski, irena Falkowska, Marian jędrzejczak, Wojciech 
Kalwas, Krzysztof Keplin, Mirosław jan Krysiak — przewodniczący (od Vii 1995), 
Wiesław Michalski — przewodniczący (do Vii 1995), Marek Milczarski, zofia olewnik, 
Andrzej Pietrzak, Stefan Pytel, tomasz Sieradzki, jerzy Szulczewski. zarząd Gmi-
ny: zarząd Gminy — wójt gminy, przewodniczący zarządu: Kazimiera rogańska (do 
1995), jan Paweł Goliszek (od 1995), członkowie: Mirosław Ciećwierz, irena Falkow-
ska, Stefan Pytel, tomasz Sieradzki, jerzy Szulczewski.
KADENCJA 1998–2002. Wybory: 11 października 1998. rada Gminy: Mirosław 
Ciećwierz, irena Falkowska, Kazimierz Gościniak, Anna janiak, Stanisław jaworski, 
Mirosław Kaźmierski, Krzysztof Keplin, Piotr Kijek, Waldemar Kijek, Eugeniusz Ko-
walski — przewodniczący, Władysław Kubicki, Wiesław Michalski, Andrzej urbański, 
Sławomir Waćkowski, Marek Więcek. zarząd Gminy — wójt gminy, przewodniczący 
zarządu: jan Paweł Goliszek (do 1999), zdzisław jankowski (od 1999 do 2000),  jó-
zef tłuchowski (od 2002), członkowie: Mirosław Ciećwierz, irena Falkowska, Walde-
mar Kijek, Andrzej urbański, Marek Więcek.
KADENCJA 2002–2006. Wybory: 27 października 2002 — pierwsze bezpośrednie 
wybory wójtów. Wójt Gminy: Mirosław jan Krysiak. rada Gminy: Katarzyna Dobies, 
Anna janiak, Bogdan Kaczyński, Marek Kamiński, Waldemar Kijek — przewodni-
czący, robert Kucharski, Ewa Lewandowicz, Katarzyna Sieradzka, Andrzej Sumliń-
ski, jerzy Szulczewski, jan Szymkowiak, Sławomir Waćkowski, Leszek Wiśniewski, 
roman Wójcik, Stanisław Żółtowski. 
KADENCJA 2006–2010. Wybory: 12 listopada 2006. Wójt Gminy: Mirosław jan 
Krysiak. rada Gminy: Anna janiak, Marek Kamiński, Piotr Kijek, Waldemar Ki-
jek, Włodzimierz Krysiak, robert Kucharski, Andrzej Pietrzak — przewodniczący, 
Edward Stański, Andrzej Sumliński — wiceprzewodniczący, Bolesław Szymański, 
Grzegorz śpiegowski, Sławomir Waćkowski, Dariusz Woźnikowski, roman Wójcik, 
jarosław Żółtowski.
KADENCJA 2010–2014. Wybory: 21 listopada 2010. Wójt Gminy: Mirosław jan 
Krysiak. rada Gminy: Marek Kamiński, Piotr Kijek, Waldemar Kijek, Ewa Kowa-
lak, Włodzimierz Krysiak, Wiesław jan Lewandowicz, Wiesław jan Michalski, jerzy 
Nowacki, Andrzej Pietrzak — przewodniczący, Edward Stański, Bolesław Kazimierz 
Szymański — wiceprzewodniczący, Grzegorz śpiegowski, Sławomir Waćkowski, Le-
szek Wiśniewski, Dariusz Woźnikowski. 

Władze samorządowe



196

Dziś i jutro

Honorowy Obywatel Gminy Nowy Duninów

W dniu 10 listopada 2011 roku 
podczas uroczystej sesji rady 

gminy, na której byli obecni liczni 
goście oraz mieszkańcy gminy, rad-
ni przyjęli przez aklamację uchwałę 
o nadaniu Adamowi Struzikowi, mar-
szałkowi województwa mazowieckie-
go, tytułu Honorowego obywatela 
Gminy Nowy Duninów. inicjatorem 
nadania tytułu w dowód zasług po-
łożonych przez Adama Struzika dla 
gminy Nowy Duninów był wójt gmi-
ny Mirosław Krysiak. Adam Struzik 
nie krył wzruszenia i powiedział: 

to tutaj się zaczęło. otrzymałem pracę lekarza w ośrodkach zdrowia w So-
czewce i Nowym Duninowie. Wraz z żoną zamieszkaliśmy w Soczewce, gdzie 
spędziliśmy kilka lat. okres ten wspominam jako szczególny w moim życiu, 
ponieważ stąd rozpoczęła się moja droga zawodowa i społeczna, która zapro-
wadziła mnie do parlamentu i samorządu wojewódzkiego. zacząłem jednak od 
rady Gminy w Nowym Duninowie. Widzę na tej sali ludzi, których doskonale 
pamiętam, bo z nimi współpracowałem. otrzymałem w życiu wiele wyróżnień 
odznaczeń i honorów, jednakże tytuł Honorowego obywatela Gminy Nowy Du-
ninów zajmować będzie w mojej pamięci i sercu miejsce szczególne. z senty-
mentem zawsze tutaj przyjeżdżam i chętnie patronuję miejscowym imprezom 
społecznym, w tym szczególnie dorocznym regatom żeglarskim.  

Adam Krzysztof StruziK, lekarz, samorządowiec, społecznik, par-
lamentarzysta i polityk, urodził się 1 stycznia 1957 roku w Kutnie. Jest 
absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi i po-
dyplomowych studiów z zakresu organizacji ochrony zdrowia i admini-
stracji publicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową i dzia-
łalność społeczną rozpoczął w Soczewce, gdzie w latach 1984–1988 był 
radnym gminy Nowy Duninów, a od 1988 roku radnym miasta i gminy 
Gąbin. W 1984 roku wstąpił do PSL. W latach 1990–1997 był dyrektorem 
naczelnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Pełnił man-
dat senatora RP II, III i IV kadencji. W latach 1993–1997 był marszałkiem 
senatu RP. Od 2001 roku jest marszałkiem województwa mazowieckie-

go. Należy do Europejskiej Partii Ludowej (EPP). Pod jego kierownictwem na Mazowszu zrealizowano 
wiele programów ekonomicznych i społecznych. Zainicjował też programy autorskie, jak „Samorzą-
dowy instrument wsparcia rozwoju Mazowsza” czy „Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych”. Na-
leży do Komitetu Regionów EPP w ramach Unii Europejskiej. Członek wielu stowarzyszeń krajowych 
i zagranicznych. Członek władz naczelnych PSL. Posiada wiele odznaczeń państwowych, resortowych 
i honorowych, w tym Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Przyznano mu honorowe obywatel-
stwa wielu miast i gmin, głównie na Mazowszu. Żonaty, dwoje dzieci, mieszka w Płocku.

Adam Struzik odbiera akt nadania honorowego 
obywatelstwa z rąk wójta Mirosława Krysiaka. Obok 
Andrzej Pietrzak, przewodniczący rady gminy
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Herb i nazwa gminy Nowy Duninów

Gmina Nowy Duninów, której istnienie potwierdzają dokumenty urzędo-
we z 1850 roku, do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku nie posłu-

giwała się herbem ani też innym znakiem identyfikującym terytorium w po-
staci logo. od 1843 roku do 1939 roku Duninów mógł być rozpoznawalny 
w kraju i za granica dzięki herbowi Duninowski, jaki car Mikołaj i przyznał 
rodowi von ike, właścicielom miejscowych rozległych dóbr. rzadziej pojawiał 
się herb Epstein, używany przez założycieli i długoletnich właścicieli papier-
ni w Soczewce, rodzinę Epsteinów. 

Herb Nowego Duninowa zatwierdzony został przez radę 
gminy w okresie sprzed regulacji urzędowych, czyli wymaga-
jących akceptacji Komisji Heraldycznej działającej przy Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przyjęcia 
przez Mazowiecki urząd Wojewódzki w Warszawie. 

Na tarczy typu hiszpańskiego, najbardziej rozpowszechnio-
nej w Polsce zastosowano symbolikę i kolorystykę związaną 
z gminą Nowy Duninów: wodami, lasami i fauną. W paragra-
fie trzecim statutu gminy przyjętym w 1990 roku zawarty zo-
stał następujący opis herbu: „Na białej tarczy widnieją u dołu 
po prawej stronie dwa falujące pasy: zielony i niebieski. W lewej górnej część 
znajduje się poroże jelenia koloru czarnego, pod którym umieszczona jest li-
tera D (symbol nazwy gminy) koloru czarnego na czerwonym tle w kształcie 
głowy jelenia”.

Niewiadomego pochodzenia jest nazwa gminy, chociaż ksiądz józef Gosik 
w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, odtwarzając dzieje parafii, stawia 
tezę, że nazwa Duninowa „pochodzi najpewniej od imienia właściciela lub 
woja królewskiego Dunina”. Nie ma to jednak pełnego potwierdzenia badaczy 
etymologii miast i gmin polskich Stanisława rosponda i Kazimierza rymuta 
(1935–2006). Dość skomplikowany wywód poświęcony nazwie Duninów jako 
osobowej — od imienia Donin, ewentualnie Dunin — zaprezentował A. Wró-
bel na konferencji naukowej we Włocławku w 2003 roku.

Życie gospodarcze

Gmina Nowy Duninów pod względem obszaru ustępuje w powiecie płoc-
kim jedynie gminie Brudzeń Duży, natomiast pod względem liczby za-

mieszkałych osób należy do najmniej zaludnionych w tej części Mazowsza 
— 29 osób/km2. jest to spowodowane niewielką siecią osadniczą, której roz-
wojowi nie sprzyjały bory dawnej puszczy. od kilkunastu lat gmina nabie-
ra  charakteru regionu turystyczno-wypoczynkowego i sportowego. Coraz 
ważniejszą rolę odgrywają usługi, mniejszą zaś produkcja rolna. Przemysł 
papierniczy i przetwórstwa rolnego, rozwinięty tutaj od połowy XiX wieku, 

Życie gospodarcza
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istniał do lat trzydziestych ubiegłego wieku, kiedy upadła wielka papiernia 
w Soczewce i cukrownia w Nowym Duninowie. 

Dziś znaczna część ludności utrzymuje się z zawodów pozarolnicznych, 
pracując głównie w Płocku, Gostyninie i Włocławku. W urzędzie gminy za-
rejestrowano w 2012 roku 172 podmioty gospodarcze, w tym 162 handlo-
wo-usługowe, osiem produkcyjnych i dwa w formie spółek. W ostatnich 
latach odnotowuje się coraz większa aktywność sfery hotelarsko-gastro-
nomicznej i agroturystycznej. rolnictwo produkcyjne znajduje się w sołec-
twach, dysponujących glebami o wyższej klasie bonitacyjnej, czyli Brwilno, 
Dzierzązna, Popłacin i Wola Brwileńska. Struktura agrarna także nie sprzyja 
produkcji wielkotowarowej. Na 851 gospodarstw aż 794 w 2012 roku miały 
powierzchnię poniżej 10 ha, natomiast jedynie 20 gospodarstw dysponowało 
areałem większym niż 20 ha. W strukturze produkcji roślinnej zdecydowanie 
przeważały zboża — 700 ha, zaś w zwierzęcej trzoda chlewna, drób i bydło.  

