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WSTĘP 

„…abyście nie podcinali sami tych korzeni, 

z których wyrastamy…” 

Jan Paweł II 

Ziemia bulkowska, podobnie jak ziemia całej Naszej Ojczyzny, przesiąknięta jest krwią, 

skropiona łzami i udeptana stopami wielu pokoleń  Polaków. Tu również odcisnęły piętno 

ważne wydarzenia historyczne, a tutejsze rodziny wydały na świat wielu wspaniałych ludzi, 

bohaterów heroicznych czynów, ale także bohaterów zwykłej codzienności. To bowiem 

ludzie i ich wytwory stanowią o tożsamości narodu, a mocne fundamenty są gwarantem 

bezpiecznego domu, zarówno tego rodzinnego, lokalnego, jak i domu-ojczyzny. Stąd tak 

drogie są nam powyższe słowa naszego znakomitego rodaka, jednocześnie będące inspiracją 

do powstania niniejszej publikacji, która ma przybliżyć młodemu pokoleniu wspaniałą 

historię naszego narodu przez pryzmat miejscowych postaci i wydarzeń - historię, którą mogą 

zobaczyć i dotknąć, nie tylko przeczytać o niej w podręcznikach.   

W poprzedniej publikacji „Tu wszystko się zaczęło” zamieściliśmy zebrane wtedy informacje 

o Bulkowie, o historii naszej wsi, o ludziach, którzy ją tworzyli.  

Dziś pragniemy podzielić się z Państwem  informacjami z przekazów ustnych ostatnich 

żyjących świadków minionych lat, z materiałów zbieranych przez okolicznych pasjonatów 

historii, z opracowań historycznych, kronik, przewodników oraz cennych zapisków i listów 

wielu lokalnych, wojennych bohaterów, które poszerzają poprzednie wydanie.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się z nami fragmentami swojego życia  

lub życia swoich bliskich, udostępnili swoje zapiski i fotografie.  

Niniejsza publikacja jest częścią projektu, w skład którego wchodzi budowa mini-muzeum 

etnograficznego, gdzie będzie znajdowała się ekspozycja dawnych przedmiotów użytkowych 

oraz miniatury kościołów i dworów z terenu naszej gminy. Projekt napisał pan Krzysztof 

Jakubiak, a zostanie on sfinansowany ze środków PROW 2014-20 dystrybuowanych przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obiekt powstanie na terenie Szkoły Podstawowej  

w Bulkowie. 

Jesteśmy ogromnie wdzięczni: Lokalnej Grupie Działania „Razem dla Rozwoju”, Wójtowi 

Gabrielowi Graczykowi i pracownikom Urzędu Gminy,  Zarządowi Ochotniczej Straży 

Pożarnej z prezesem OSP Bulkowo i Komendantem Oddziału Gminnego ZOSP RP  

w Bulkowie Piotrem Kaźmierowskim oraz pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Bulkowie 

Marcie Szumskiej, że przyczynili się do realizacji tego zacnego projektu.  

Niniejszą publikację dedykujemy obecnym mieszkańcom oraz następnym pokoleniom,  

by przypominała o naszej lokalnej historii, by nie były nam obce nasze korzenie, byśmy 

pamiętali o tych, którzy odeszli i ich spuściźnie, abyśmy nie zepsuli tego, co zbudowali  

i na co zapracowali nasi przodkowie, a zasłużonym oddali należny im hołd. Każde pokolenie 

bowiem dokłada coś swojego… 

 

Autor:  Mieczysław Józwiak 
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NASZE POCZĄTKI 

Bulkowo znajduje się na terenie historycznej krainy książąt mazowieckich.  Pierwsze 

wzmianki o naszej miejscowości zapisano w dokumentach biskupów płockich z lat  

1113-1124 oraz 1230-1240. Pochodzenie nazwy wsi nie jest do końca pewne. Jedna z hipotez 

głosi, że pierwotna nazwa „Bolkowo”, wywodzi się od imienia Bolesław – Bolko, częstego 

wśród książąt mazowieckich. Inna zaś mówi, że wywodzi się ona od bólu po stracie 

ukochanego syna jednego z książąt.  

Najprawdopodobniej osada pełniła rolę obronną przed najazdami Litwinów, a później 

Krzyżaków na tereny północnego Mazowsza. Dowodem na to są pozostałości grodziska 

obronnego o średnicy 72 m, otoczonego fosą, położonego 500 m od kościoła. Płocki 

archeolog Franciszek Tarczyński w 1889 roku pisze, że odnalazł w tym miejscu węgle 

drzewne, kości zwierzęce, skorupy z naczyń domowego użytku datowane na XIV-XV wiek, 

zaś na podgrodziu, skorupy pochodzące z urn oraz kawałki krzemienia łupanego.  

W 1349 roku książę płocki Bolesław III podarował wieś jednemu ze swych rycerzy. Od 1380 

roku właścicielem jest Sasin ze Smardzewa herbu Jastrzębiec, kasztelan wyszogrodzki.  

9 września 1385 roku z polecenia biskupa płockiego Ścibora z Radzymina herbu Ostoja, 

zostaje utworzona parafia  w Bulkowie, zaś Sasin ze Smardzewa funduje pierwszy kościół. 

Wkrótce potem, w 1396 r. ginie wraz z synem Rolandem w wojnach krzyżowych.  

W czasie wojny z Krzyżakami, 3 lipca 1410 r. przez naszą wieś przechodzą wojska polsko-

litewskie w drodze pod Grunwald. Król Jagiełło, Książę Witold i sławni rycerze  

m.in. Zawisza Czarny, wyruszyli z Czerwińska przez Garwolewo, Kobylniki, Główczyn, 

Dzierżanowo, Rąkcice, Krubice, Bulkowo, Nadułki i Rogowo, by zatrzymać się na nocleg  

w Żochowie, ówczesnej wsi kościelnej. Dziś w tym miejscu stoi tablica upamiętniająca  

to wydarzenie.  

W 1453 roku dziedzic z Nakwasina, Róg herbu Rogala, stawia następny kościół z bali  

pod wezwaniem Najświętszej Trójcy. Wówczas Bolkowo wchodziło w skład Ziemi 

Wyszogrodzkiej.  

 

KOŚCIOŁY 

W okolicy na terenie naszej obecnej gminy również powstają kościoły. 

 W Daniszewie w 1389 roku powstaje 

drewniany kościół parafialny pod 

wezwaniem Przemienienia Pańskiego 

i istnieje do 1717 roku. Następny, 

również drewniany, istnieje do 1994 

roku, kiedy to zostaje rozebrany  

w związku z budową obecnego, 

murowanego. 
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KOŚCIÓŁ W DANISZEWIE 

Pierwsza wzmianka o Łubkach pochodzi z 1421 roku. W 1441 roku istniał w Łubkach 

kościół św. Aleksego. Świątynia ta dotrwała do połowy XVIII wieku. Nową świątynię 

wystawił w 1750 r. Błażej Krasiński z Krasnego. W roku 1779 kościół ten został filią parafii 

św. Anny w Blichowie. Kościół w Łubkach, jako filialny, dotrwał do 1880 roku.  

W miejscu ołtarza dawnego kościoła ustawiono krzyż, a obok stosowną tablicę informacyjną. 

Akta wizytacyjne z 1817 roku 

mówią, że kościół w Łubkach 

był wtedy drugim kościołem 

drewnianym, filialnym.  

Kościół w Łubkach był pod 

wezwaniem Św. Aleksego, 

prawdopodobnie dlatego, że 

jego fundatorem był Aleksy 

Łubecki. W 1775 roku kościół 

w Łubkach był kościołem 

niezależnym od kościoła  

w Blichowie. Od 19 kwietnia 

1779 roku jest filią kościoła w 

Blichowie. Prawdopodobnie 

w 1879 roku został rozebrany.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualnie w miejscu ołtarza dawnego kościoła w Nowych Łubkach usytuowany jest krzyż.  
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W 1477 roku pojawia się pierwsza  

wzmianka o kościele pod 

wezwaniem Św. Marii Magdaleny 

w Pilichowie. Obecny zbudowany 

został w 1719 r. z fundacji 

podkomorzego Wyszogrodzkiego, 

Jana Bromirskiego. W 1788 r. 

przebudowany. Remontowany  

w 1862 r. (m.in. nowa wieżyczka 

na sygnaturkę) oraz w latach 1947 

– 51 i 1972 – 75. Obecnie filia 

kościoła w Bulkowie.  

                 KOŚCIÓŁ W PILICHOWIE 

W 1441 pojawia się pierwsza 

wzmianka o Blichowie. Kościół 

parafialny pod wezwaniem Św. 

Anny erygowany w 1576 roku.  

Gruntownie przebudowany  

w latach 1725-1728. Dzisiejszą 

formę pochodzącą z 1805 roku 

kościół zawdzięcza staraniom 

księdza Andrzeja Żurawskiego. 

Restaurowany w 1912, 1936, 

1946, 1968, 1977, 2014 – 

budowa parkingu, 2017 – 

wykonanie chodnika wokół 

kościoła, 2018 – wymiana 

dachu. 
                      KOŚCIÓŁ W BLICHOWIE 

 

WIEK XVI-XIX 

Od 1526 roku Bolkowo zostaje wsią królewską i prawdopodobnie wtedy otrzymuje obecną 

nazwę Bulkowo. Od XVIII w. Bulkowo stanowi dzierżawę Antoniego Karczewskiego herbu 

Mogiła.  

Druga połowa XVII i początek XVIII wieku to okres wojen, upadku gospodarczego  

i politycznego Rzeczypospolitej, który nie ominął też naszej wsi. Zniszczeniu ulega  

też kościół. Z tego czasu prawdopodobnie 

pochodzi istniejący do dziś, drewniany dom 

rodziny Pydynów. Z przekazu ustnego 

członków rodziny wiemy, że dom ten  

i siedlisko są w rękach tej rodziny od ośmiu 

pokoleń.   

W 1754 roku ks. Antoni Miastkowski  

z pomocą parafian buduje kolejny kościół, pod 

wezwaniem Świętej Trójcy, który istnieje  

do 1942 roku. Na zdjęciu kościół przed wojną. 

W roku 1793 w wyniku II rozbioru Rzeczypospolitej, Bulkowo znalazło się w granicach 

państwa pruskiego. Z powodu epidemii czarnej ospy znacznie zmniejszyła się liczba ludności, 
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w wyniku czego władze pruskie zdecydowały o sprowadzeniu do Bulkowa niemieckich 

osadników. Ci, na terenie obecnego Bulkowa Wsi (posesje panów Zdzisława Piechny i Jana 

Panka), zbudowali niewielki kościółek ewangelicki, szkółkę oraz założyli cmentarz 

grzebalny, który istniał do końca XX wieku.  