Inwestycje gminy w latach 2003–2014

od początku odrodzonego samorządu największym inwestorem na tere-
nie gminy jest urząd gminy, zwłaszcza po rozpoczęciu procedury wejścia 

Polski w skład wspólnoty europejskiej. Gmina wykorzystała i wykorzystuje 
wszystkie dostępne zewnętrzne środki finansowe pochodzące najpierw z pro-
gramów i funduszy pomocowych, głównie z zintegrowanego Programu ope-
racyjny rozwoju regionalnego (zPorr), a od od 1 czerwca 2004 roku z regu-
larnych programów unijnych, w tym Programu rozwoju obszarów Wiejskich 
(ProW), Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego i innych. Dzięki 
temu udało się na niespotykaną dotychczas skalę zrealizować inwestycje 
z zakresu infrastruktury komunalnej, drogowej, oświatowej, sportowej, re-
kreacyjnej i kulturalnej. Wpłynęło to na podniesienie jakości życia obywateli, 
uatrakcyjnienie turystyczne gminy oraz rozwój budownictwa jednorodzinne-
go w siedliskach stałych i okresowych. ogólna wartość inwestycji w gminie 
Nowy Duninów od 2003 roku przekroczyła kwotę 22 mln zł, z czego około 
30% pochodziło z własnych funduszy inwestycyjnych gminy. Wykaz inwe-
stycji podany został w formie rzeczowej oraz finansowej z uwzględnieniem 
finansowania ze źródeł zewnętrznych. 

BrWiLNo DoLNE�� . Budowa drogi gminnej, koszt 327 544 zł, w tym dofi-
nansowanie: 46 000 zł z budżetu województwa mazowieckiego z terenowego 
Funduszu ochrony Gruntów rolnych. 
WoLA BrWiLEńSKA�� . Budowa chodnika z Woli Brwileńskiej do Starego Du-
ninowa, koszt 229 828 zł, w tym dofinansowanie: 114 914 zł z Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie. 
NoWy DuNiNóW�� . zakup agregatu prądotwórczego do Stacji uzdatniania 
Wody w Nowym Duninowie, koszt 15 205 zł.
SoCzEWKA�� . Wymiana okien w ośrodku zdrowia, koszt 9072 zł.
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GMiNA NoWy DuNiNóW�� . Budowa nowych punktów 
oświetlenia ulicznego, koszt 60 185 zł, w tym dofinan-
sowanie: 35 000 zł z budżetu woj. mazowieckiego.
LiPiANKi�� . remont dachu szkoły podstawowej, koszt 
14 338 zł. 
SoCzEWKA�� . Budowa chodnika (parking), koszt 
27 905 zł.
DziErzązNA�� . Budowa sieci wodociągowej, koszt 
302 700 zł, w tym dofinansowanie: 235 300 zł z Wo-
jewódzkiego Funduszu ochrony środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie.
SoCzEWKA�� . Budowa zjazdu z drogi krajowej w So-
czewce, koszt 136 697 zł, w tym dofinansowanie: 
65 466 zł z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad oddział w Warszawie. 
GMiNA NoWy DuNiNóW. �� Budowa kładki pieszo-ro-
werowej na rzece Skrwa, koszt 28 300 zł. 
LiPiANKi�� . Wymiana pokrycia dachu sali gimna-
stycznej w Szkole Podstawowej w Lipiankach, koszt 
31 600 zł, w tym subwencja w wysokości 21 976 zł 
z rezerwy budżetowej Skarbu Państwa.
GMiNA NoWy DuNiNóW. �� Budowa punktów oświe-
tlenia ulicznego, koszt 14 000 zł, w tym dofinansowa-
nie: 4201 zł z budżetu województwa mazowieckiego.
SoCzEWKA�� . Docieplenie budynku szkoły pod-
stawowej, koszt 67 280 zł, w tym dofinansowanie: 
22 660 zł w ramach Programu Aktywizacji obszarów 
Wiejskich.
PoPŁACiN�� . Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 
etap i, koszt 683 435 zł, w tym dofinansowanie: 
596 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu ochrony śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
NoWy DuNiNóW–trzCiANNo�� . Modernizacja drogi 
gminnej koszt 1 370 680 zł, w tym dofinansowanie: 
1 165 078 zł z uE w ramach Europejskiego Fundu-
szu rozwoju regionalnego. 
KAroLEWo–KAMioN�� . Modernizacja drogi gmin-
nej, koszt 526 669,00 zł, w tym dofinansowanie 
447 668 zł z unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu rozwoju regionalnego. 
śroDoń–jEŻEWo�� , modernizacja drogi gminnej 
koszt 479 905 zł, w tym dofinansowanie 407 919 zł 
z unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu rozwoju regionalnego. 
KAroLEWo�� . Budowa chodnika wzdłuż drogi krajo-
wej nr 62 na odcinku Nowa Wieś–Nowy Duninów, 

Inwestycje gminy

Nowy Duninów. Nowe trybuny LKS Wisła

Szkoła i pomnik w Lipiankach

Nowy Duninów. Modernizacja SUW

Karolewo. Budowa drogi gminnej
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etap i, koszt 421 024 zł, w tym dofinansowanie 
210 512 zł z Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad oddział w Warszawie. 
WoLA BrWiLEńSKA�� . Przebudowa chodnika z kost-
ki betonowej przy drodze krajowej nr 62, połączenie 
chodnika przez staw, koszt 32 412 zł, w tym dofi-
nansowanie: 16 206 zł z Generalnej Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie. 
GMiNA NoWy DuNiNóW�� . Budowa nowych punktów 
oświetlenia ulicznego, koszt 14 500 zł. 
NoWy DuNiNóW�� . Adaptacja budynku dla potrzeb 
policji, koszt 130 000 zł, w tym dofinansowanie 
70 000 zł z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą 
w radomiu.
NoWy DuNiNóW�� . Przebudowa drogi gminnej: ulice 
Kościelna i Wesoła, koszt 290 000 zł, w tym dofinan-
sowanie 261 000 zł z budżetu województwa mazo-
wieckiego z Mazowieckiego Programu Wyrównywa-
nia rozwoju obszarów Wiejskich.
KAroLEWo–NoWA WiEś�� , budowa chodnika koszt 
97 740 zł, w tym dofinansowanie 48 870 zł z Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział 
w Warszawie. 
PoPŁACiN �� i BrWiLNo. Budowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej, etap ii, koszt 682 377 zł, w tym dofinanso-
wanie 456 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu ochro-
ny środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
SoCzEWKA�� . Wymiana pokrycia dachu w szkole 
podstawowej, koszt 18 000 zł. 
NoWy DuNiNóW�� . rozbudowa i modernizacja wodo-
ciągu (plac Strażacki), koszt 8000 zł.  
BrWiLNo DoLNE�� . rozbudowa i modernizacja wo-
dociągu, koszt 101 899 zł, środki własne 10 190 zł, 
dofinansowanie 91 709 zł z budżet województwa 
mazowieckiego.
NoWy DuNiNóW�� . Modernizacja Stacji uzdatnia-
nia Wody, koszt 593 955 zł, w tym dofinansowanie 
492 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu ochrony śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
NoWy DuNiNóW–NoWA WiEś�� . Budowa chodników 
przy drodze krajowej nr 62, etap iii, koszt 194 061 zł, 
w tym dofinansowanie: 97 030 zł z Generalnej Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w War-
szawie.
WoLA BrWiLEńSKA�� . Budowa chodnika na nasypie 
przy drodze krajowej nr 62, koszt 94 999 zł, w tym 

Nowy Duninów. Budowa orlika

Środoń. Budowa drogi

Duninów Duży. Modernizacja hydroforni

Nowy Duninów. Staw po renowacji
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dofinansowanie: 47 499 zł z Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie.
PoPŁACiN–DziErzązNA�� . Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej z przepompownią i przyłączami, etap iii, 
koszt 736 810 zł, w tym dofinansowanie: 580 000 zł 
z Wojewódzkiego Funduszu ochrony środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
NoWy DuNiNóW�� . Budowa kanalizacji sanitarnej 
przy ul. Parcelowej, etap i, koszt 276 478, w tym do-
finansowanie: 100 000 zł z budżetu województwa 
mazowieckiego.
SoCzEWKA�� . Budowa drogi gminnej, koszt 249 922 zł, 
w tym dofinansowanie: 200 000 zł z budżetu woje-
wództwa mazowieckiego.
NoWy DuNiNóW�� . Modernizacja boiska sportowe-
go przy ul. Włocławskiej, etap ii, koszt 116 022 zł, 
w tym dofinansowanie: 70 000 zł z budżet wojewódz-
twa mazowieckiego.
DuŻy DuNiNóW�� . Modernizacja hydroforni, koszt 
183 976,43 zł, w tym dofinansowanie: 100 000 zł 
z Wojewódzkiego Funduszu ochrony środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
NoWy DuNiNóW�� . Modernizacja boiska sportowego 
przy ul. Włocławskiej,  etap iii, koszt 103 216,32 zł, 
w tym dofinansowanie: 70 000 z budżetu wojewódz-
twa mazowieckiego.
SoCzEWKA�� . Modernizacja drogi gminnej, koszt 
264 910,89 zł, w tym dofinansowanie: 200 000 zł 
z budżetu województwa mazowieckiego.
NoWy DuNiNóW�� . Modernizacja drogi gminnej: uli-
ce zacisze i Parkowa, koszt 194 991,99 zł, w tym 
dofinansowanie 100 000 zł z budżetu województwa 
mazowieckiego.
NoWy DuNiNóW�� . termomodernizacja budynku 
urzędu gminy, koszt 119 981 zł, w tym dofinansowa-
nie: 100 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu ochrony 
środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
SoCzEWKA�� . remont obwałowania jeziora Soczew-
ka, koszt 129 520,32 zł, w tym dofinansowanie: 
100 000 zł z Wojewódzki Fundusz ochrony środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
NoWy DuNiNóW�� . Budowa kanalizacji sanitar-
nej w ulicy Parcelowej, etap ii, koszt 179 619,29 zł, 
w tym dofinansowanie: 50 000 zł z budżetu woje-
wództwa mazowieckiego.

Inwestycje gminy
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Nowy Duninów. Budowa ul. Parcelowej
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202

Dziś i jutro

SoCzEWKA�� . remont w szkole podstawowej, koszt 
41 997,89 zł, w tym dofinansowanie: 20 000 zł z bu-
dżetu województwa mazowieckiego.
LiPiANKi��  i jEŻEWo, Modernizacja dróg miękkich, 
koszt 98 274,66 zł, w tym dofinansowanie: 20 000 zł 
z budżetu województwa mazowieckiego z terenowe-
go Funduszu ochrony Gruntów rolnych.
śroDoń�� . Modernizacja drogi gminnej, koszt 50 432 zł, 
środki własne 25 216 zł, w tym dofinansowanie: 
25 216 zł z budżetu województwa mazowieckiego z te-
renowego Funduszu ochrony Gruntów rolnych. 
DziErzązNA�� . Budowa drogi gminnej Mościska–
Dzierzązna, koszt 2 538 362,62 zł, w tym dofinanso-
wanie: 2 157 608,22 zł z rPo WM 2007–2013 Prio-
rytet iii. regionalny System transportowy. Działanie 
3.1. infrastruktura drogowa.
LiPiANKi�� . remont szkoły podstawowej, koszt 
49 000 zł, w tym dofinansowanie: 24 500 zł z budże-
tu województwa mazowieckiego.
SoCzEWKA��  i BrWiLNo DoLNE. Budowa kanaliza-
cji, etap i, koszt 1 275 200 zł, w tym dofinansowanie: 
500 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu ochrony śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
SoCzEWKA�� . zagospodarowanie zabytkowego parku, 
koszt 75 468 zł. 
SoCzEWKA�� . Budowa boiska sportowego przy szko-
le podstawowej, koszt 512 400 zł, w tym dofinan-
sowanie: 315 000 zł w ramach Programu rozwoju 
obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Działanie 
„odnowa i rozwój Wsi”. 
jEŻEWo�� . Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, 
koszt 501 664 zł, w tym dofinansowanie 350 000 zł 
z Wojewódzkiego Funduszu ochrony środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
NoWy DuNiNóW�� . Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej z przyłączami w ulicy Płockiej, koszt 455 345 zł, 
w tym dofinansowanie: 350 000 zł z Wojewódzkiego 
Funduszu ochrony środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie.
NoWy DuNiNóW�� . Przebudowa ulicy Parcelowej, 
koszt 279 798 zł. 
StAry DuNiNóW�� . remont drogi gminnej, koszt 
25 010 zł.
LiPiANKi�� . Budowa drogi powiatowej, koszt 532 478 zł, 
w tym dofinansowanie: 266 239 zł z budżetu Staro-
stwa Powiatowego w Płocku.

Jeżewo. Budowa wodociągu

Dzierzązna. Budowa drogi gminnej. 
Wszystkie fotografie inwestycyjne 
Katarzyna Majchrowska, UG

Nowa Wieś. Budowa chodnika

Brwilno Dolne. Budowa kanalizacji
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BrWiLNo DoLNE��  i WoLA BrWiLEńSKA. Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej,  etap i i ii, koszt 2 119 753,23 zł, w tym dofinansowanie: 1 252 943 zł 
w ramach Programu rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Dzia-
łanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
NoWy DuNiNóW�� . zagospodarowanie oraz odbudowa stawów na terenie 
zabytkowego parku, etap i, koszt 539 853,49 zł, w tym dofinansowanie: 
315 000 zł w ramach Programu rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007–
2013. Działanie 413. Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju w ramach dzia-
łania „odnowa i rozwój wsi”.
LiPiANKi�� . Przebudowa drogi gminnej, etap i, koszt 98 884,64 zł, w tym dofi-
nansowanie: 58 000 zł z budżetu województwa mazowieckiego.
NoWy DuNiNóW�� . Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym 
przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie w ramach pro-
gramu Moje Boisko – orlik 2012, koszt 987 000 zł, w tym dofinansowanie: 
808 296,43 zł z Ministerstwo Sportu i turystyki oraz urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego.
NoWy DuNiNóW�� . Budowa drogi gminnej (ulica Wierzbowa), etap i, koszt 
119 992,67 zł, w tym dofinansowanie: 45 000 zł z budżet województwa mazo-
wieckiego.
NoWy DuNiNóW�� . Budowa drogi gminnej (ulica Wierzbowa), etap ii, koszt 
162 797,81 zł, w tym dofinansowanie: 55 000 zł z budżetu województwa ma-
zowieckiego. 
NoWy DuNiNóW�� . rozbudowa oczyszczalni ścieków, koszt 1 989 869,42 zł, 
w tym dofinansowanie 1 220 459 zł w ramach Działania „Podstawowe usługi 
dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego Programem rozwoju obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013.
GMiNA NoWy DuNiNóW�� . Dostawa wyposażenia, sprzętu audiowizualnego 
i multimedialnego, materiałów dydaktycznych oraz dostosowanie pomiesz-
czeń oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy Nowy Du-
ninów w ramach projektu „Przedszkolak w szkole”, koszt 199 980 zł, w tym 
dofinansowanie 199 980 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
NoWy DuNiNóW��  i SoCzEWKA. Budowa placów zabaw przy Szkole Pod-
stawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie oraz przy Szkole Podstawowej 
w Soczewce, koszt 234 531,17 zł, w tym dofinansowanie: 130 000 zł z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Kapitał 
Ludzki.
KAroLEWo�� . Budowa drogi gminnej, etap ii, koszt 119 020,95 zł, w tym do-
finansowanie 59 510 zł z budżetu województwa mazowieckiego — dotacja 
w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. 

W latach 2003–2014 władze gminy Nowy Duninów na czele z jej wój-
tem Mirosławem Krysiakiem oprócz zadań statutowych postawiły na re-
alizację inwestycji w niespotykanej dotychczas tutaj skali. W okresie tym 
zakończono ponad 70 większych i mniejszych, ale ważnych dla społeczno-
ści inwestycji. Gmina była zaniedbana pod każdym względem, zwłaszcza 

Inwestycje gminy
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infrastrukturalnym. środki własne gminy w ostatniej dekadzie daleko od-
biegały od skali potrzeb. Wejście Polski w struktury unii Europejskiej dało 
zupełnie nowe możliwości pozyskiwania dodatkowych pieniędzy z różnych 
źródeł i projektów. Hierarchię inwestycji wyznaczało samo społeczeństwo, 
reprezentowane przez radę gminy, zaś ich realizacja odbywała się pod nad-
zorem wójta. jako zadanie numer jeden traktowane były drogi, które nadal 
pozostają priorytetem. Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych 
i powiatowych objęła praktycznie wszystkie sołectwa i miejscowości gminy. 
Kolejny pakiet inwestycyjny objął środowisko i gospodarkę wodno-ścieko-
wą, czyli budowę sieci wodociągowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami, modernizację stacji uzdatniania wody i hydroforni, opraco-
wanie koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, gospodar-
kę odpadami, prace termomodernizacyjne, poszukiwanie alternatywnych 
źródeł energii. 

Władze gminy postawiły na wzrost szeroko rozumianego bezpieczeństwa, 
w tym ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową, ochronę zdrowia, obej-
mującą także profilaktykę, działania  z zakresu ochrony kultury i dziedzic-
twa narodowego, w tym dbałość o zabytki architektury sakralnej i świeckiej. 
W centrum uwagi wójta Mirosława Krysiaka znalazły się również inwestycje 

udział procentowy środków inwestycyjnych 
w rocznym budżecie gminy  

w 2014 roku

Struktura wydatków inwestycyjnych  
w latach 2003–2014 z podziałem na środki  

własne i zewnętrzne

Przeznaczenie środków na inwestycje  
pozyskanych ze źródeł zewnętrznych

Struktura nakładów na inwestycje  
z podziałem na środki własne i pozyskane ze źródeł zewnętrznych
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zapewniające coraz lepsze warunki do 
realizacji zadań społecznych z zakresu 
oświaty i wychowania. Wszystkie pla-
cówki szkolne zostały wyremontowa-
ne bądź zmodernizowane i wyposażone 
w nowoczesny sprzęt. Pozyskano dla 
szkół i placówek oświatowo-kultural-
nych dodatkowe środki poprzez realiza-
cję licznych projektów. Przeprowadzo-
no zmiany struktury administracyjnej, 
powołując zespół szkół w Nowym Du-
ninowie, złożony z gimnazjum i szkoły 
podstawowej z dwoma filiami. zadba-
no także o kulturę fizyczną, doprowa-
dzając do budowy zespołu boisk orlik 
2012 w Nowym Duninowie i Soczewce 
oraz modernizacji stadionu LKS Wisła 
w Nowym Duninowie. 

zgodnie ze strategią rozwoju gminy 
od kilku lat prowadzone są działania 
mające na celu przekształcenie gminy 
Nowy Duninów w aktywny region tury-
styczno-wypoczynkowy. temu celowi 
służą inwestycje infrastruktury tech-
nicznej, drogowe, ekologiczne i wizerun-
kowe. Wójt gminy Mirosław Krysiak cele 
te charakteryzuje następująco:

Gmina Nowy Duninów pozo-
staje cenionym zakątkiem Mazow-
sza — szmaragdową perłą powiatu 
płockiego. Wciąż lśni błękitem Wisły, 
urokliwych jezior, wijącej się wśród 
lasów Skrwy Lewej. jednak otulone 
lasem wsie, to już nie te same miej-
sca, a ludzie tu mieszkający — nie 
ci sami. Dziś coraz aktywniej i świa-
domie włączają się w życie swoich 
małych społeczności. Nie musimy 
stawiać szczególnych pomników 
— symboli odrodzonych samorzą-
dów. Budujemy je od lat kilkunastu 
w każdej naszej miejscowości. Będzie 
ich więcej w postaci dróg, boisk, całej 
infrastruktury. W ten sposób swoją 
postawią i aktywnością poświadcza-
my sens odrodzonej samorządności.

Akcja przeciwpowodziowa. Fot. K. Majchrowska, UG

NZOZ Rodzina w Nowym Duninowie

Patrol konny podczas regat. Fot. K. Majchrowska, UG

Inwestycje gminy
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Oświata i wychowanie

tradycje oświatowe na terenie Duninowa sięgają przełomu XVi i XVii wie-
ku, co zostało odnotowane w protokołach lustracyjnych sporządzanych po 

wizytacji parafii. W 1829 roku na tym terenie nowy właściciel majątku Karol 
Albrecht von ike otworzył trzy szkółki elementarne w Duninowie, Karolewie 
i Ładnem. Szkółka w Duninowie dysponowała rocznym budżetem w wysoko-

ści 341 złotych polskich, z czego wypłacano na-
uczycielowi pensję, a także zapewniano drewno na 
opał i użytkowanie ogrodu. Po odzyskaniu niepod-
ległości w 1918 roku sukcesywnie tworzono sieć 
szkół powszechnych. Szkoła w Nowym Duninowie 
traktowana była jako placówka trzeciego stopnia 
i z biegiem lat podniesiono ją do drugiego stopnia. 
Nauka kończyła się na klasie Vi, co uniemożliwia-
ło bezpośrednie ubieganie się o przyjęcie do szkoły 
średniej. W 1938 roku było na terenie gminy w ów-
czesnych granicach 12 szkół powszechnych róż-
nych stopni organizacyjnych: w Nowym Duninowie 

i Soczewce pięcioklasowe, w Goreniu, Lipiankach i Sendeniu po dwuklasowe 
i jednoklasówki w Duninowie Dużym, Gorzewie, julianowie, Karolewie, Ka-
mieniu, Mokrem i środoniu. W tym samym roku placówce w Nowym Duni-
nowie ufundowano sztandar z wizerunkiem św. Stanisława Kostki. Własny 
sztandar posiadała wtedy także szkoła w Soczewce, ufundowany ze składek 
społecznych. oba sztandary nie uległy zniszczeniu i przechowywane są w ką-
cikach pamięci macierzystych placówek. 