Po 1815 roku Mazowsze Płockie wchodzi w skład Królestwa Polskiego. Wówczas Niemcy 

sprzedają swoje gospodarstwa i wyprowadzają się na teren Mazur. Po zakończeniu I wojny 

światowej mieszkańcy Bulkowa rozbierają zrujnowane budynki kościółka i szkółki.  

Mieszkańcy Bulkowa brali też czynny udział w powstaniu styczniowym w roku 1863. Wielu 

zginęło lub zostało zesłanych na Syberię, skąd już nie wrócili. Nielicznym udało się przeżyć. 

Jednym z nich był Józef Zych -  parobek. Jego losy podczas działań wojennych nie są 

dokładnie znane. Wiadomo tylko, że po powstaniu pozostawał pod nadzorem policyjnym  

i oczekiwał na rozprawę sądową,  jednak udało mu się zbiec.  

W okolicach Mąkolina, Bulkowa, Dzierżanowa, Słomina w tym czasie działał oddział „Dzieci 

Warszawskich” Edwarda Chądzyńskiego pod dowództwem Przybyszewskiego. 28 stycznia 

1863 roku  oddział walczył w okolicach wsi Słomin z Kozakami. 

Od około 1823 r. dobra należały do Franciszka Rościszewskiego, radcy województwa 

płockiego, od około 1906 r. do Januszewiczów, w 1930 r. w posiadaniu Janiny Januszewicz. 

 

DWORY 

W roku 1906 wieś przechodzi w ręce rodziny Januszkiewiczów herbu Rola, którzy budują 

dwór modrzewiowy w stylu willi szwajcarskiej, stojący do dziś, zagospodarowany  

na mieszkania komunalne. 

 
DWÓR W BULKOWIE 

Rozmieszczenie  dworów w odległości 3 – 4 km od siebie miało swoje uzasadnienie. 

Dotyczyło niesienia sobie pomocy w sytuacjach zagrożenia: pożaru, napaści, itp. Na terenie 

gminy znajdowało się kilkanaście tego rodzaju obiektów.  

Worowice, wzmiankowane już w początkach XV wieku, wówczas w posiadaniu drobnej 

szlachty herbu Pomian. Na przełomie XIX i XX wieku własność Mościckich i Przedpełskich, 

od 1911 roku Szemplińskich. Ostatnim właścicielem majątku był Antoni Szempliński.   

W okresie międzywojennym okolice dziesiątkowała epidemia cholery. Mieszkańcy wsi  

w celu zabezpieczenia się przed nią postawili na rozstajach dróg krzyż zwany „karawaką”  

lub krzyżem morowym bądź cholerycznym. Składa się on z pionowej belki oraz dwóch 

poprzeczek: krótszej górnej i dłuższej dolnej. Dziś możemy oglądać jego metalowego, 

współczesnego następcę.  
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Dwór do dziś istniejący 

wybudowano ok. 1900 roku dla 

rodziny Przedpełskich. Od 1911  

do 1940 był własnością 

Antoniego Szemplińskiego 

(uczestnik wojny bolszewickiej, 

aresztowany przez Niemców,  

4 grudnia 1940 roku zginął  

w Dachau, jego symboliczny 

grób znajduje się na cmentarzu  

w Daniszewie). Jego cztery 

córki: Hanna, Irena, Barbara i Maria walczyły w powstaniu warszawskim, a żona Maria  

z Iłowieckich, usunięta wraz z córkami z Worowic po aresztowaniu męża, więziona przez 

komunistów w latach 50-tych, zmarła w 1974 roku, pochowana w Daniszewie. W czasie  

II wojny światowej w dworku mieścił się niemiecki szpital polowy.  Po 1945 roku w dworze 

ulokowano szkołę. Obecnie mieści się w nim punkt przedszkolny i Sala Ślubów.  

Tadeusz Mazowiecki, premier rządu RP od najmłodszych lat często przebywał  

w Worowicach i Pilichowie. Jego mama była rodzoną siostrą Antoniego Szemplińskiego. 

 Charakter dworu można określić jako architekturę typu letniskowego lub typu willi 

szwajcarskiej. Jest to obiekt drewniany, oszalowany, na kamiennej podmurówce, zbudowany 

na planie prostokąta, składa się z części parterowej z mieszkalnym poddaszem oraz  

z piętrowej, przed którą znajduje się dwukondygnacyjna weranda zwieńczona trójkątnym 

szczytem i przyozdobiona motywem skrzyżowanych konarów drzew. Dwór otacza dość duży 

park założony w 1904 roku i przekształcony w latach 1924-25 z kasztanowcową aleją 

dojazdową, szpalerami i kilkoma okazami starodrzewu (brzozy, sosny wejmutki, akacje,  

a wśród nich rzadkie na tym terenie iglicznie). 

Wołowa - wieś szlachecka, wzmiankowana 

już w XV wieku, to gniazdo Wołowskich 

herbu PRUS II, położona była w drugiej 

połowie XVI wieku w powiecie płockim. 

Następnie w posiadaniu m. in.: Siwarskich, 

Turskich, Domke oraz Góreckich. Dworek 

powstał w końcu XIX wieku dla rodziny 

Turskich. Na początku wieku XX 

rozbudowany, a później częściowo 

rozebrany. Skomponowany w duchu 

późnego klasycyzmu i neorenesansu. Jest to budowa parterowa, drewniana, oszalowana  

z wysuniętym do przodu frontowym przeszklonym ganeczkiem, zwieńczonym trójkątnym 

szczytem. Układ wnętrz dwutraktowy, dach dwuspadowy. Wokół dworku znajduje się park 

krajobrazowy o powierzchni  ponad 2ha, pochodzący z połowy XIX wieku z klonową aleją 

dojazdową i kilkoma okazami starych drzew. 

Wieś Szasty znana jest od początku  

XV wieku. Dworek w Szastach powstał  

w pierwszej połowie XIX w., fundowany 

zapewne przez Aleksego Rościszowskiego. 

Do 1945 r. pozostawał w rękach rodziny 

Stanikowskich (w 1930 r. należał  

do Antoniego Stanikowskiego). Po drugiej 

wojnie światowej Szasty zostały przejęte 

przez Państwowy Fundusz Ziemi  

i rozparcelowane. Dworek wydzierżawił  
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w 1946 r. rolnik Ryszard Majewski, który w 1968 r. wykupił go na własność.  Jego rodzina 

mieszka tam do dziś. 

Pilichowo znane  od XIV wieku, to gniazdo Pilchowskich (Pilichowskich) herbu Rogala,  

z których Ścibor z Sochocina był marszałkiem dworu księcia mazowieckiego  

Janusza I Starszego. Od XVII wieku własność Pilichowskich potem Ciołkowskich. Później - 

własność Onufrego Bromirskiego, starosty płockiego. W II połowie XIX wieku i aż do 1930 

roku - rodziny Góreckich. Ostatnim właścicielem Pilichowa był Zygmunt Cichowski. Po 1945 

roku dwór był użytkowany przez przedszkole, biuro miejscowego PGR i mieszkania 

pracownicze. Przejęty wraz z upadłym PGR przez Agencję Własności Rolnej Skarbu 

Państwa. 

Dwór został wybudowany w 1911 

roku dla rodziny Góreckich 

właścicieli miejscowego majątku 

od połowy XIX wieku. Budynek 

parterowy, podpiwniczony,  

z mieszkalnym poddaszem.  

Na planie prostokąta. Pośrodku 

elewacji frontowej portyk złożony 

z czworobocznych filarów 

skrajnych i dwóch kolumn 

toskańskich, zwieńczony szczytem 

trójkątnym. Z prawego boku otwarty taras. W tylnej elewacji  dwie przybudówki.  

Osiek w XIX w. był własnością 

Dzierżanowskich, w 1823 roku 

Karola Zboińskiego, na początku 

XX wieku Czaplickich. Dwór 

wzniesiono w latach 1918-1921 

według projektu Kazimierza 

Rutkowskiego dla Antoniego 

Czaplickiego. Syn Antoniego  

i Józefy z Piwnickich, Janusz 

Czaplicki, żołnierz ZWZ-AK, 

zginął w pierwszym dniu powstania warszawskiego. Ostatnim właścicielem Osieka był 

Czesław Czaplicki. Po reformie rolnej w 1944 roku majątek przeszedł na własność Skarbu 

Państwa. W budynku dworu mieściło się m.in. przedszkole, biura i mieszkania pracownicze 

miejscowego PGR. Dwór parterowy, częściowo podpiwniczony z mieszkalnym, 

dwukondygnacyjnym poddaszem. Na planie prostokąta z alkierzowymi ryzalitami skrajnymi  

w elewacji ogrodowej oraz półkolistym ryzalitem i małym skrzydłem gospodarczym po 

bokach. Elewacja frontowa z trójarkadowym portykiem, nad którym znajduje się loggia  

z dwiema parami kolumienek. Wysoki, łamany dach. 

Dwór w Nadułkach w swoim obecnym 

kształcie, to znaczy złożony z dwóch części, 

został wybudowany w ostatnich latach XIX w. 

Część starsza została wzniesiona w XVII wieku  

i przebudowana w XIX wieku na modłę 

nieregularnej, neorenesansowej willi wraz  

z budową nowej, klasycystycznej, regularnej  

i znacznie węższej części. Elewacja frontowa,  

9 osiowa została wyposażona w 3 osiową 

wystawkę z loggią w formie serliany. Loggia 
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podtrzymywana jest przez parę drewnianych, doryckich kolumienek. Nad głównym wejściem 

umieszczonym centralnie znajduje się żeliwny, przeszklony daszek wsparty na dekoracyjnych 

konsolach. Na elewacji tylnej umieszczono na osi szeroki ryzalit mieszczący ogród zimowy. 

Wystrój elewacji ogranicza się do boniowania pasowego w partii piętra oraz opasek 

okiennych z kluczami w zwieńczeniach. Układ wnętrz dwutraktowy z sienią i ogrodem 

zimowym na osi. Posiadłość znana od XV wieku (z tego czasu pochodzą wzmianki o wsi 

Nadołki). W Nadułkach zamieszkiwali kolejno: Szawłowscy, Zawidzcy, Góreccy, Kosińscy, 

Gorscy i Zaborowscy. Członkowie tych patriotycznych rodzin brali udział we wszystkich 

powstaniach i wojnach, Byli też właścicielami wielu sąsiednich majątków: Pilichowo, 

Daniszewo, Malenie, Rogowo k. Góry i Gniewkowo. Adam Amilkar Kosiński brał udział  

w Powstaniu Kościuszkowskim, generał legionów Dąbrowskiego w czasach napoleońskich. 

Otrzymał tytuł baronowski, żył w latach 1769-1823. Jego wnuk Adam Kosiński, urodzony  

w 1860 roku, doprowadził Nadułki do pełnego rozkwitu. Założył pierwszą hodowlę 

bażantów, straż pożarną w Daniszewie i Nadułkach. Był popularyzatorem nowoczesnej 

uprawy ziemi i stosowania nawozów 

sztucznych. W 1895 roku dobra 

odziedziczyła Lucyna z Góreckich zamężna 

z Adamem Kosińskim. Ich córka zamężna 

ze Stefanem Gorskim odziedziczyła 

majątek, a ten wykupił go od swojej żony  

w 1918 roku. W czasie I wojny światowej 

we dworze kwaterują wojska rosyjskie,  

a cała rodzina Adama po internowaniu 

przez Niemców z Sopotu (gdzie przed 

wojną przebywała na wczasach) mieszka w Szwecji,  później w Petersburgu, a do Nadułek 

wraca w końcu września 1924 roku.  Niestety Adam umiera w 1915 roku. W 1915 Stefan 

Gorski z żoną i dwójką dzieci oraz rodzicami Haliną i Kornelem, uciekając przed wojną, 

wyjeżdżają do Jałty. W 1917 roku umiera tam Kornel, jego ciała władze Rosji nie pozwoliły 

sprowadzić do dziś. W tym samym roku rodzina wraca do Nadułek. Po I wojnie światowej 

Adam Gorski, brat rodzony Stefana, właściciel Malenia, zgłasza się do formowanego  

w Płocku IV Pułku Ułanów Zaniemeńskich. Wraz z nim wstępują do pułku jego kuzyn Janusz 

Rozwadowski z Kobylnik, Paweł Krzymowski z Blichowa, Zygmunt Cichowski z Pilichowa, 

Paweł Czapliński z Osieka, Antoni Szempliński z Worowic i Stefan Mieszkowski  

z Dzierżanowa. Toczyli krwawe walki z bolszewikami w okolicach Płońska, Nasielska  

i Mławy. 

W okresie międzywojennym Adam, brat Stefana prowadził w Płocku firmę autobusową. 

Autobusy nazywały się Mewy i kursowały na trasie Płock-Warszawa. Przez pola majątku 

przechodziła linia kolejki wąskotorowej z Cukrowni Borowiczki. Tory kolejki docierały  

do spichrza w podwórzu i do dołu na wysłodki. Kolejką zabierano buraki z całej okolicy oraz 

dostarczano do dworu nawozy sztuczne i wapno. Służba folwarczna mieszkała w sześciu 

budynkach zwanych czworakami. Na terenie posiadłości znajdowały się: kurniki, chlewnia, 

stajnia, obora, owczarnia, sieczkarnia, stodoła oraz garaże-magazyny,  gdzie stały samochód 

osobowy i traktor marki Fordson. Był też park, sad i warzywniki.                                                                                                            

20 sierpnia 1924 roku dwór w Nadułkach i jego mieszkańcy są świadkami doniosłego 

wydarzenia. W drodze z Płońska do Płocka  generał Haller dociera do dworu w Nadułkach, 

gdzie zostaje przyjęty z wielką radością przez Stefana Gorskiego, jego rodzinę oraz 

przybyłych gości. Lokalni mieszkańcy chcąc uhonorować swojego wodza, wywieszali flagi 

narodowe, dekorowali drogi kwiatami. Po posiłku i odpoczynku, hucznie pożegnany generał, 

został odprowadzony konno do granic posiadłości.   Stefan Gorski pozostał  właścicielem 

Nadułek aż do 1940 roku. Był dziennikarzem i publicystą. Najpierw publikuje w Łodzi pod 

pseudonimem Michał Nałęcz, później w Płocku, Łomży, aż w końcu w 1908 roku  
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w Warszawie zakłada własną redakcje i wydaje dziennik „Dzień”. Publikowali tam Henryk 

Sienkiewicz, Bolesław Prus, Maria Konopnicka. W 1915 roku rodzina emigruje do Jałty, 

gdzie umiera teść Stefana – Adam Kosiński.  Stefan, krytyczny wobec Niemców, 

zamordowany w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen 9 sierpnia 1940 roku. Jego syn 

Wacław, uczestnik kampanii wrześniowej, zginął na Ukrainie z rąk NKWD w 1940.  Aniela 

Kosińska rozstrzelana przez Niemców w 1941 roku w lasach koło Płocka. Wnukami Ludwiki 

Joanny Ledóchowskiej z Gorskich byli: błogosławione Julia i Teresa Ledóchowskie oraz ich 

bracia Włodzimierz Ledóchowski – generał zakonu Jezuitów i Ignacy Ledóchowski – generał 

dywizji Wojska Polskiego. Ignacy został zamordowany w obozie koncentracyjnym Dora-

Nordhausen w 1945 roku. Stanisław Gorski syn Stefana, autor książki o rodzinie Gorskich 

„Przed orkanem” był również więźniem obozu w Działdowie i naocznym świadkiem  

męczeńskiej śmierci arcybiskupa płockiego Antoniego Juliana Nowowiejskiego i biskupa 

pomocniczego Leona Wetmańskiego. W obozach zginęli również mąż Anny z Gorskich 

Maciej Jordan Żurawski i Bolesław Wiórkiewicz właściciel Gniewkowa. Witold Białosuknia 

syn Lucyny z Gorskich z pierwszego małżeństwa, uczestnik Powstania Warszawskiego, 

członek AK, na zlecenie organizacji produkował specjalne, trujące szminki dla żon 

najbardziej okrutnych gestapowców. Zamordowany 25 stycznia 1945 roku w obozie  

w Buchenwaldzie. W czasie wojny we dworze odbywało się tajne nauczanie. 

 

Stanisław Gorski, syn Stefana tak pisze o relacjach z sąsiadami: „z wieloma sąsiadami z Nadółk utrzymywaliśmy 

bardzo serdeczne stosunki. (…) Okazały dwór w Osieku zamieszkiwali państwo Czapliccy  

do których należał również majątek Krubice. Pan Antoni Czaplicki był ochotnikiem w 201 Pułku Szwoleżerów  

w czasie najazdu bolszewickiego, (…) najmłodszy syn Janusz członek ZWZ-AK batalionu „Kiliński” zginął  

w pierwszym dniu Powstania Warszawskiego. (…) W Blichowie zamieszkiwali państwo Krzymowscy, pan Paweł 

tak jak inni ziemianie z płockiego w 1918 roku służył ochotniczo w 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich,  

a w 1920 roku w 201 Pułku Szwoleżerów. Ich dzieci Wojtek, Krysia i Nutka byli ze mną bardzo zaprzyjaźnieni. 

Wojtek absolwent Korpusu Kadetów we Lwowie i Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu  

był wachmistrzem, podchorążym rezerwy w 4 Pułku Strzelców Konnych w Płocku i z tym pułkiem odbył 

kampanię wrześniową w Nowogródzkiej Brygadzie Kawalerii dowodzonej przez generała Władysława Andersa. 

W Krzykosach mieszkali państwo Rutkowscy. Pan Władysław był aktywnym działaczem w Towarzystwie Kółek 
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Rolniczych i Związku Ziemian oraz posłem na Sejm RP z ramienia Stronnictwa Narodowego. W marcu 1940 

roku został aresztowany przez gestapo i poprzez więzienie w Płocku i obóz w Działdowie skierowany  

do obozu koncentracyjnego w Dachau, a następnie  Mauthausen-Gusen, gdzie został 05.05.1945 uwolniony 

przez armię amerykańską. Wrócił jednak do Polski częściowo sparaliżowany, a majątek jak i  wszystkich został 

rozparcelowany. (…) Następnym sąsiadem był pan Bolesław Wiórkiewicz właściciel majątku Gniewkowo.  

W początkach marca 1941 roku aresztowany przez gestapo wraz z żoną i trójką dzieci poprzez obóz  

w Działdowie został osadzony w Oświęcimiu i tam zamordowany. Za Gniewkowem znajdował się majątek 

Pilichowo, kiedyś majątek moich pradziadków. Należał on do pana Zygmunta Cichockiego, absolwenta Wyższej 

Szkoły Rolniczej w Gemblaux w Belgii. Tak jak niemal wszyscy ziemianie służył w pułku szwoleżerów,  

a zmobilizowany w 1939 roku był dowódcą garnizonu płockiego. Jego syn Jurek mój rówieśnik był 

najserdeczniejszym moim przyjacielem i powiernikiem najbardziej dyskretnych tajemnic. Pan Zygmunt przebył 

wojnę w oflagu, a Jurek w wraz z matką i maleńką siostrzyczką Tereską został wysiedlony do tzw. Generalnej 

Guberni. Był członkiem ZWZ-AK i uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Pilichowo sąsiadowało  

z Worowicami należącymi do państwa Szemplińskich. Pan Antoni został aresztowany w 1940 roku w ramach tak 

zwanej „Aktion Zichenau” i zamordowany w Dachau”. 

Po zakończeniu II Wojny Światowej we dworze ulokowała się szkoła podstawowa,  

która mieściła się w nim jeszcze do 2012 roku. 

 

Na przykładzie dziejów tej rodziny widzimy jakie zasługi dla ojczyzny wnieśli członkowie 

rodzin okolicznych ziemian. Powstania i wojny były ciężkim i bolesnym doświadczeniem. 

Najgorsze jednak przyszło w 1945 roku. Wtedy wielu z nich za sprawą nowej władzy było 

traktowanych jak wrogowie Polski. Szykanowani przez UB i ustanowioną przez Armię 

Czerwoną władzę ludową, byli pozbawiani swojej własności, pamiątek rodzinnych, więzieni, 

torturowani i zabijani.  

 

Krzykosy - wieś  wzmiankowana już w 1396 roku. W XVIII wieku własność  

m.in. Szawłowskich, następnie Góreckich i Rutkowkich. Ostatnim właścicielem majątku  

był Władysław Rutkowski. Był on posłem na sejm RP, więźniem obozów koncentracyjnych  

w latach 1940-1945.  



12 
 

Pałac został wybudowany w 1926 

roku dla Władysława Rutkowskiego 

na miejscu dawniejszego dworu 

Góreckich zniszczonego w wyniku 

działań I Wojny Światowej. Projekt 

wykonał brat fundatora Kazimierz, 

architekt, właściciel Turowa, zmarł 

w 1963 roku, pochowany na 

warszawskich Powązkach. Majątek 

pozostawał pod opieką pierwszego 

właściciela aż do wybuchu II Wojny 

Światowej. Po jej zakończeniu 

majątek znacjonalizowano a budynek przejęła Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. 