Na czas okupacji niemieckiej szkoły dla polskich dzieci były zamknięte, 
zaś nauczyciele szykanowani, mimo to wielu z nich podejmowało się pro-

wadzenia tajnych kom-
pletów. istniały natomiast 
szkoły niemieckie dla 
miejscowych kolonistów, 
a nawet organizacje Hi-
tlerjugend. Po wyzwole-
niu w 1945 roku nieomal 
natychmiast odtworzono 
w gminie sieć szkół z re-
guły o wyższym poziomie 
organizacyjnym. Dawny 
pałac główny rodziny ike-
Duninowskich przezna-
czony został w 1946 roku 
na szkołę podstawową 
drugiego stopnia. Prowa-

Sztandar szkoły w Nowym Duninowie 
z 1938 roku. Fot. Andrzej Sumliński

Pamiątkowe zdjęcie z wycieczki do Płocka uczniów z Nowego Duninowa 
21 maja 1936 roku. Pierwszy z prawej siedzi Jerzy Majchrowski
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dzono w nim zajęcia przez blisko 50 lat, do 1994 roku, kiedy oddano do 
użytku nowy budynek szkolny. W 1973 roku placówka w Nowym Duninowie 
stała się zbiorczą szkołą gminną z dwoma punktami filialnymi w Kamionie 
i Karolewie, które zlikwidowane zostały w 1979 roku. 

Szkoła Podstawowa w Soczewce powołana została przez zarząd papierni 
w 1912 roku jako placówka czterooddziałowa. W latach trzydziestych stała 
się szkołą państwową, realizującą program siedmioklasowy. W 1945 roku 
wznowiła zajęcia jako szkoła drugiego stopnia. z czasem podniesiono jej sto-
pień do pełnej szkoły podstawowej. Przez pewien czas miała punkt filialny 
w Popłacinie. W okresie międzywojennym prowadziła działalność także szko-
ła w Lipiankach, jednakże jako placówka trzeciego stopnia, czyli najniższego. 
uruchomiona została po-
nownie w 1945 roku jako 
jednoklasówka. Po kilku-
nastu latach podniesiono 
jej stopień do pełnej szko-
ły podstawowej. Miała filię 
w Duninowie Dużym.  

Ponad trzydzieści lat 
przepracowała w szkolnic-
twie gminy Barbara Maj-
chrowska, pełniąc m.in. 
funkcją dyrektora Gmin-
nej Szkoły zbiorczej w No-
wym Duninowie. 

Nowy Duninów, 1988. Występ uczniów na boisku przyszkolnym przy dzi-
siejszej ulicy Włocławskiej. Fot. arch. UG

Nowy Duninów, 1960 rok. Grupa uczniów z kadrą pedagogiczną. 
W górnym rzędzie od lewej: Jan Gospodarowicz, ksiądz Józef Gosik 
i dyrektor szkoły Fligel. Przed nimi nauczycielki, od lewej: Henryka  
Pośpieszyńska, później Machnacka, Mirosława Dryńkowska, Genowefa 
Sumlińska i Barbara Majchrowska 

Oświata i wychowanie

Kadra pedagogiczna: Jan Gospodarowicz, 
Genowefa Sumlińska (z prawej) z prakty-
kantami z Liceum Pedagogicznego w Gos-
tyninie przed szkołą w Nowym Duninowie, 
lata 60. XX wieku
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Uroczystość odsłonięcia popiersia patrona Zespół Szkół w Nowym Duninowie, 
kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012. Fot. Katarzyna Majchrowska, UG

Pracę w oświacie duninowskiej rozpoczęłam w 1953 roku. Szkoła mieściła 
się w dawnym pałacu, który przystosowano dla potrzeb oświaty. Przez mury tej 
szkoły przewinęło się setki uczniów i dziesiątki nauczycieli. Pamiętam dosko-
nale koleżanki: zmarłą niedawno Genowefę Sumlińską (1927–2014), Mirosławę 
Dryńkowską, Krystynę Więckowską, kolegę jana Gospodarowicza, wreszcie dy-
rektorów: Kunigowskiego, Fligla, ryszarda Brudnickiego, Adama Gawlińskie-
go, Kazimierza Więckowskiego, a także inspektora Władysława Masłowskiego.  
Były to inne czasy, także z młodzieżą pracowało się inaczej, chyba łatwiej niż 
dziś. z przyjemnością wspominam pracę, przede wszystkim z harcerzami.

W roku szkolnym 1976/1977 
w gminie Duninów obowiąz-
kiem szkolnym objętych było 
łącznie 600 dzieci, w tym 
w szkole w Nowym Duninowie 
228, w jej fliliach w Kamio-
nie 16 i Koralewie 32, w szkole 
w Soczewce 188 i filii w Popła-
cinie 23, Lipiankach 97 i Du-
żym Duninowie 16. 

Po wejściu w życie reformy 
oświatowej w 1999 roku, na-
kładającej obowiązek uczęsz-
czania do sześcioletniej szkoły podstawowej i trzyletniego gimnazjum, pla-
cówkę tę ulokowano w części dotychczasowego budynku szkoły podstawowej. 
rada gminy przyjęła uchwały ustalające obwód szkół i statuty obu placówek. 
Nowo otwarte gimnazjum publiczne rozpoczęło naukę dla 44 uczniów w dwóch 
oddziałach. Pierwszym dyrektorem gimnazjum został Andrzej Mochnacki, peł-
niący również funkcję dyrektora szkoły podstawowej. W latach 2001–2011 
dyrektorem gimnazjum był Marek Więcek, a następnie Paweł Adamkowski. 

Szkołą podstawową 
w tym czasie kierowała 
Ewa romańska, któ-
ra z dniem 1 września 
2014 roku po powoła-
niu zespołu szkół zosta-
ła jego dyrektorem. 

W maju 2001 roku 
przyjęto wniosek w spra-
wie nadania obu pla-
cówkom imienia księdza 
kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, który uzy-
skał poparcie biskupa 
płockiego Stanisława 

Nowy Duninów. Boiska Orlik. Fot. Katarzyna Majchrowska, UG
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Wielgusa. W rocznicę powoła-
nia Komisji Edukacji Narodowej 
14 października 2001 roku od-
była się uroczystość nadania 
szkołom imienia. Przybył biskup 
Stanisław Wielgus oraz wielu go-
ści, w tym absolwenci. Wręczono 
również dwa sztandary ufundo-
wane przez radę rodziców oraz 
zofię i zygmunta Lipińskich. 

Na mocy uchwały rady Gmi-
ny w Nowym Duninowie z dniem 
1 września 2014 roku powoła-
no zespół Szkół, złożony z gim-
nazjum, szkoły podstawowej 
i dwóch filii o niższym stopniu 
organizacyjnym w Soczewce i Li-
piankach. W roku szkolnym 2014/2015 w zespole Szkół w Nowym Dunino-
wie pobierało naukę 352 uczniów, w tym 208 w szkole podstawowej i 108 
w gimnazjum publicznym. W placówkach filialnych uczyło się 22 dzieci w So-
czewce i 14 w Lipiankach. Kadra pedagogiczna liczyła 50 nauczycieli, w tym 
wicedyrektor Paweł Adamkowski, oraz 13 pracowników administracji i obsłu-
gi. W 2001 roku wybudowano niewielką salę gimnastyczną, zaś w 2011 roku 
oddano do użytku zespół biosk wraz z zapleczem wzniesiony w ramach ogól-
nopolskiej akcji „Moje boisko orlik 2012”. Dzieci i młodzież pod nadzorem 
kadry nauczycieli uczestniczą w ogólnokrajowych programach edukacyjnych, 
olimpiadach przedmiotowych i tematycznych,  a także biorą udział w rywali-
zacji sportowej. Część z nich podnosi swoje kwalifikacje sportowe w Ludowym 
Klubie Sportowym Wisła, grając w drużynach młodzików i juniorów. 

Uczestnicy rajdu ekologicznego pod patronatem wójta gminy Mirosława Krysiaka i przewodniczącego rady gminy 
Andrzeja Pietrzaka. Jeżewo, 2011. Fot. Katarzyna Majchrowska, UG

Soczewka, wrzesień 2011. Uroczystości patriotyczne w szkole 
podstawowej. Fot. Katarzyna Majchrowska, UG

Oświata i wychowanie
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Ochotnicze Straże Pożarne 
Na terenie gminy działają trzy jednostki ochotniczych Straży Pożarnych: 

w Nowym Duninowie, Lipiankach i Dzierząznej. Najwcześniej powstała straż 
ogniowa w Nowym Duninowie. jej początki sięgają lat siedemdziesiątych XiX 
wieku. Była to straż ogniowa fabryczno-folwarczna i powołanie jej stanowiło 
najpewniej wymóg towarzystw reasekuracyjnych. W Polsce odrodzonej oSP 
utworzono w Nowym Duninowie w 1925 roku. inicjatorami powołania jed-
nostki liczącej 25 druhów, byli: Stanisław Majchrowski, Stefan Mierzejewski 
i jan radzki. W 1930 roku wybudowano pierwszą remizę. Prezesem został 
Stanisław Majchrowski. Po przerwie okupacyjnej jednostkę reaktywowano 
już w 1945 roku. jej prezesami byli kolejno: jan radzki, jan Fijałkowski, 
Edward Kalisiak, Aleksander zawadzki, Aleksander Muszyński, Bronisław 
Masztakowski, Stanisław Sławiński. Naczelnikiem do 1950 roku był Stefan 
Mierzejewski, a następnie: Eugeniusz Pietruszewski, ryszard Karaś, Andrzej 
Czajkowski, zdzisław Pietruszewski i józef Łuczak. 

W 2014 roku jednostka liczyła 33 
członków: ryszard Kołodziejski — 
prezes, Paweł Milczarski — naczel-
nik, zbigniew Kwiatkowski — go-
spodarz oraz Paweł Dębski, Łukasz 
Dydak, Przemysław Dydak, rafał 
Dydak, tomasz Fijałkowski, jan 
jabłoński, Henryk Kamiński, Ma-
riusz Kaźmierski, tomasz Kaźmier-
ski, Piotr Kelman, ryszard Keplin, 
robert Komuda, Hubert Kwiatkow-
ski, józef Łuczak, roman Łuczak, 
Piotr Milczarski, Bartosz Misiak, ry-
szard Misiak, Aleksander Musiński, 
Henryk Pietruszewski, Hubert Pie-
truszewski, Adrian rozwora, Dawid 
rozwora, Krystian Sieczkowski, Sta-

nisław Sławiński, Stanisław Szamborski, Cezary Szymański, Mirosław świe-
tlik, Sławomir Waćkowski i jan zakrzewski. obecna remiza wybudowana 
została w 1982 roku.

oSP w Lipiankach powstała w 1930 roku i liczyła wówczas 16 członków. 
założycielami jednostki byli: Franciszek janiszewski, Bolesław tyszkiewicz,  
józef Waćkowski oraz Władysław Żmijewski. Funkcję prezesa sprawowali ko-
lejno: Franciszek janiszewski, Władysław Żmijewski, Konstanty Grzybowski, 
Marek Brzeziński i Krystian Sieczkowski. W 2014 roku prezesem był Krzysz-
tof Keplin. Naczelnikami byli: józef Waćkowski, józef tyszkiewicz, Krystian 
Sieczkowski i ryszard Paczyński. W 2014 jednostka liczyła 36 członków: 
Krzysztof Keplin — prezes, Arkadiusz Grzybowski — naczelnik, Piotr Starzyń-

Prezes OSP RP Waldemar Pawlak w Nowym Duninowie. Z le-
wej druh Józef Łuczak, z prawej wójt Mirosław Krysiak, 2004. 
Fot. Anna Chojnacka  
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Druhowie z jednostki OSP Nowy Duninów. Fot. K. Majchrowska, UG

Druhowie z jednostki OSP w Lipiankach. Fot. K. Majchrowska, UG

Druhowie z jednostki OSP w Dzierząznie. Fot. K. Majchrowska, UG

ski — gospodarz oraz druhowie: 
Anna Chojnacka, Eugeniusz 
Czerwiński, Henryk Czerwiński, 
ryszard Czerwiński, tomasz 
Czerwiński, jarosław Durma, 
jarosław Grzybowski, Wojciech 
Grzybowski, Adrian Kędzierski, 
Wojciech Krajewski, Krzysztof 
Krukowski, Piotr Kwiatkowski, 
zbigniew Matczak, ryszard Pa-
czyński, Henryk Pawlicki, ja-
cek Pawlicki, Łukasz Pawlicki, 
Paweł Pawlicki, Daniel Pełni-
kowski, Piotr rajewski, Edward 
rożek, jolanta Salamądra, Da-
mian Salamądry, jan Salamą-
dry, Krzysztof Salamądry, Prze-
mysław Salamądry,  Bogumił 
Starzyński, Marcin Starzyński, 
Małgorzata Stefańska, Stanisław 
Suwała, Piotr Paweł Szulczewski, 
Piotr tomalak i robert zawadz-
ki. Pierwsza remiza została wy-
budowana w Lipiankach w 1961 
roku, obecna w 1984 roku.

W 1975 roku powstała jed-
nosta oSP Dzierzązna, której 
założycielami byli: julian Cze-
chowicz, Wiesław Dorobek, zyg-
munt Filiński, Andrzej Garwacki, 
Leszek Garwacki. Piotr Garwac-
ki, Eugeniusz Kijek, Henryk Ki-
jek, Henryk Stanisławski, Adam 
Szymański, zenon Szymański, 
roman Wójcik oraz józef zieliń-
ski. W 1982 roku wybudowano 
remizę. od początku prezesem 
jest zenon Szymański, naczel-
nikami byli: Wiesław Dorobek 
i jacek Gątarek. W 2014 roku 
funkcję tę pełni Marek Dariusz 
Szymański. obecnie jednostka 
liczy 20 członków, obok prezesa 
i naczelnika są to druhowie: An-

Ochotnicze Straże Pożarne
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drzej Szymański — gospodarz oraz rafał Filiński, Hieronim Garwacki, Piotr 
Garwacki, Łukasz Hestkowski, Andrzej jędrzejewski, Kazimierz Karasiewicz, 
Wiesław Karasiewicz, Damian Kieplin, Piotr Kijek, tomasz Kijek, Maciej Kol-
ka, Henryk Kruszewski, Mirosław Krysiak, Wojciech Myzia, zdzisław Stani-
sławski, Ewelina Szymańska i Marta Szymańska. 

Wszystkie jednostki wyposażone są w wozy bojowe, motopompy oraz 
w sprzęt gaśniczy, umundurowanie bojowe i galowe. jednostka w Nowym 
Duninowie posiada również łódź ratowniczą. W 2014 roku w skład prezy-
dium zarządu Gminnego oSP w Nowym Duninowie wchodzili: józef Łuczak 
— prezes, Mirosław Krysiak — wiceprezes, Krzysztof Keplin — komendant, 
Anna Chojnacka — sekretarz, Mirosław świetlik — skarbnik i ryszard Koło-
dziejski — członek prezydium. 

Sport i rekreacja

Po drugiej wojnie światowej sport wiejski organizowany był głównie przez 
Ludowe zespoły Sportowe (LzS). Miały one na celu upowszechnianie 

sportu masowego w dyscyplinach popularnych, łatwych do uprawiania 
i mało kosztownych. Postawiono głównie na piłkę nożną, siatkówkę i kolar-
stwo, które później wydało wielu świetnych zawodników.

W Nowym Duninowie Ludowy Klub Sportowy Wisła powołany został w la-
tach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Przez te lata przechodził kilka prze-
obrażeń i reprezentował różny poziom sportowy. Podstawową sekcją była 
i jest piłka nożna, uprawiana w kilku kategoriach wiekowych: trampkarzy, 
juniorów i seniorów. Największe sukcesy klub odnosił pod koniec minionej 
dekady, kiedy juniorzy walczyli z powodzeniem w lidze okręgowej, a seniorzy 
zdobyli Puchar Polski na szczeblu podokręgu płockiego PzPN. zmierzyli się 
wówczas z zespołem Pogoni Siedlce, która w 2014 roku grała w pierwszej 
lidze piłki nożnej. Niekwestionowanym liderem był wówczas król strzelców 
ligii okręgowej Dawid Szymański z LKS Wisła Nowy Duninów. obok sekcji 
piłki nożnej w klubie trenowała drużyna piłki siatkowej. Żywą legendą klubu 

Ćwiczenia strażackie. Fot. K. Majchrowska, UG Łódź OSP w Nowym Duninowie. Fot. K. Majchrowska, UG
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jest jej były zawodnik jan Szymko-
wiak, działający w Wiśle jako prezes 
przez ponad 35 lat. W 2014 roku za-
rząd klubu ukonstytuował się nastę-
pująco: Sławomir ruszczak – prezes, 
Łukasz Lewandowski — wiceprezes, 
j. Klimowski — sekretarz, Paweł 
Gontarek — skarbnik oraz członko-
wie: Marek Kościeszyński i Piotr Mil-
czarski. Klub dysponuje stadionem 
piłkarskim z dobrą murawą, trybu-
nami z plastikowymi siedziskami, 
piłkochwytami oraz szatnią. 

Najważniejszą doroczną imprezą 
sportową rozgrywaną na akwenie 
zalewu wiślanego są lipcowe regaty 
żeglarskie organizowane przez urząd 
Gminy w Nowym Duninowie. rywa-
lizacja o puchary: Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego, Starosty 
Płockiego i Wójta Gminy Nowy Duni-
nów odbywa się w kilku kategoriach 
żeglarskich. obok osad z Włocławka 
i Płocka startują łodzie z innych re-
gionów kraju. W 2014 roku odbyła 
się już 19 edycja regat. rozpoczę-
to organizację imprezy przed laty 
o puchar wójta, potem rozszerzono 
zmagania o puchar starosty płockie-
go, a w 2003 roku pierwszy puchar 
ufundował marszałek Mazowsza. 

Drużyna seniorów LKS Wisła z lat 80. Stoją od lewej: Marek 
Bulas, Kijek Waldemar, Grzegorz Zółtowski, Grzegorz Śpie-
gowski, Andrzej Krzemiński, Marek Pośpieszyński. Dolny 
rząd od lewej: Marek Pośpieszyńki, Stanisław Kwiatkowski, 
Jan Szymkowiak, Marcin Więckowski, Marek Gościniak

Drużyna juniorów LKS Wisła w sezonie 2007/2008. Na 
zdjęciu m.in.: Łukasz Stański, Łukasz Tomaszewski, Tomasz 
Zieliński, Przemysław Szymański, Adrian Gębalski, Hubert 
Pietruszewski, Patryk Jankowski, Przemysław Michalski, Ro-
bert Michalski i Rafał Dydak. Pierwszy z prawej stoi trener 
Edward Stański. Fot. Katarzyna Majchrowska, UG   

Regaty 2014. Wśród zwycięzców od lewej: Andrzej Pie-
trzak, Adam Struzik i Mirosław Krysiak

Sierpień 2014 roku. Przejazd kolarzy Tour de Pologne przez 
Nowy Duninów. Fot. Katarzyna Majchrowska, UG

Sport i rekreacja
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Życie społeczne

Życie kulturalne skoncentrowane jest wokół Gminnego ośrodka Kultu-
ry, mającego siedzibę w Soczewce, powołanego w 2004 roku. integralną 

częścią placówki jest świetlica socjoterapeutyczna. Gminny ośrodek Kultury 
inicjuje wiele imprez o charakterze lokalnym, głównie w Nowym Duninowie 
i Soczewce, ale też w poszczególnych sołectwach. Kierownikiem GoK jest 
Krystyna Ludwiczak. Dużą popularność mają spotkania literackie, przeglądy 
piosenki, konkursy tańca. Paula Więckiewicz z Soczewki nagrała nawet płytę 
zatytułowaną „Piosenki festiwalowe 2”. Pokłosiem plenerów malarskich są 
prace tematycznie osadzone w realiach gminy Nowy Duninów. Do najaktyw-
niejszych malarzy młodego pokolenia należy mieszkaniec Nowego Duninowa, 
rafał zawadzki. 

Na terenie gminy znajdują się dwie placówki biblioteczne. Biblioteką 
szkolną kieruje Małgorzata Stańska, zaś publiczną Krystyna Pruszyńska. 
Ważną dla środowiska instytucją jest Gminny ośrodek Pomocy Społecznej. 
Kieruje nim Katarzyna Stawicka. Działa również Gminne Centrum Kultury 
oraz jednostki obsługi mieszkańców: poczta, ośrodek zdrowia, filia banku, 
a także posterunek policji. 