Wyremontowany budynek przerobiono na biura i mieszkania pracownicze. Obecnie w rękach 

prywatnych, odrestaurowany,  o wysokim standardzie.  Pałac murowany i otynkowany, 

podpiwniczony, piętrowy z poddaszem przykrytym dachem czterospadowym z facjatami  

o połaciach z blachy. Wystawiony  w modnym w latach dwudziestych stylu dworkowym 

(zwanym także narodowym) z elementami renesansowymi klasycystycznymi. Naroża oraz 

skrajne filary portyku na elewacji frontowej zostały wyłożone granitem. Elewacja frontowa  

z monumentalnym portykiem wgłębnym z parą kolumn toskańskich ujętych czworobocznymi 

filarami, dźwigającymi belkowanie oraz ozdobny neobarokowy szczyt. Na poziomie parteru 

otwory okienne zwieńczone gzymsami prostymi. Poziom piętra dekorowany rytmicznie 

rozmieszczonymi pilastrami toskańskimi dźwigającymi arkadki. W niszach pomiędzy nimi 

umieszczono otwory okienne. Na elewacji ogrodowej portyk półowalny, toskański 

dźwigający kryty taras pierwszego piętra. Całość o wyraźnych cechach renesansu  

i klasycyzmu rodzimego. 

Pałac otacza park krajobrazowy z końca XIX wieku przekomponowany w 1926 roku  

z rozległym prostokątnym stawem. 

Krubice – dwór rodziny Czaplińskich, właścicieli Osieka. Obecnie nie istnieje. Pozostały 

jedynie stawy z groblami oraz grusza – pomnik przyrody. 

Podleck Nowy – dworek z pięknym parkiem i  trzema stawami. Właścicielami byli Piotr 

Gayny z żoną Zelmą z domu Vogiel (niemiecko-węgierskie korzenie). Zajmowali się uprawą 

ziemi – głównie były to ogórki. Posiadali dwoje dzieci Edmunda i Wandę. W sąsiednim 

Leksynie mieszkał najstarszy syn siostry Piotra - Heleny Walewskiej.  

Turowo – właścicielami Turowa była 

rodzina Rutkowskich. Dworek nie 

zachował się do dziś. Walerian 

Rutkowski walczył w obronie Warszawy 

w 1939 roku, potem był więźniem obozu 

jenieckiego w Niemczech. Następnie 

żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na 

zachodzie. Zmarł w 1946 w Arco  

we Włoszech. Mieczysław Rutkowski 

był oficerem Wojska Polskiego i Armii 

Krajowej, zamordowany w Berlinie  

w 1942 roku. Na cmentarzu w Łętowie 

znajduje się okazały grobowiec rodzinny 

(zdjęcie obok). 
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Włóki – pierwsza wzmianka pochodzi 

z 1824 roku. Własność rodziny 

Popkowskich.  20 grudnia 1866 roku 

urodził się tu Jan Wiktor Zawidzki - 

fizykochemik, między innymi 

profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego 

i Warszawskiego. Rodzinne groby 

Zawidzkich znajdują się na pobliskim 

cmentarzu w Daniszewie. Ostatnimi 

właścicielami majątku była rodzina 

Radwanów. Budynek dworu był 

drewniany z piętrową wieżą, na 

kamiennej podmurówce. Po wojnie 

mieściła się w nim szkoła. W 1986 

roku częściowo spalony, w końcu lat 

90-tych całkowicie rozebrany.  

Gniewkowo – właścicielami była rodzina Wiórkiewiczów. Pochowani na cmentarzu  

w Daniszewie. Ostatni właściciel Bolesław Wiórkiewicz zamordowany w obozie  

w Działdowie. Pozostałością po świetności posiadłości jest dwupiętrowy spichlerz, murowany 

z czerwonej cegły, zachowany w bardzo dobrym stanie, jako jeden z trzech takich samych. 

Łubki – przed I wojną światową właścicielem był hrabia Dąbski. Do 1926 roku hrabia Alojzy 

Żorawski, po nim Mieczysław Doręda – założyciel Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Łubkach. Ostatnimi właścicielami byli Słupeccy. Gmina w Łubkach istniała już przed  

I wojną światową. Jej długoletnim wójtem w latach 1898-1910 był Julian Trembiński z Pragi, 

który zmarł w 1911 r. (pochowany na cmentarzu w Blichowie), tuż po nim Franciszek 

Chmielewski w latach 1910-1918 (zmarł 18 września 1918 r., również pochowany na 

cmentarzu w Blichowie). Przed wybuchem II Wojny Światowej w latach dwudziestych XX 

wieku Wójtem Gminy Łubki był p. Telesfor Kozakiewicz z Pragi, a funkcję sekretarza pełnił 

p. Andrzej Krawczyński, mieszkaniec Łubek, który żył w latach 1885 – 1977. W czasie 

urzędowania tych panów została wybudowana Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach,  

a w 1929 roku oddana do użytku. Budynek Urzędu Gminy Łubki mieścił się w budynku 

obecnej apteki w Nowych Łubkach, a gmina istniała do 1954 roku. 

 
Foto. Mateusz Żuchowski – panorama Nowych Łubek – wrzesień 2020 



14 
 

Blichowo – wieś datowana na 1410 rok. Przełom XV/XVI w. własność rodziny Blichowskich 

herbu Prus II,  XVII w. Zaborowskich potem Żurawskich. Wiek XIX własność Ludwika  

i Klary z Nowakowskich Rejnert. W 1871 roku majątek nabył Salomon Frenkiel, następnie 

Teofila z Karwatów Ploskowska, a w 1876 Henryk i Aniela Szarewiczowie. W 1892 

właścicielem został Adolf Opatowicz- Zawicki. Od 1900 roku Edward Zachariusz Zawicki. 

W 1914 majątek przechodzi w ręce Ludwika Wołowskiego, a w 1916 przejmuje go Paweł 

Krzymowski (pochowany na miejscowym cmentarzu). Kolejnym właścicielem był Wojciech 

Krzymowski, oficer IV Pułku Strzelców Konnych, żołnierz AK również pochowany  

na miejscowym cmentarzu.  

Z relacji naocznych świadków, mieszkańców 

Blichowa, pani Woźniak i pana Winiarka, 

wiemy, że w czasie II wojny światowej dwór 

rodziny Krzymowskich zaadoptowano  

na niemiecki szpital polowy. W szczycie 

dworku od zachodu grzebano zmarłych 

Niemców. W sąsiedztwie dworku znajduje 

się ówczesna plebania, zajęta w czasie wojny 

przez Niemców i zamieniona na posterunek. 

Piwnica (ziemianka) znajdująca się przy 

plebanii służyła Niemcom jako areszt do czasu wybudowania odrębnego budynku w 1942 

roku. Był to budynek murowany, pierwotnie kryty dachówką. Pierwsze drzwi od prawej 

prowadziły do aresztu i karceru, środkowe  do kuchni, po lewej do szaletów. W tym miejscu 

przetrzymywano okolicznych mieszkańców, znęcano się nad nimi, czasem nawet pozbawiając 

życia. Byli to między innymi: pani Tybuś z Wołowej – żona żołnierza AK, wielokrotnie 

więziona i bita w celu uzyskania informacji o miejscu pobytu męża, pan Kwieciński  

z Wiciejewa, pan Laur z Daniszewa – pobity ze skutkiem śmiertelnym, pochowany  

na miejscowym cmentarzu. Szczególnym okrucieństwem wykazywał się Niemiec o nazwisku 

Korent. 

 

ARESZT – ZIEMIANKA 

 

ARESZT 
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DWÓR W BLICHOWIE PO WOJNIE – SIEDZIBA SZKOŁY 

Daniszewo – pierwsza wzmianka o wsi 

z 1404 roku. W XIV w. stanowiła 

własność rodziny Daniszewskich herbu 

Cholewa, XV w. własność Stanisława 

Dębca zaś  I poł. XVI w. własność 

Jakuba Daniszewskiego. W XIX wieku 

należała do rodziny Karniewskich, 

następnie Popkowskich. Od 1844 roku 

właścicielem był Prosper Zawidzki.  

 

 

 

W okresie międzywojennym dwór 

należał do Dominiki Wandy i Adama 

Kazimierza Gorskich. Wielcy, lokalni 

społecznicy, założyciele Straży Pożarnej 

w Daniszewie z siedzibą w ich majątku. 

Następnie wybudowali remizę – obecna 

organistówka. Ich córka własnoręcznie 

szyła mundury strażackie i wyhaftowała 

sztandar dla straży istniejący do dziś. 

Pozostałości zabudowy dworskiej  

w postaci spichlerza z przełomu XIX  

i XX wieku oraz parowni (budynku  

do parowania ziemniaków) znajdują się 

na posesji państwa Łebkowskich.  

W tym czasie działał też sklepik 

oddziałowy spółki włościańskiej. 

(zdjęcie obok) 
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WIEK XX 

Bulkowo zaś nadal się rozwija i jeszcze przed I wojną światową  w prywatnym budynku  

u gospodarza Feliksa Jeziaka założono szkołę, w której uczył jeden nauczyciel Stefan 

Różycki. Wybuch wojny przerwał nauczanie. Po zakończeniu wojny staraniem mieszkańców 

wsi Bulkowo i wskutek powszechnego dążenia do odrodzenia języka ojczystego  

po długotrwałej niewoli, zorganizowano Szkołę Powszechną z jedną izbą lekcyjną w domu 

pana Zygmunta Golacika. Uczył tam pan 

Jankowski, a następnie Wroński.  

W roku 1924 szkołę przeniesiono do domu 

Stanisława Lewandowskiego. Nauczycielami 

byli kolejno: P. Capiński, M. Rosicka,  

Cz. Fuksińska. Szkoła nadal była 

jednoklasowa, a dzieci uczyły się na dwie 

zmiany: oddział III-IV przed południem,  

a I-II po południu. 

DOM PAŃSTWA GOLACIKÓW- STAN OBECNY 

I wojna światowa ma również lokalny wątek. Jej uczestnikiem był sierżant Jan Kamiński, 

urodzony w 1895 w Nadułkach. Walczył we Francji  

w słynnej bitwie  nad Sommą w 1916 roku. Na skutek 

zatrucia gazem bojowym doznał poważnego uszczerbku 

na zdrowiu. Po czym wyjechał do Ameryki, gdzie związał 

się z Polowymi Drużynami  Sokolimi generała Józefa 

Hallera. W 1918 roku przybywa do Polski i zostaje 

odznaczony przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego 

Krzyżem Żołnierzy Polskich. Następnie wraca  

do Ameryki, aby poddać się leczeniu postępującej 

choroby. Po kilku latach pobytu w Nowym Jorku, gdzie 

zamieszkał z małżonką, postanawia ponownie odwiedzić 

ojczyznę. Tuż przed wyjazdem spotyka się z Józefem 

Hallerem i w dowód przyjaźni otrzymuje od wodza 

pamiątkową fotografię z dedykacją. Umiera 22 lutego 

1935 roku w Blichowie, drugiego dnia po przyjeździe  

do Polski. Ciało złożono na cmentarzu w Blichowie. 