W gminie organizowane są doroczne uroczystości o charakterze państwo-
wym i patriotycznym, a także środowiskowym i jubileuszowym. W marcu 
2012 roku szesnaście par uhonorowano medalem „za długoletnie pożycie 
małżeńskie”, przyznawanym przez Prezydenta rP. Medale wręczył jubilatom 
wójt gminy Mirosław Krysiak.

Na terenie gminy Nowy Duninów działają następujące stowarzyszenia 
i organizacje pozarządowe: Ludowy Klub Sportowy Wisła w Nowym Dunino-
wie oraz Stowarzyszenie „Nasze Lipianki”. Ponadto gmina należy do związku 
Gmin regionu Płockiego (1994), Stowarzyszenia Gmin turystycznych Poje-
zierza Gostynińskiego (1996) i Lokalnej Grupy Działania „Aktywni razem”. 

Złote gody szesnastu par małżeńskich 2012. Fot. Katarzyna Majchrowska, UG Rafał Zawadzki. Fot. K. Majchrowska, UG 
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Najmłodszym stowarzyszeniem są „Nasze Lipianki”, zainicjowane w 2011 
roku przez miejscowych społeczników. Pomysł spotkał się z szerokim od-
zewem i dużym poparciem. W 2013 roku „Nasze Lipianki” uzyskały wpis 
do KrS. Celem stowarzyszenia jest promocja i rozwój wsi Lipianki, Duże-
go Duninowa i gminy Nowy Duninów, upowszechnianie i dokumentowanie 
lokalnej tradycji, historii, propagowanie inicjatyw kulturalnych i artystycz-
nych, wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży, promowanie zdro-
wia i zdrowego stylu życia, propagowanie czytelnictwa, działalność na rzecz 
osób starszych i niepełnosprawnych. Krótka historia stowarzyszenia obfituje 
w ciekawe inicjatywy społeczne. organizowane są pikniki, które gromadzą 
prawie całą społeczność gminy, przedstawienia dla dzieci, w których grają 
członkowie stowarzyszenia i nauczyciele. 

Stowarzyszenie skupiało w 2014 roku 55 członków z całego kraju, m.in. 
z Warszawy, Wrocławia i Szczecina. Do stowarzyszenia przystąpić może każ-
dy, kto podpisuje się pod jego celami. Do najczynniejszych należą człon-
kowie rodziny józefa Piłsudskiego — wnuczka joanna z mężem januszem 
onyszkiewiczem i wnuk Marszałka Krzysztof jaraczewski. Prezesem „Na-
szych Lipianek” jest Marzena Nowacka, a wiceprezesem Agnieszka Starzyń-
ska. Marzena Nowacka napisała interesującą pracę zatytułowaną „Pozycja 
prawna sołectwa na przykładzie sołectwa Lipianki” (2012). 

W 2005 roku podpisano umowę o współpracy między gminą Nowy Duni-
nów a gminą roncello, leżącą w pobliżu Mediolanu w północnych Włoszech. 
odpowiedni dokument podpisali wójt Mirosław Krysiak i burmistrz Stefano 
Monzani. inicjatorką współpracy była zamieszkała we Włoszech iwona Pa-
rzanowska, pochodząca z Woli Brwilńskiej. Dotychczas gminę Nowy Duni-
nów odwiedzili goście z Włoch trzykrotnie, zaś delegacja z Nowego Duninowa 
wyjeżdżała do roncello czterokrotnie. W wymianie uczestniczyło do tej pory 
kilkaset osób, głównie dzieci i młodzieży.

Delegacja dzieci z gminy Nowy Duninów w Mediolanie w 2006 roku. Obok: wójt Mirosław Krysiak z burmistrzem 
partnerskiej gminy Roncello, Stefano Monzani. Fot. Katarzyna Majchrowska, UG

Życie społeczne
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La perla di Masovia
il comune Nowy Duninów è stato fondato alla prima metà del XiX secolo. È situato alla 

riva sinistra della Vistola, nel suo corso centrale in vicinanza di Płock. Amministrativamente 
si trova nei confini del distretto di Płock e del voivodato di Masovia. Conta circa 4000 
abitanti. Nella zona del comune ci sono 18 località nei 13 villaggi del comune.

Le tracce più antiche dell’insediamento scoperte sul terreno del comune vengono 
dall’epoca paleolitica e neolitica. Dopo aver fondato nel X secolo lo stato polacco cristiano, 
questo terreno è stato circondato dalla rete parrocchiale. Nei documenti di riferimento 
ci sono già le menzioni che vengono dal Xii e Xiii secolo. il complesso d’insediamento 
Duninów e Soczewka è considerato per giusta causa come una delle culle dell’industria 
polacca. Qui, nel XiX e all’inizio del XX secolo c’erano due grandi stabilimenti di produzione 
che funzionavano precisamente una raffineria di zucchero Leonów a Nowy Duninów e una 
cartiera a Soczewka. La Vistola vicina era una strada importante di comunicazione fino alla 
metà del XX secolo.

Attualmente, il comune Nowy Duninów porre l’accento sullo sviluppo del turismo 
stazionario e di week-end. Ci sono molti investimenti che sono stati subordinati a questo 
scopo prima di tutto l’infrastruttura comunale e stradale. Nei boschi vasti del comune sono 
stati determinati e segnalati molti itinerari turistici: pedonali , di bicicletta e ippici. i boschi 
costituiscono una sede dei molti tipi rari della flora e della fauna.

Si sono conservati qualche monumento interessante per esempio un complesso sacrale 
a Nowy Duninów e a Soczewka e anche un complesso di parco e di palazzo a Nowy Duninów. 
il commune possiede eccellenti condizioni per praticare gli sport nautici. Da molti anni, 
in luglio si organizzano le regate del canottaggio. il commune collabora con un comune 
italiano roncello. 

Blue-green pearl of Mazovia region
the Nowy Duninów commune was created in the first half of the 19th century. it is 

situated on the left bank of the Vistula river, in its middle course, next to Płock. From 
the administrative point of view it lays within the Płock district and Mazovian Voivodeship.  
it is inhabited by approximately 4.000 people. there are 18 towns and 13 parishes in the 
commune.

the oldest traces of the settlement have been discovered coming from the  Paleolithic 
and Neolithic eras. After Christian Country of Poland was established in the 10th century, 
the area was covered by the network of parishes, references of which can be found in the 
source documents coming from the 12th and the 13th century. the settlement complex of 
Duninów and Soczewka  are rightfully considered the cradle of the Polish industry. this 
is where in the 19th and and the beginning of the 20th century two enormous production 
factories used to work:  Leonów sugar factory and Soczewka paper mill. the nearby Vistula 
river, up until the midst of the 20th century, had been a very significant communication 
route.

Currently the Nowy Duninów commune  stakes on the development of weekend and 
stationary tourism.  investments have been subjected to this task, especially related with 
the municipal and road infrastructure. in the vast forests of the commune a big number 
of touristic trails has been marked and tagged with signs: hiking, biking and even horse 
riding trails. the rare species of fauna and flora inhabit the nearby forests.

A few interesting monuments have preserved, including sacral complex in Nowy Duninów 
and Soczewka, as well as park and palace complex in Nowy Duninów. the commune has 
perfect conditions for the water sports to take place. National rowing regatta has been 
organized here  in july for many years. the commune cooperates with roncello-commune 
in italy.
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Posłowie

Praca, z którą Państwo mogliście się zapoznać nie aspiruje do miana monografii. 
jest próbą zarysu monograficznego opartą na dostępnych źródłach oraz boga-

tej literaturze. Systematyzuje wiedzę na temat gminy Nowy Duninów rozproszoną 
nie tylko publikacjach, ale także pojawiającą się w lokalnych przekazach i tradycji. 
Szczególnego znaczenia nabrały dla autora spotkania z miejscowym społeczeństwem, 
zwłaszcza regionalistami, duchowieństwem, samorządowcami, sołtysami, nauczy-
cielami, działaczami kultury, a nawet przypadkowo spotkanymi ludźmi na szlaku 
wędrówek po gminie. zebrany materiał stanowi wartość dodaną pracy, zaś pozyska-
ne relacje, wspomnienia, fotografie, przekazy ocalają od zapomnienia wydarzenia, 
fakty i ludzi stanowiących sól tej ziemi. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się 
do powstania pierwszej książki w całości poświęconej ciekawej i ciągle nie odkrytej 
w pełni gminie Nowy Duninów.

jan Bolesław NyCEK 

Ważniejsza literatura: Askanas K., Roman Lutyński — prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego w la-
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Gawłowski Karol  192
Gębalski Adrian  213
Gliniecki Henryk  192, 195
Głosik jerzy  14
Gocał Anna  126
Goldstand Leon  150
Goliszek jan Paweł  192, 195
Gontarek Paweł  213
Göring Herman  50
Górnicka Helena  52, 134
Górnicki Karol  188
Górnicki Karol  51
Górnicki Ludomir  134
Gościniak Dariusz  129
Gościniak Genowefa  60
Gościniak jakub  184
Gościniak Kazimierz  195
Gościniak Marek  213
Gościniak Walery  184
Gosik józef  123, 127, 197, 

207
Gospodarowicz jan  207, 208
Gostomscy, ród  29
Gostomska, starostowa  28
Gostomski Andrzej  28, 29, 

177, 182
Gotkowski Antoni  124
Goździcki Wiktor  67
Graczyk Waldemar  118
Gralusowie  53
Grisza (pseud.), oficer radziec-

ki  52
Grosman Krzysztof  58
Grudecki Mieczysław  61, 139
Grudziński julian  47
Gruszczyński Piotr  166
Grycoń Feliks  51
Grzegorz Vii, papież  118
Grzela Kazimierz  90
Grzybowski Arkadiusz  210
Grzybowski jarosław  211
Grzybowski Konstanty  210
Grzybowski Michał Marian  

118, 121, 122, 123, 136, 
163

Grzybowski Wojciech  211
Guldon zenon  152

H
Habsburgowie  39

Handelsmann józef  34
Heine. młynarz  186
Hempel Dawid  58
Heniger j.  129
Hennings von, major  40
Hestkowski Łukasz  212
Hitler Adolf  46, 49

I
ike-Duninowscy, ród  32, 33, 

36, 41, 44, 59, 63, 124, 
129, 130, 145, 151, 152, 
155, 158, 169, 176, 177, 
182, 183, 185, 197, 206

ike jan Aleksander  146
ike-Duninowska (z d. Szcze-

pańska) Bronisława Nina  
149

ike-Duninowska (z d. Babiań-
ska) Ludwika  149

ike-Duninowska (z d. Burgwin-
kel) Katarzyna  149

ike-Duninowska (z d. Saenger) 
Wanda  148

ike-Duninowska (z d. Wichliń-
ska) zofia  148, 149

ike-Duninowska Anna  149
ike-Duninowska Wanda  131
ike-Duninowski Albert  124, 

125
ike-Duninowski Antoni  148
ike-Duninowski Gotthilf Fry-

deryk jerzy  148
ike-Duninowski Henryk  149
ike-Duninowski jerzy  148, 149
ike-Duninowski jerzy (1830-