Pośmiertnie awansowany do stopnia podporucznika. 

(zdjęcie Hallera z dedykacją poniżej).Generał Haller zwany „Żelaznym Wodzem” zasłużył się 

w wojnie polsko-bolszewickiej. Jednym z naszych lokalnych zasłużonych był Stanisław 

Kozłowski. W stopniu rotmistrza walczył u boku generała Żymierskiego. Odznaczony 

Krzyżem Virtuti Militari. Zmarł w 1978 roku, pochowany na cmentarzu w Blichowie.  

Piotr Gayny – wachmistrz IV Pułku Ułanów, właściciel majątku w Podlecku. Walczył jako 

ochotnik. Zmarł 12 stycznia 1981 roku. Uczestnikiem tej wojny był również jego brat 

Bolesław – artylerzysta.  

Stanisław Liszewski – żołnierz IV Pułku Ułanów, poległ w walce z bolszewikami pod Górą 

18 sierpnia 1920 roku, pochowany na cmentarzu w Bulkowie.   

Kapral Julian Hermanowski i ułan Marian Michalski polegli  również pod Górą  

18 sierpnia 1920 roku, pochowani na cmentarzu w Daniszewie.  
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Władysław Golacik, Ludwik Leszczyński, Wincenty Leszczyński, Stefan Brudzyński, 

Zygmunt Kubiński, Adolf Pesel – mieszkańcy Łubek, polegli w walce z bolszewikami. 

Nieznane jest miejsce ich pochówku, istnieje jedynie tablica pamiątkowa z ich nazwiskami 

ufundowana przez mieszkańców Łubek 

w okresie międzywojennym. W czasie  

II wojny Niemcy rozkazali zniszczyć  

tę tablicę, jednak mieszkańcy ją zakopali.  

Po wojnie z uwagi na rządy komunistów 

tablica nadal pozostaje w ukryciu. 

Dopiero w latach 80-tych zostaje 

wykopana i umieszczona na dawnym 

miejscu. W zakopaniu na rozkaz 

Niemców, a później w odkopaniu tablicy,  

z własnej już inicjatywy brali udział 

m.in.: Stanisław Fijołek i Tadeusz 

Kowalczyk. Przed wojną obelisk był 

zwieńczony mosiężnym wizerunkiem 

orła w koronie.  

TABLICA PAMIĘCI W NOWYCH ŁUBKACH 

W okresie międzywojennym w Pilichówku w domu państwa Józefowskich, a później 

Dominiaków do roku 1937 istniała szkoła powszechna, a nauczycielem był Jan Bejgier, 

absolwent Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Króla Wł. Jagiełły w Płocku  

oraz Seminarium Nauczycielskiego w Wymyślinie. Jako podporucznik rezerwy bierze udział 

w kampanii wrześniowej, zostaje zamordowany w Katyniu, miał 27 lat.  

Obecny budynek państwa Stasiaków 

pobudowany w latach 1935-1937 

przez Zygmunta i Władysławę 

Papieżyńskich pełnił wówczas 

bardzo ważną rolę. Pan Zygmunt był 

lokalnym ziemianinem, uczestnikiem  

I wojny światowej. 

 

 

 

DOM PAŃSTWA STASIAKÓW 

Od 1937 roku w lewej części budynku mieściła się szkoła. Uczył w niej  pan Zygmunt  

Papieżyński oraz pani Grabecka z Płocka. Następnie od 1948 roku znów była tam szkoła,  

w której uczył syn pana Papieżyńskiego, również Zygmunt i pan Kowalec żonaty  

z p. Zimakowską z Worowic. Szkoła istniała do 1950 roku, potem pan Kowalec uczył  

w Bulkowie.  

Właściciel posesji pan Zygmunt Papieżyński  został aresztowany przez Niemców (hitlerowcy 

likwidowali Polską inteligencję i ziemiaństwo) i zginął w obozie w Mauthausen, grób 

symboliczny znajduje się w Daniszewie. Jego syn, również Zygmunt w okresie wojennym 

ukrywał się przed okupantem w Męczeninie (gm. Staroźreby) u niemieckiej rodziny – był tam 

pisarzem. Kiedy Ci gospodarze otrzymali informację, że jest poszukiwany, ostrzegli  

go, dzięki czemu udało mu się uciec najprawdopodobniej do Dźwierzna k. Płocka, gdzie 

poznał przyszłą żonę z domu Kamińska. Po wojnie uczył również w szkole w Pilichówku.  
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W gospodarstwie państwa Papieżyńskich w czasie II wojny światowej ukrywała się w starym 

budynku mieszkalnym pani Wiórkiewicz oraz małżeństwo z dorosłą córką z Serocka  

o nazwisku Rakoczy, a także narzeczony córki o nazwisku Sąty lub Sonty.  Do dziś ocalona 

rodzina utrzymuje kontakt z obecnymi właścicielami.  

Na okolicznych gruntach dochodziło również do potyczek partyzantów z hitlerowcami.  

W jednej z nich 5 stycznia 1945 roku ciężko ranny zostaje Stanisław Basiukiewicz – chorąży 

Wojska Polskiego, żołnierz partyzanckiej brygady „Grunwald”. Zostaje ukryty przez oddział 

w okolicznym stogu i tam umiera.  Mieszkańcy  nocą chcieli udzielić mu pomocy, niestety 

było już za późno. Ponieważ bali się pochować ciało na cmentarzu, przenieśli je na granicę 

pola państwa Drzazgowskich z Daniszewa i państwa Papieżyńskich z Pilichówka i tam 

zakopali.   Według pana Stasiaka, naocznego świadka tych wydarzeń, w maju po zakończeniu 

wojny, mieszkańcy postanowili go pochować na cmentarzu w Daniszewie. Po odkopaniu, 

rozkładające się ciało włożono do trumny. Następnie  trumna została przeniesiona  

na cmentarz i tam odbył się uroczysty pogrzeb w obecności tłumnie zgromadzonych 

okolicznych mieszkańców.  

Od roku 1954 w budynku rodziny Papieżyńskich ma siedzibę gmina. Pierwszym 

przewodniczącym był pan Milewski, następnie Wacław Graczyk. Po czym przeniesiono  

ją do Daniszewa do domu państwa Pawłowskich.  

W Bulkowie, w 1929 roku z inicjatywy Januszewicza, dziedzica bulkowskiego, utworzono 

Ochotniczą Straż Pożarną. Z Płocka sprowadził on wóz i sprzęt strażacki, które umieścił  

w pomieszczeniach gospodarczych swojego majątku. Po wojnie pierwszym komendantem 

straży pożarnej był Przepiórkiewicz, następnie Maćkiewicz, Benzel F., Benzel S., 

Zdunkiewicz A., Marciniak S., Józwiak R., Wójcik M., Woźniak R., Golacik K., Kamiński 

W., Ryziński B. 

W tym też roku kościół parafialny 

zostaje otoczony pięknym murowanym 

parkanem, który istnieje do ok. 2000 

roku w stanie nienaruszonym, następnie 

systematycznie dewastowany, obecnie 

w szczątkowym stanie. 

 

 

 

W 1930 roku posiadłość przechodzi w ręce ostatniej właścicielki – Janiny Januszkiewicz.  

W okresie międzywojennym życie tutejszych mieszkańców toczy się codziennym rytmem. 

Większość produktów i przedmiotów codziennego użytku wytwarzane jest w gospodarstwach 

domowych. Uprawa ziemi, chów zwierząt gospodarskich, uprawa warzyw i owoców  

w przydomowych ogródkach i sadach oraz ich przetwarzanie zaspokajają potrzeby 

żywieniowe wielopokoleniowych i wielodzietnych wówczas rodzin. Mieszkańcy sami 

wytwarzają proste przedmioty codziennego użytku, zajmują się tkactwem, kobiety szyją, 

szydełkują, haftują, robią na drutach, wytwarzają sery, śmietanę, masło oraz  przetwory  

z warzyw i owoców. Wsie Dobra i Bulkowo były ówczesnymi „zagłębiami” tkackimi,  

a wytwory mieszkanek można było spotkać na terenie całej Polski. Tkaniny spełniały  

w domach funkcję dekoracyjną, użytkową oraz obrzędową. Dla przykładu ręcznik, używany 

dziś wyłącznie do celów higienicznych, dawniej służył do przystrajania izb, ozdabiano nim 

święte obrazy, natomiast obrusem spod wielkanocnego śniadania owijano brzuch położnicy, 

używano go podczas wesela lub mógł być w końcu materiałem na pośmiertną koszulę. 

Tkaniny pochodzące z Dobrej do dziś stanowią bogatą kolekcję wielu muzeów w Polsce. 
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Kilka z nich znajduje się w Muzeum Mazowieckim w Płocku i Państwowym Muzeum 

Etnograficznym  w Warszawie. Jedną z tkaczek, której wytwory wzbogacają zbiory muzeów 

była pani Konstancja Kusy z Dobrej, żyjąca na przełomie XIX i XX wieku. 

Charakterystyczne „pasiaki” i „kraciaki”, w których dominowała czerwień i zieleń 

uzupełniona kolorem brązowym i granatowym ukazują nam typowe dla Mazowsza Płockiego 

barwy i wzory. 

Okoliczna ludność zajmuje się również wydobywaniem torfu na tutejszych łąkach, który 

wówczas pełnił role opału w gospodarstwach domowych.  Pozostałością po tej działalności 

 jest staw o powierzchni ok. 0,5 ha i głębokości do 10 m na granicy wsi Bulkowo i Rogowo 

zwany Żurawieńcem. Torf wydobywano z głębokich wykopów za pomocą „żurawi”  

i ładowano do wagoników ciągniętych po torach przez konie. Podczas kolejnej odkrywki 

wybiło źródło i wyrobisko błyskawicznie zaczęło wypełniać się wodą. Robotnicy  

m.in. panowie Fabisiak i Kijoch ratują się ucieczką, niestety koni i wagoników nie zdołano 

wyciągnąć na powierzchnię. Gwałtownie przybierająca woda pochłonęła wszystko 

 co znajdowało się w wykopie.  

Z powstałego rozlewiska przez długi czas wystawały ramiona żurawi. Wkrótce na tym terenie 

osiedliły się żurawie oraz inne gatunki ptaków wodnych. Na pamiątkę tamtych wydarzeń, 

siedlisk żurawi oraz przepływającej opodal rzeczki Żurawianki ten akwen nazwano 

Żurawieńcem.   

Rodzina Zwierzchlewskich buduje  

w tym okresie młyn. Po wojnie przejęty 

przez Gromadzką Radę Narodową,  

a następnie przekazany na rzecz 

Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 

Chłopska” z siedzibą w Blichowie.  

W latach 90-tych powrócił w ręce 

rodziny Zwierzchlewskich, dziś niestety 

w ruinie. 

 

 

 

W centrum Bulkowa (obecnie przed domem pani Hanny Lewandowskiej) znajdowała  

się też karczma prowadzona ówczesnym zwyczajem przez Żyda Cubera.  
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Pan Adolf Zdunkiewicz po złożeniu w dniu 13 marca 1934 roku egzaminu uprawniającego  

do samodzielnego kucia koni, prowadzi kuźnię. 

ABSOLWENCI KURSU KUCIA KONI 

 

 
ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU 
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SZCZEPAN I MARIANNA PRZEPIÓRKIEWICZOWIE ORAZ ICH SYN JAN Z ŻONĄ JOANNĄ 

ICH WNUKOWIE: w mundurze Ryszard 

zamordowany 27 grudnia 1939 roku  

w Wawrze w Warszawie, młodszy 

Mieczysław żołnierz Armii Krajowej, 

podporucznik, był kierownikiem warsztatu 

zbrojeniowego przy ul. Hożej 23. Uczestnik 

Powstania Warszawskiego, po powstaniu 

był w niewoli niemieckiej, przeżył, mieszkał 

w Warszawie.  

      

 

MARIANNA I WŁADYSŁAW DURCZYK            MARIANNA I WŁADYSŁAW JÓZWIAK 

Marianna Durczyk była pokojówką, a Władysław Durczyk był wieloletnim ogrodnikiem  

w wielu dworach, m.in.: Zdunowo, Wołowa, Kamienica i Krubice. Po wojnie, po parcelacji 

gruntów, na 10 ha ziemi w Krubicach był prekursorem upraw warzyw i owoców: ogórków, 

marchwi, cebuli, malin, czarnych i czerwonych porzeczek oraz śliwek. 

Władysław Józwiak w czasie wojny był na tzw. robotach, po powrocie wrócił cięzko chory  

z rakiem krtani i wkrótce zmarł 29.10.1945r. Jego syn Ryszard wówczas 13-letni, również 

wywieziony na roboty pod Mławę, skąd udało mu się zbiec. Szedł nocą, rowami, w dzień  

się ukrywając.   

Wiosną 1939 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły na działce pana Stanisława 

Lewandowskiego (obecnie ziemia rodziny Całków), dla dzieci ze wsi Krubice i Bulkowo,  

a nadzór nad tą inwestycją powierzono kierownikowi szkoły z Krubic Henrykowi 
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Łabęckiemu. Wylano fundamenty i częściowo postawiono mury, ale wybuch II wojny 

przerwał prace. Pan Łabęcki zaś zostaje aresztowany w 1940 roku i zamordowany  

w Mautchausen w 1941 roku. Jego żona Irena prowadzi tajne nauczanie w czasie okupacji.  

Młode państwo nie cieszy się długo wolnością. Mieszkańcy Bulkowa, jako jedni z pierwszych 

są świadkami niecodziennego wydarzenia, które staje się zwiastunem nadchodzących 

zdarzeń. Dnia 28 sierpnia 1939 roku w Bodzanowie odbywa się pogrzeb kaprala  

I.F. Grabowskiego, żołnierza wojska polskiego, zastrzelonego przez hitlerowców na granicy 

pod Mławą. Kondukt pogrzebowy przejeżdżając przez Bulkowo zatrzymał się przy figurce  

u państwa Pydynów, gdzie odbyło się nabożeństwo. Licznie zgromadzeni na trasie konduktu 

mieszkańcy rzucali na trumnę kwiaty i modlili się za zmarłego, a przemarsz ten stał się wielką 

manifestacją polskości.  

1 września 1939 roku Niemcy napadają na Polskę od zachodu, zaś 17 września na wschodzie 

cios zadają nam Rosjanie. W wyniku działań wojennych Bulkowo znalazło się w granicach 

Prus Wschodnich i otrzymało nazwę Schwalben. Najlepsze gospodarstwa zostały zajęte przez 

Niemców, pozostałe zatrzymali tymczasowo dotychczasowi właściciele. Mieszkańcy wsi  

jak wszyscy Polacy na ziemiach wcielonych do Rzeszy zostali pozbawieni wszelkich praw. 

Bezwzględne posłuszeństwo, praca w gospodarstwach Niemców i na rzecz III Rzeszy 

określały życie codzienne w dniach okupacji. Wszelka niesubordynacja, nieprzestrzeganie 

zarządzeń okupanta, kończyły się wywózką na roboty przymusowe lub do obozów.  

Z początkiem drugiej wojny światowej, wieś zostaje systematycznie  wysiedlana, a siedziby 

Bulkowian zajmują niemieccy koloniści. Część mieszkańców pracuje u Niemców, a część,  

w tym młodzież, wywieziona zostaje na tzw. okopy. Za niesubordynację i wszelkiego rodzaju 

bunt, niektórzy zostają wywiezieni do obozów, skąd wielu nie wraca.  

 Represje nie omijały duchownych. Proboszcz parafii w Bulkowie, ksiądz Julian Zalewski 

zostaje aresztowany 6 marca 1941 roku i przewieziony do kościoła w Bodzanowie. Spędza  

tam całą noc wraz z okoliczną ludnością i księżmi z sąsiednich parafii. Następnego dnia rano 

wraz z pozostałymi zostaje wywieziony do obozu w Działdowie, gdzie  zamordowano  

go w tym samym roku. Z relacji naocznego świadka, mieszkańca Bulkowa, pana Józefa 

Piechny, współwięźnia, wynika, że niemieccy żołnierze okrutnie torturowali i mordowali 

przebywających tam więźniów. Na specjalnie przygotowanym placu w czterech narożnikach 

umocowali potężne kamienie. Więźnia przywiązywali do liny zamocowanej do samochodu, 

następnie zataczali koła rozbijając jego ciało o wystające głazy. W tym obozie zamordowani 

zostali również księża: z Bodzanowa ksiądz proboszcz Adam Goszczyński i wikariusz ksiądz 

Bronisław Koper, z Łętowa ks. Jan Wiloch (rodzony brat dowódcy jednego z oddziałów  

w Powstaniu Warszawskim)  oraz ks. wikary Eugeniusz Kleniewski, z Blichowa ksiądz 

proboszcz Antoni Walczak, z Daniszewa ksiądz proboszcz Ludwik Łukaszewicz i ksiądz 

wikariusz Jan Kozłowski.  

Kościół istnieje  do 1942 roku, kiedy to rozebrali 

go okupanci. Powodem tej rozbiórki była pewna 

historia. Mianowicie po zarazie czarnej ospy, gdy 

miejscowa ludność wymarła, do Bulkowa zaczęli 

napływać niemieccy osadnicy. Mieli tu swój 

kościół ewangelicki, a właściwie kaplicę  

w glinianej chałupie, w której mieściła się też 

szkoła. Na przyległych gruntach był cmentarz 

grzebalny, późniejsza własność państwa 

Godziemskich (obecnie ziemia p. Piechny 

Zdzisława). Resztki tego cmentarza znajdują się tam do dziś. Około 1815 roku Niemcy 

wyprowadzili się na tereny Mazur, sprzedając swoje gospodarstwa Polakom. Po pierwszej 

wojnie światowej Polacy rozebrali zrujnowany kościołek, gdyż groził zawaleniem. Za ten 
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niezawiniony czyn, Niemcy rozkazali rozebrać mieszkańcom ich kościół. Niemcy rozebrali 

kościół, budynki gospodarcze i organistówkę. Parafianie wynosili i ratowali w tajemnicy 

wiele cennych przedmiotów m.in.: monstrancję, krzyż srebrny z tabernakulum, lichtarze  

z ołtarza, dwa obrazy: Koronacja NMP i Święty Józef (widzimy je do dziś w kościele), akta 

parafialne, archiwum,  komże, sztandar strażacki, chorągwie. Reszta została zniszczona. 

Największy udział w ratowaniu dóbr kościoła mieli mieszkańcy Bulkowa Wsi, których 

ominęło wysiedlenie. Przy rozbiórce kościoła Niemcy posłużyli się mieszkańcami 

Bodzanowa. Kościół został rozebrany, część drewna spalono, część wykorzystano do budowy 

remizy w Bodzanowie. Z części drewna i krzyża misyjnego wybudowano w Bodzanowie 

szubienicę, na której powieszono 13 Polaków, członków Ruchu Oporu. 

Od początku wojny Polacy stawiali zacięty opór wobec wroga. Część żołnierzy po klęsce 

kampanii wrześniowej nie złożyła broni, walcząc w partyzantce.  Prekursorem tego rodzaju 

walki był major Henryk Dobrzański pseudonim Hubal, który utworzył pierwszy Oddział 

Wydzielony Wojska Polskiego. Był uczestnikiem trzech wojen, wybitnym sportowcem  

i olimpijczykiem. Jego adiutantem był Henryk Ossowski „Dołęga”,  żołnierz kampanii 

wrześniowej, obrońca Modlina. W oddziale prowadzi dziennik. Po śmierci Hubala wstępuje  

do Związku Walki Zbrojnej, gdzie zajmuje się przerzucaniem członków Armii Krajowej  

na Węgry. W 1944 roku bierze udział w Powstaniu Warszawskim jako dowódca placówki 

przy ulicy Fraskati 1, zostaje ciężko ranny w pierwszych dniach powstania.  Po wyzwoleniu 

administruje powstające Państwowe Nieruchomości Ziemskie na Ziemiach Odzyskanych.  

W 1960 roku obejmuje funkcję dyrektora PGR w Osieku i pracuje tam do 1973 roku. W tym 

też roku przechodzi na rentę inwalidy wojennego. Zmarł 3 kwietnia 1981 roku w wieku  

63 lat. Pochowany został w grobie rodzinnym w Kunicach. W 2000 roku Szkoła Podstawowa  

w Kunicach otrzymała sztandar i imię Wandy i Henryka Ossowskich. Wanda, starsza siostra 

Henryka, działaczka konspiracji, więźniarka obozów koncentracyjnych, autorka poruszającej 

książki autobiograficznej „Przeżyłam”. W Płocku na Podolszycach Północnych znajduje  

się ulica Henryka Ossowskiego, natomiast w Bulkowie Park Wiejski jego imienia. Jego syn 

Henryk Ossowski  od 40 lat mieszka na terenie gminy Bulkowo - wcześniej  w Osieku,  

a obecnie w Bulkowie.  