1911)  149
ike-Duninowski Karol  131, 148, 

149
ike-Duninowski Karol Albrecht 

Wilhelm  145, 146, 147, 
149, 151, 153, 155, 206

ike-Duninowski Karol Maciej  
124, 148

ike-Duninowski Stefan jan  
131, 148, 149

iwański Bogdan  66

J
jabłoński jan  210
jadwiga Andegaweńska  24
jadwiga kaliska  20, 21
jan Paweł ii, papież  119, 138
jan z oleśnicy  24
janasch jakub  150
janasik, sekretarz gminy  127
janiak Anna  195
janiak Kazimierz  192
janiszewski Eugeniusz  178
janiszewski Franciszek  210
janiszewski juliusz  68, 192
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Indeks osób
jankowski Patryk  213
jankowski zdzisław  192, 195
jaraczewski Krzysztof  215
jaroszewski Krzysztof  127
jaroszyński Krzysztof  140
jaskuła Arkadiusz  97
jaworski Kazimierz  195
jaworski Stanisław  195
jędrzejczak Marian  195
jędrzejewski Andrzej  212
johnney Franciszek  153
jurgens Edward  166
jurkiewicz Henryk  53

K
Kaczyński Apolinary  137
Kaczyński Bogdan  195
Kakowski Aleksander  136
Kaleja Danuta  186
Kaleja tadeusz  126
Kaleja tadeusz  187
Kalisiak Edward  210
Kalwas Paweł  187
Kalwas Walenty  187
Kalwas Wojciech  195
Kamińska zofia  179
Kamiński Henryk  210
Kamiński Kazimierz  126
Kamiński Marek  194, 195
Kapuściński ryszard  163
Kapuściński Wincenty  50
Kapuściński zenon  50
Karaś ryszard  210
Karasiewicz Kazimierz  212
Karasiewicz Wiesław  212
Karasiewicz, mieszkanieć śro-

donia  184
Kardasz Marek  139
Karnicki jan  150
Karwacki jan  124
Kasztelan Eugenia  168
Kasztelan vel Kastelanow Piotr  

167, 168
Kawiński Gwidon  47
Kazimierz i kujawski  20, 21
Kazimierz i odnowiciel  19
Kazimierz ii Sprawiedliwy  20, 

21, 22
Kazimierz iii Wielki  143
Kazimierz iii Wielki  19, 20, 23, 

24
Kazimierz iV jagiellończyk  119
Kazimierz iV jagiellończyk  17, 

26
Kaźmierski Mariusz  195, 210
Kaźmierski tomasz  210
Kędzierska teresa  180
Kędzierska zofia  27
Kędzierski Adrian  211
Kelman Piotr  210
Kępczyński Klemens  84

Keplin Krzysztof  178, 195, 
210, 212

Keplin ryszard  210
Kętrzyński Wojciech  118
Kieplin Damian  212
Kijek Eugeniusz  67, 211
Kijek Henryk  211
Kijek Piotr  194, 195, 212
Kijek tomasz  212
Kijek Waldemar  193, 194, 195, 

213
Kijek Wojciech  132, 175, 194
Klamborowski Kazimierz  179
Klamborowski Stanisław  179
Klein Antoni  12
Kleiszmidt  174
Klimowski j.  213
Kluge Günther von  47
Kodelski Albin  39
Kołach Krzysztof  192
Kolenda Andrzej  97
Kolka Maciej  212
Kołodziejski ryszard  178, 210, 

212
Komeccy, ród  28
Kominek józef  186
Kominek Stanisława  186
Komorowski zbigniew  97
Komuda robert  210
Konarska-Pabiniak Barbara  

57
Konarski tadeusz  61
Konczalewski, organista  126, 

127
Konczalewski Wojciech  126
Kondracki Andrzej  138, 139
Kondracki jerzy Aleksander  

74, 75
Konrad i Mazowiecki  19, 20, 

21, 22, 181
Koński Wiesław  188
Koprowski Bolesław  52
Kościelscy  27
Kościeszyński Marek  213
Kosiński jan  54
Kossakowski józef  138
Kostka Stanisław  206
Kowalak Ewa  194, 195
Kowalewski zenon  126
Kowalska Wanda  51
Kowalski  174
Kowalski Eugeniusz  193, 195
Kowalski Wacław  51
Koza, Polak  54
Kozakowski Mieczysław  124, 

125
Kozłowski jan  39
Kożuchowski Władysław  49
Krajewski Wojciech  211
Kretkowscy, ród  27, 29, 153
Kretkowski Andrzej  28

Kretkowski zygmunt  28
Królewiecki Antoni  124
Krukowicz-Przedrzymirski 

Emil Karol  46, 47
Krukowski Krzysztof  211
Kruszewska Lidia  173
Kruszewski Henryk  212
Krysiak Andrzej  134
Krysiak Mirosław  7, 8, 138, 

144, 178, 180, 191, 193, 
194, 195, 196, 204, 205, 
209, 210, 212, 213, 214, 
215

Krysiak Włodzimierz  194, 195
Krzemiński Andrzej  213
Kubicki Władysław  195
Kucharski robert  195
Kucieński Mikołaj  26
Kujawa Antoni  42, 43
Kunigowski, dyrektor szkoły  

208
Kutrzeba tadeusz  47
Kwiatkowscy  53
Kwiatkowska Bolesława  175
Kwiatkowski Henryk  51, 55
Kwiatkowski Hubert  210
Kwiatkowski jan  55, 175
Kwiatkowski józef  55, 192
Kwiatkowski Paweł  50, 136, 

137, 138, 139
Kwiatkowski Piotr  211
Kwiatkowski Stanisław  213
Kwiatkowski tadeusz  54, 55
Kwiatkowski zbigniew  210

L
Lachowicz Wiesława  184
Lemański Wawrzyniec  174
Lenart Witold  77
Lenczewski Stanisław  66
Leowe Adolf Adam  149
Leszczyński julian  131
Leszek Bolesławowic  20
Leszek Czarny  20, 21
Leszek, syn Bolesława iV Kę-

dzierzawego  21
Leśkiewicz Krzysztof  97
Leśniewska jadwiga  173, 194
Lewandowicz Ewa  163, 168, 

195
Lewandowicz Wiesław jan  

194, 195
Lewandowska Henryka  126
Lewandowska Stanisława  186
Lewandowski Łukasz  213
Lewandowski Marian  178
Lewandowski Mateusz  174
Libera Piotr  139
Lisiecki ignacy  41, 125, 127, 

131, 144
Lochszled Dawid  176
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Indeks osób
Löhrs. rotmistrz  40
Ludmiła, radiotelegrafistka  52
Ludwiczak Krystyna  214
Luttenberg otton von  23
Lutyński Bronisław Eugeniusz  

129
Lutyński roman  158, 159
Lutyński roman Wincenty  

129

Ł
Łabędź Piotr  21
Łach Adam  127, 132
Łakiński józef  34
Łempicki Mikołaj  121
Łuczak józef  210, 212
Łuczak roman  210
Łukasik jerzy  192, 195
Łukaszka  174

M
Macharski Franciszek  170
Machnacki Andrzej  68, 192
Maciej, opat benedyktyński  

119
Maciejewski  174
Maciejewski Andrzej  139
Maciesza Aleksander  183
Majchrowska (z d. świerczyń-

ska) irena  52, 67, 126
Majchrowska Barbara  207
Majchrowska Katarzyna  154, 

193
Majchrowski jerzy  64, 67, 206
Majchrowski Stanisław  43, 144, 

210
Major, Niemiec  175
Malanowski tadeusz  53
Mallinckrodt  40
Maltzahn Ludwika Elżbieta jó-

zefina  148
Marchand Ludwika (Luiza)  

145, 146
Marcinkowski roman  131, 

132, 138
Markiewicz Seweryn  166, 168
Markiewicz Stanisław Nikodem  

151, 166, 168
Markuszewski Henryk  127
Marzyński Stanisław  126
Masłowski Władysław  208
Masztakowska janina  175
Masztakowski Bronisław  210
Masztakowski Kazimierz  195
Masztakowski Władysław  186
Matczak zbigniew  211
Matejka  174
Matuszewski jan  49
Michałowski, gajowy  187, 188
Michalscy  53

Michalska teresa  132, 144, 
194

Michalski ignacy  178
Michalski Mieczysław  55
Michalski Przemysław  213
Michalski robert  213
Michalski ryszard  195
Michalski Stanisław  179
Michalski Wiesław jan 193, 

194, 195
Miecław (Masław)  19
Mielęcki Kazimierz  34, 35
Mierzejewski Stefan  210
Mieszko i  16
Mieszko ii Lambert  19
Mieszko iii  21
Mieszko iii Stary  20, 21
Mikołaj (pseud.), zwiadowca  

54
Mikołaj i romanow  133, 147, 

197
Milczarski Marek  195
Milczarski Paweł  210
Milczarski Piotr  210, 213
Miścierewicz Marek  97
Misiak  175
Misiak Arkadiusz  195
Misiak Bartosz  210
Misiak Bronisław  175
Misiak ryszard  210
Mochnacki Andrzej  208
Monzani Stefano  215
Morsztyn jan Andrzej  28
Morsztyn Stefan Benedykt  28
Morsztynowie, ród  27, 28
Mroczkiewicz julian  75
Murawski Apolinary  127
Musiński Aleksander  210
Muszyński Aleksander  210
Muszyński, kościelny  126
Myzia Wojciech  212

N
Napoleon i Bonaparte  31, 32
Natasza, radiotelegrafistka  52, 

54
Nothard von, oficer pruski  58
Nowaccy  53
Nowacka Hanna  179
Nowacka Marzena  215
Nowacki Henryk  179
Nowacki jan  178
Nowacki jerzy  178, 179, 194, 

195
Nowakowski jarosław  192
Nowakowski zdzisław  52
Nowowiejski Antoni julian  

118, 119, 125, 135, 136, 
143, 163

Nycek jan Bolesław  217

O
oborski Ludwik  34, 35
oczkiewicz Halina  183, 194
odon Mieszkowic  20
olaczek romuald  84
olewnik zofia  195
omilanowska Małgorzata  155
onyszkiewicz janusz  178, 

180, 215
onyszkiewicz joanna  215
orlik, zwiadowca  55
orzechowska Anna  51, 179
osmańczyk Edmund  163
oszanowski Wolfgang  90
owsik Krystyna  126
owsiński Walenty  124