Okrucieństwo okupanta sięgało nawet najmniejszych wsi i dotyczyło nie tylko ludzi,  

ale też miejsc kultu religijnego. W Dobrej znajduje się budynek należący od pięciu pokoleń  

do rodziny Bombałów, później Owczarzaków, obecnie Górczyńskich. Jest to pozostałość  

po osadnikach niemieckich o czym świadczą elementy zabudowy jak czerwona cegła, 

dachówka oraz ścięte szczyty. Obok domu przy drodze wzniesiono  figurkę Jezusa 

ukrzyżowanego w 1900 roku. W okresie wojny, według relacji naocznego świadka, pana 

Owczarzaka, pijani Niemcy zebrali tam mieszkańców i urządzili zawody w strzelaniu  

do ukrzyżowanego Jezusa. Do dnia dzisiejszego możemy tam zobaczyć odstrzeloną rękę 

Jezusa i liczne ślady po kulach w betonowej jak i w żeliwnej części figurki. 

W sierpniu 1941 roku generałowi Władysławowi Andersowi powierzono dowództwo 

powstających w ZSRR Polskich Sił Zbrojnych. W 1942 roku z żołnierzami i cywilami  

z Buzułuku w Rosji przez Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan i Turkmenistan przedostaje  

się do Iranu, stamtąd przez Palestynę do Włoch, pokonując 16 tysięcy kilometrów i wędrując 

przez trzy kontynenty. W 1943 roku z armii zostaje utworzony II Korpus Polski, który bierze 

udział w walkach m. in. o Monte Cassino. Generał Anders po zakończeniu wojny pozostaje  

na emigracji, gdzie prowadzi aktywną działalność polityczną. To właśnie on ujawnia prawdę  

o zbrodni katyńskiej. Zmarł 12 maja 1970 roku w Londynie. W 26 rocznicę bitwy pod Monte 

Cassino, zgodnie z jego wolą, zostaje pochowany na Polskim Cmentarzu Wojennym  

na Monte Cassino.  
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Ciekawostka: 15 maja 2019 roku, na Monte Cassino Anna Maria Anders, córka  

gen. Władysława Andersa, odsłoniła pomnik niedźwiedzia Wojtka - żywej maskotki  

2. Korpusu Armii Andersa. Niedźwiedź przeszedł z żołnierzami cały szlak bojowy. 

Należy tu wspomnieć o żołnierzach Andersa, którzy 

byli mieszkańcami naszej gminy i przeszli z nim cały 

szlak bojowy walcząc o niepodległą Polskę.  

Jednym z nich był Władysław Borzewski, urodzony  

9 kwietnia 1906 roku w Worowicach. Czynną służbę 

wojskową odbył w IV Pułku Strzelców Konnych  

w Płocku. 12 czerwca 1939 roku powołany do XXX 

Dywizji „Polesie” w Kobryniu. 1 września walczył pod 

Wieluniem. Od 19 września internowany do ZSRR. 

Więziony w sowieckich łagrach w Brodach, 

Szpielówce, Starobielsku i Murmańsku. W 1941 

wstępuje do armii Andersa. Od 1942 roku przemierza 

szlak przez Iran, Persję, Irak, Palestynę, Egipt, Libię, 

Włochy (Compobasso, Sycylia, Ankona, Monte 

Cassino). Od 1946  do 1949 roku przebywa w Anglii, 

po czym wraca do Polski i do śmierci w 1983 roku 

mieszka w Bulkowie. Pochowany na miejscowym cmentarzu. Odznaczony Medalem Wojska 

Polskiego, Odznaką Pamiątkową II Korpusu, Krzyżem Monte Cassino, Gwiazdą za Wojnę 

1939-1945 i Gwiazdą Italii.  

 
PAN BORZEWSKI WE WŁOSZECH – pierwszy z prawej 

Kolejnym był Stanisław Leszczyński, urodzony 6 kwietnia 1900 roku, mieszkaniec wsi 

Sochocino-Praga. W armii Andersa pełnił funkcję działowego. Odznaczony Krzyżem 

pamiątkowym Monte Cassino, Gwiazdą Anglii, Medalem Wojska Polskiego. Pochowany  

na cmentarzu w Blichowie. 

Stanisław Świtkiewicz urodzony 1906 roku w Radzanowie. 4 maja 1929 roku otrzymał 

świadectwo i tytuł strzelca XXX Pułku Strzelców Konnych. 1 września 1939 roku 

zmobilizowany. 24 września 1939 roku internowany do ZSRR. Po utworzeniu I Armii 

Polskiej na terenie ZSRR, wcielony do 18 Pułku Piechoty jako strzelec. Również przeszedł  

z armią Andersa cały szlak bojowy. Do 1947 roku przebywa w obozie wojskowym w Anglii. 

Zdemobilizowany przez Siły Zbrojne wraca do kraju i do śmierci mieszka w Słupcy. 

Pochowany na cmentarzu w Blichowie. 

PAN BORZEWSKI - w środku na dole 
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Następnie w Warszawie wybucha powstanie, w którym czynnie biorą udział młodzi 

mieszkańcy gminy Bulkowo. Ich niezwykłe losy są odzwierciedleniem losów wojennego 

pokolenia Polaków. Jednym z nich był mieszkaniec Podlecka, syn Piotra i Zelmy z domu 

Vogel, właścicieli tamtejszego majątku Edmund Gayny. Urodził się 18 czerwca 1925 roku  

w Wodzyminie. Ojciec przybył do Polski z Węgier podczas wojen napoleońskich. Matka była 

z pochodzenia Niemką, ale wychowana na Mazowszu (Białkowo k. Płocka). Mimo swego 

pochodzenia obydwoje byli polskimi patriotami. Rodzice wpajali swoim dzieciom  

od najmłodszych lat miłość do ojczyzny i szacunek do wojska polskiego. Edmund ukończył 

szkołę Wernikowej w Płocku,  następnie  pierwszą klasę gimnazjum w 1939 roku  

w Warszawie. Od wakacji 1939 roku do 1942 przebywał u rodziców w Podlecku.  

W sierpniu 1942 roku przedostaje się przez „zieloną granicę do Warszawy. Trasa jego 

przemarszu prowadziła przez Wyszogród, następnie przeprawił się łódką przez Wisłę  

i przekroczył granicę w rejonie spalonej wsi Miszczewice, po czym dostaje się  

do Chodakowa, a stamtąd do Warszawy. W 1943 roku robi „małą maturę” na kompletach 

Gimnazjum Batorego. W 1944 roku ukończył pierwszy rok Szkoły Budowy Maszyn im. 

Wawelberga i Rotwanda. Pierwsze kroki w konspiracji i pierwsze przeszkolenie odbył  

w 3 baterii łączności pod dowództwem porucznika Jana Wierusz-Kowalskiego. Tam otrzymał 

pseudonim „Mocny”. Wraz z nim przeszkoleni zostali jego kuzyni: Andrzej Gayny  

ps. „Starszy”- zginął na Mokotowie (oddział Granat), Witold Walewski ps. „Wątły”- przeżył 

powstanie, oddział Koszta. Ponadto w powstaniu brali również udział: stryj Stanisław – zginął 

w pierwszych dniach powstania, jego młodszy syn Jan – był w konspiracji i w niewoli razem 

z Edmundem, przeżył obóz jednak ciężko chory wkrótce zmarł. Henryk Gayny, kolejny stryj  

i jego syn również Henryk obydwaj przeżyli. Bracia cioteczni: Henryk zginął, Witold przeżył.  

Edmund brał udział w wielu ważnych akcjach powstańczych: wysadzenie muru getta, akcje  

na ulicach Cecylii Śniegockiej, Rozbrat, Czerniakowskiej, Płockiej oraz na Mokotowie. 

Rozkazem nr 23 Dowództwa grupy Północ z dnia 5 sierpnia 1944 awansowany do stopnia 

kaprala. Po kapitulacji Warszawy dostaje się do niewoli i przebywa w niej od 5 października 

1944 do 2 maja 1945 roku w obozach Lamsdorf i Sanbostel – Lubeka.  

Ciekawostka: z relacji samego pana Edmunda, wiemy, że jadąc pociągiem do niewoli  

w okolicach Zielonej Góry wyrzucił kartkę z prośbą do znalazcy, by ten zawiadomił rodzinę, 

której adres widniał na skrawku papieru, że żyje i wywożą go w głąb Niemiec. Ta niezwykła 

karteczka przetrwała wojenną zawieruchę i znajduje się w rękach rodziny. Uwolniony przez 

wojska alianckie najpierw wyemigrował do Australii, a następnie do USA, gdzie osiedlił  

się w Kaliforni. 

Z wojny nie wrócili również żołnierze: Józef Lewandowski zamordowany w 1940  

w Mauthausen-Gusen, Czesław Balcerzak – mieszkaniec Pilichowa, Stanisław Grabarczyk  

– żołnierz AK, mieszkaniec Chlebowa, nauczyciel w jednej ze szkół w Płocku, urodzony  

8 grudnia 1907 w Chlebowie, syn Andrzeja i Antoniny, zmarł 25 września 1944 roku  

w obozie Mauthausen-Gusen.  

Wielu żołnierzy dostało się do niewoli niemieckiej lub sowieckiej, przeżyli i wrócili  

po wojnie do rodzinnych domów. Byli to między innymi: 

Antoni Kardynał urodzony 10 lipca 1916 roku, mieszkaniec Dobrej. Od 1 do 28 września 

1939 roku brał udział w wojnie obronnej. W okresie od 29 września 1939 roku do 30 marca 

1940 roku przebywa w obozie jenieckim. Następnie był więźniem  hitlerowskich obozów 

koncentracyjnych od 1 września 1944 roku do 5 maja 1945 roku. Zmarł 10 kwietnia  

2005 roku, pochowany na cmentarzu w Łętowie. 

Stanisław Jankowski urodzony 14 listopada 1915 roku, mieszkaniec Rogowa. W dniu  

21 marca 1938 roku wcielony do 30 Pułku Piechoty 9 Kompanii Strzeleckiej. Bierze udział  

w kampanii wrześniowej i awansuje na kaprala. Wzięty do niewoli niemieckiej i obozu 
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koncentracyjnego, przebywa tam do stycznia 1945 roku. Awansowany do stopnia 

podporucznika 4 lipca 2001 roku.  