P
Pacuski Kazimierz  18, 23, 26
Paczyńscy  53
Paczyński ryszard  210, 211
Padlewski zygmunt  35
Pardecka Eleonora  186
Pardecki Stanisław  186, 187
Parzanowska iwona  215
Paskiewicz iwan  181
Paskiewicz iwan  33
Pawlak Waldemar  210
Pawlicki Bolesław  178
Pawlicki Henryk  211
Pawlicki jacek  211
Pawlicki Łukasz  211
Pawlicki Paweł  211
Pawlicki Stanisław  178
Pełnikowski Daniel  211
Perlic Wojciech  195
Peterasz jan  58
Pewniak Adam  192, 195
Piastowie, dynastia  143, 183
Piechowski Wojciech  35
Pietruszewski Eugeniusz  210
Pietruszewski Henryk  210
Pietruszewski Hubert  210, 

213
Pietruszewski zdzisław  210
Pietrzak Andrzej  178, 180
Pietrzak Andrzej  193, 194, 

195, 196, 209, 213
Piłsudski józef  41, 215
Piotrowski Stanisław  51, 179
Pius Vii  119
Płotecki Maciej  124
Podkański Aleksander  148
Podkański Leszek  193, 194
Podstawka Wojciech  178
Poincaré Henryk  166
Poletz Martin  176
Poniatowski Michał jerzy  120, 

140
Popławski Stanisław  56
Pośpieszyńki Marek  213
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Indeks osób
Pośpieszyńska Henryka  207
Pośpieszyński Marek  213
Prącik józef  139
Prącik józef  61
Pregiel Ludwik  186
Procner Antoni  39, 133, 134
Pruszyńska Krystyna  214
Przanowski józef  188
Przbyt Wiesław zbigniew  67, 

68
Przedlacki Franciszek  186
Przedlacki Stanisław  186
Przelaskowski Bolesław  66
Przeździak (z d. Górnicka) Sła-

wa  51, 52, 148
Przybyszewski jan  126
Przybyt zbigniew Wiesław  192
Przyjemscy, ród  27, 28, 152
Przyjemski jan  27
Przywieczerski jan  124
Pytel Stefan  195

R
raciborski Henryk  192
radziński jakub  174
radziszewski Franciszek  124
radzki jan  210
rajewski Piotr  211
rast Krystian  174
rasz jan  164
ratz Daniel  60, 186
ratz ida Paulina  60
ratz Ludwik  177
ratz Maria  60
ratz Wanda  187
rawa Marcin  124, 127
reichert, młynarz  49
reszka Krzysztof  58
rewekant Leon  51, 179
rogańska Kazimiera  192, 195
rokitnicki Kazimierz  121
romańska Ewa  208
rosiak Leokadia  55
rospond Stanisław  173, 197
różalski  174
różański Andrzej  174
rożek Edward  211
rozwora Adrian  210
rozwora Dawid  210
rozwora józef  174
rumiński Stanisław  188
ruszczak Sławomir  213
rutkowska Kazimiera  175
rutkowska Marianna  175
rutkowski Adam  175
rutkowski Kazimierz  194
rutkowski, gajowy  187, 188
rutowski Kazimierz  161
rydz Mieczysław  178
rydz zygmunt  178
ryglewicz Szczepan  127

rymut Kazimierz  197
ryziński Michał  122
ryżyński Michał  124
rzepnikowscy  53
rzepnikowski Bolesław  55
rzętkiewicz Edward  51
rzętkiewicz jadwiga  51

S
Sadowski Stanisław  47
Salamądra jolanta  211
Salamądry Damian  211
Salamądry jan  211
Salamądry Krzysztof  211
Salamądry Przemysław  211
Santi rafael  129
Sas jan  58
Schinkel Karl Friedrich  158
Schmidt, żandarm  54
Schrötter Leopold von  57
Schultz, żandarm  54
Sejda, chłop z Duninowa  30
Seuffert Kacper  124
Seweryn, organista  173
Sieciech, wojewoda  139
Sieczkowski Krystian  210
Siedlak Stanisław  54
Siemowit  22
Siemowit iii  160
Siemowit iii Starszy  22, 24
Siemowit iV Młodszy  22, 24
Siemowit V  160
Siemowit V  22
Siemowit Vi  17, 22
Sieradzka Katarzyna  195
Sieradzki tomasz  195
Sikora Wawrzyniec (pseud. 

Hieronim Koląbryna)  187
Simmler józef  171
Siuda Stanisław  47
Sławińscy  53
Sławińska jadwiga  179
Sławiński Stanisław  193, 195, 

210
Słupecki Walenty  124
Sobko Alojzy  161
Socha Abraham  24
Soczewka, młynarz  163
Sokołowski jan  149
Sokołowski Michał  149
Sokołowski Wincenty  149
Stahl Helena  60
Stanisław ii August Poniatow-

ski  120
Stanisławski Henryk  211
Stanisławski zdzisław  212
Stańska Małgorzata  214
Stański Edward  194, 195, 213
Stański Kazimierz  195
Stański Łukasz  213
Starzyńska Agnieszka  215

Starzyńska Stefania  53
Starzyński Bogumił  211
Starzyński Marcin  211
Starzyński Piotr  210
Starzyński ryszard  53
Starzyński Stanisław  178
Starzyński Stanisław  35, 194
Stawicka Katarzyna  214
Stebelski Kazimierz Marian  

124
Stefańska Małgorzata  211
Stefańska Maria  188, 194
Stelmaski ignacy  129
Stommermeyster Krzysztof  58
Struense, właściciele ziemscy  

176, 178, 184
Struense Gotthilf Christopher 

von  31, 145
Struzik Adam Krzysztof  196, 

213
Strużyński Aleksander  140
Sturng Daniel  176
Sulgostowska zofia  11
Sumlińska Genowefa  207, 

208
Sumliński Andrzej  29, 119, 

131, 145, 195
Sumliński Czesław  129
Surman Bogumił  58
Suwała Stanisław  172
Suwała Stanisław  211
Suwała Stanisława  194
Suwała tomasz  177
Sygietyńska Hanna  124, 153
Syrewicz Emeryk  35
Szablewski tomasz  127
Szafer Władysław  75
Szamborski Stanisław  210
Szembek Krzysztof Hilary  123
Szeptycki Hieronim Antoni  

173
Szmit jakób  58
Szreiter jan  176
Sztrep, kolonista niemiecki  

186
Szubska-Bieroń Elżbieta  57
Szulczewski Bronisław  179
Szulczewski jerzy  195
Szulczewski Piotr Paweł  211
Szwech (z d. rutkowska) Bole-

sława  174, 175
Szwech Władysław  174, 175
Szydłowiecki Krzysztof  27, 

160
Szydłowiecki Piotr  27
Szymańska Ewelina  212
Szymańska Marta  212
Szymańska renata  126
Szymańska teresa  193, 194
Szymański Adam  211
Szymański Andrzej  211
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Indeks osób
Szymański Bolesław Kazimierz  

194, 195
Szymański Cezary  210
Szymański Dawid  212
Szymański Marek Dariusz  211
Szymański Przemysław  213
Szymański zenon  211
Szymborski Stanisław  155
Szymczak Mieczysław  114
Szymczak Stefan  126
Szymkowiak Alina  193, 194
Szymkowiak jan  195, 213
Szyszkowski Marcin  120

Ś
śledziński Ludwik  43
śliwiński jan  124
śliwiński Konstanty  174
śniecikowski Feliks  63
śpiegowski Grzegorz  194, 195, 

213
świdger, biskup włocławski  117
świerczyńska Halina  174
świerczyńska Helena  126
świerczyńska M.  184
świerczyńska zofia  52
świerczyński F.  184
świerczyński jan  41, 42, 186
świerczyński józef  126
świetlik Mirosław  210, 212

T
taczanowski Edmund  35
tekliński Franciszek  192
tłuchowski józef  192, 195
tołłoczko Adam Adolf  130, 

131
tołłoczko tomasz  131
tomalak Piotr  211
tomaszewski Łukasz  213
tomaszewski Stanisław  187
tomczak Andrzej  28
tomczak józef  55
toronowski józef  186
toronowski Piotr  186
trojden  22
trozzo Antoni dal  164
tymieniecki Kazimierz  29, 30
tyszkiewicz Bolesław  178, 210
tyszkiewicz jan  178
tyszkiewicz józef  210
tyszkiewicz Marianna  179
tyszkiewicz zofia  179

U
ulanowski Bolesław  118
urbański Andrzej  195
urbański Franciszek  43, 44

V
Vaedtke Alfred  39

W
Waćkowska zofia  179
Waćkowski józef  178,  210
Waćkowski Sławomir  194, 195, 

210
Wacław i  17
Wacław, książę płocki  23
Walecka Krystyna  126
Wałek Alfred  192
Wałęsa jan  53
Wałęsa Leon  178
Wapniarski julian  159
Wasiak Błażej  153
Wawrocki, nauczyciel  184
Wawszczak jerzy  192
Weloński Kazimierz  135, 136
Weloński Pius  135
Werner, biskup włocławski  118
Wetmański Leon  125, 135, 

136
Wichroski  174
Więcek Marek  195, 208
Więckiewicz Paula  214
Więckowska Krystyna  208
Więckowski jan Kazimierz  68, 

192
Więckowski Kazimierz  208
Więckowski Marcin  213
Wiedieniew józef  56
Wielgus Stanisław  208, 209
Wielopolski Aleksander  34
Wilk K.  84
Wisiński Franciszek  64, 67
Wisiński jerzy  64
Wiśniewski Leszek  194, 195
Wiśniewski Mirosław  127, 130
Witenberg jan  58
Wład Franciszek  48
Władysław i Łokietek  17, 19, 

20, 21, 23
Władysław i płocki  22
Władysław ii  17
Władysław ii jagiełło  24, 25
Władysław ii płocki  22
Władysław ii Wygnaniec  21
Władysław odonic  20
Włoczewski jan  127
Włodarski józef  131
Wohlgemuth, szef Gestapo  55
Wojciechowski Konstanty  123, 

125
Wójcik roman  195, 211
Wolski Paweł  27
Wolski Stanisław  27
Woźnikowski Dariusz  194, 

195
Woźnikowski Stanisław  175
Woźnikowski Wincenty  175
Wróbel A.  197
Wrzesińska Anna Maria  149
Wrzesiński  174

Wyczółkowski Leon  169, 171
Wyrwa irena  186
Wyrwa józef  186
Wyrwa ryszard  126, 186
Wyszyński Stefan  208

Z
zaborowski Marek  97
zakrzewski jan  210
zakrzewski tadeusz Paweł  127, 

135
zalewska Halina  185, 186, 

194
zalewska Leokadia  126
załuska zygmunt  66
załuski tomasz  84
zaręba Eugeniusz  178
zaręba Leon  51, 55
zaręba ryszard  84
zaręba zenon  51, 55
zarębowie  53
zawadzka Genowefa  179
zawadzki Aleksander  210
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