Aleksander Strzępek urodzony 29 listopada 1889 roku w Warszawie, administrator 

majątków rolnych, podoficer rezerwy wojsk polskich. Odbywał służbę wojskową w latach 

1919 – 1921 w 16 pułku przeciwpancernym w Tarnowie, mając ówcześnie stałe miejsce 

zamieszkania w Turowie gmina Łubki. W dniu 10 marca 1944 roku został aresztowany przez 

Niemiecką Tajną Policję Państwową Geheime Staatspolizei i wkrótce potem osadzony  

w więzieniu policyjnym. Powodem jego aresztowania i uwięzienia, było wykrycie jego 

członkostwa w Armii Krajowej, gdzie miał pseudonim „Chaber”, wspieranie organizacji 

datkami pieniężnymi oraz otrzymywanie, czytanie i rozpowszechnianie prasy podziemnej.  

W dniu  27 marca 1944 roku zarządzono zastosowanie wobec niego aresztu ochronnego  

i osadzenie go w obozie koncentracyjnym Mauthausen, dokąd został skierowany transportem 

zbiorowym dnia 21 kwietnia 1944 roku. W czasie podróży zachorował i został umieszczony 

w szpitalu więziennym przy ulicy Daniłkowiczowskiej 7 w Warszawie, gdzie przebywał 

jeszcze w dniu 28 czerwca 1944 roku. Przeżył wojnę, osiadł w Worowicach, pochowany  

na cmentarzu w Daniszewie.   

Szymon Fudała urodzony w 1906 roku. Był mieszkańcem wsi Nowe Łubki. W 1939 roku 

został powołany na 6-tygodniowe ćwiczenia do Białej Podlaskiej. 17 lipca 1939 roku 

przewieziony został w Bory Tucholskie, gdzie zastała go wojna. Walczył w I Dywizji 

Pomorskiej pod dowództwem generała Bortnowskiego jako zamkowy przy działach „155”. 

Bronił z całą baterią siedmiokilometrowego odcinka granicznego. Sam jako celowniczy działa 

zniszczył trzy czołgi niemieckie. Dnia 3 września Niemcy przerwali front w okolicach 

Tucholi a bateria musiała wycofać się za Brdę. W trakcie odwrotu generał Bortnowski 

usiłował połączyć siły Polaków koło Grudziądza. . Niemcy sprowadzili jednak olbrzymie siły 

i atakowali dzielnych żołnierzy ze wszystkich stron. 9 września pan Fudała dostał  

się do niewoli we wsi Bzowo. Z oflagu pisał listy i kartki do rodziny. Jeden z nich 

zamieszczamy w oryginale.  

 
OBÓZ JENIECKI I KOPERTA OD LISTU 
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Stefania Bywalec urodzona 5 listopada 1913 roku w miejscowości Lipa. Wieloletnia 

mieszkanka Osieka i Bulkowa. Od początku wojny pracowała w konspiracji. Została 

przewieziona do obozu koncentracyjnego Oświęcim -Brzezinka (KL Auschwitz -Birkenau)  

w dniu 15 stycznia 1943 roku transportem zbiorowym. Została oznaczona numerem 28725 

 jako więźniarka polityczna. Ponadto przebywała jeszcze w obozach Watenstedt  

i Ravensbruck. Przeniesiona na oddział sanitarny pracowała jako pielęgniarka pod 

pseudonimem Irena Lewandowska, z troską i poświęceniem opiekując się rannymi i chorymi. 

W kwietniu 1945 roku wraz z innymi współwięźniarkami została wykupiona przez Szwedów 

i zabrana na kurację. Do kraju powróciła 20 października 1945 roku, spoczywa na cmentarzu  

w Imielnicy. 

Bronisław Grabarczyk, pseudonim „Dąb”, urodzony 14 czerwca 1913 roku w Chlebowie, 

syn Andrzeja i Antoniny. Brał udział w obronie Twierdzy Modlin, służył w Armii Krajowej  

na terenie powiatu płockiego pod dowództwem swojego brata Stanisława. Od 7 grudnia 1943 

do 5 maja 1945 roku przebywał w obozie Mauthausen-Gusen. Zmarł 30 czerwca 1989 roku.  

Alfred Trembiński – żołnierz Armii Krajowej w czasie  

II Wojny Światowej, brał udział w Kampanii Wrześniowej 

1939 r. Alfred Trembiński (na zdjęciu pierwszy od prawej) syn 

Wacława i Zofii urodził się 21.11.1911 roku w miejscowości 

Sochocino-Praga (gmina Łubki, powiat płocki).  

W październiku 1932 roku został powołany do Zasadniczej 

Służby Wojskowej w Działdowie. W marcu 1933 r. został 

przeniesiony na granicę Polsko-Radziecką i służył w Korpusie 

Ochrony Pogranicza (KOP) nad Rzeką Zbrucz. W tym czasie 

ukończył sześciomiesięczną szkołę podoficerską łączności  

i awansował na kaprala. Następnie został dowódcą stacji 

telefonicznej. Po zakończeniu 2-letniej służby wojskowej  

we wrześniu 1934 r. aż do Kampanii Wrześniowej był 

instruktorem przysposobienia wojskowego (PW) na terenie 

Gminy Łubki. W październiku 1938 r. w czasie odzyskania tzw. Zaolzia otrzymał awans  

na plutonowego.  

1 września 1939 r. został zmobilizowany do 13 pp. plutonu łączności w Pułtusku.  

Już w czasie podróży pociągiem do swojej jednostki wojskowej nastąpił atak samolotów 

niemieckich. Po przybyciu na miejsce żołnierze zostali umundurowani w lesie obok Pułtuska. 

Na początku września doszło do starcia z Niemcami na bagnety w wyniku czego żołnierze 

Polscy odnieśli zwycięstwo. Dowódca w randze sierżanta po bitwie powiedział „Chłopcy,  

to jest prawdziwy Grunwald”. W następnych godzinach doszło do zmasowanych ataków 

przez niemieckie czołgi.  Na tych terenach nie można było się już dłużej utrzymać.  

W związku z ostrymi atakami wroga trzeba było się przedostać przez  rzekę Narew, na której 

most był już zniszczony. Polscy żołnierze brali się pod rękę i w rzędzie przeprowadzali przez 

rzekę. Po przejściu Narwi połączyli się z innymi polskimi oddziałami i ruszyli w kierunku 

Warszawy, w celu obrony stolicy Polski. Na odcinku do Warszawy dochodziło ciągle  

do wymiany ognia. Wieczorem żołnierze stacjonowali obok lasu. Nagle na ich horyzoncie 

pojawiły się ogromne, głośne pojazdy wojskowe wroga. Wybuchła panika, żołnierze  

w większości wycofali się. Został jedynie pluton Alfreda Trembińskiego, który zaczął  

się bronić i otworzył ogień z karabinów maszynowych. Pojazdy wroga szybko się wycofały  

i uratowane zostały tzw. tabory. Za ten czyn mjr. Górski zapisał Alfreda Trembińskiego wraz 

z jego plutonem do odznaczenia. Jeszcze tej nocy podczas silnego bombardowania żołnierze 

widzieli, a było bardzo widno od eksplodujących bomb, jak mjr Górski został zastrzelony  

i spadł z konia. Następnie wycofali się z lasu. W okolicach Modlina czołgi niemieckie 

zaatakowały ich w okopach, a żołnierze otrzymali rozkaz użycia granatów. Po uszkodzeniu 

kilku czołgów niemieckich przez pęknięcia ślimaków napędowych nieprzyjaciel wycofał  
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się. Po starciu było wielu rannych, a wśród nich Alfred Trembiński, który miał zerwany 

naskórek z czoła i częściowo uszkodzone prawe oko. 23 września 1939 roku oddziały polskie 

dostały się do niewoli niemieckiej. Jeszcze tego wieczora Niemcy chcieli ich rozstrzelać  

za tzw. incydent w Bydgoszczy. Jednakże w tym czasie dotarła wiadomość od niemieckiego 

oficera, iż Ci żołnierze nie mają nic wspólnego z akcją w Bydgoszczy. Egzekucja została 

odwołana, a żołnierze zostali osadzeni w niewoli obok Królewca. Tam zmuszani byli  

do pracy w bardzo trudnych warunkach, szczególnie Ci, którzy nie przeszli na cywila,  

a pozostali jako jeńcy wojskowi. W 1940 roku po poddaniu się Francji, Alfred wraz z kolegą 

Czarkiem, który pochodził  z województwa łódzkiego, podjęli próbę ucieczki z niewoli.  

Po kilku dniach zostali jednak ujęci obok Mławy i wrócili do Królewca. Na początku 1941 

roku Niemcy wydali rozporządzenie mówiące o tym, że jeńcy posiadający duży stopień utraty 

zdrowia zostaną zwolnieni z niewoli. Pojawili się przedstawiciele Czerwonego Krzyża,  

a wśród nich był polski oficer, który pomógł wielu polskim żołnierzom. Alfred Trembiński 

został zwolniony z obozu jenieckiego wskutek ran wojennych i chorób w marcu 1941 roku. 

W 1942 roku Alfred i jego brat Zygmunt Trembiński (ur. 1918 r.) wstąpili do Armii Krajowej 

- tajnej organizacji wojskowej. Obaj bracia brali udział  

w działaniach takich jak sabotaż czy dywersja  

oraz w przygotowaniach do powstania antyniemieckiego. 

Organizacja AK  przeprowadzała liczne akcje sabotażu  

np. niszczenie maszyn i urządzeń w zakładach 

przemysłowych produkujących na potrzeby Niemiec. 

Działania dywersyjne wprowadzały niepokój i zamieszanie. 

Po kilku miesiącach działalności organizacja została 

wykryta przez wroga i nastąpiły aresztowania. Alfred  

i Zygmunt Trembińscy do końca okupacji musieli ukrywać 

się przeważnie u swojej rodziny w Słominie, Pruszczynie, 

Rębowie oraz w Pradze. Alfred Trembiński zmarł w 1991r.  

Zygmunt Trembiński (na zdjęciu z 1939 r.) s. Wacława i Zofii 

urodzony w 1918 r. w Pradze gmina Łubki, powiat płocki. Szkołę 

Podstawową ukończył w Pradze. Do służby wojskowej zgłosił  

się jako ochotnik w kwietniu 1939 r., gdzie został powołany  

do Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) na granicę ze Związkiem 

Radzieckim. Po napaści Niemiec na Polskę 1 września 1939r.  

i wybuchu II Wojny Światowej, Polskę od wschodu zaatakował 

Związek Radziecki. Wobec miażdżącej przewagi liczebnej  

i militarnej przeciwnika, wycofujący się polscy żołnierze 

próbowali przedostać się do Rumunii. Do większego starcia 

doszło pod Samborem k. Lwowa. Jednakże i tu nie zdołano 

zatrzymać nieprzyjaciela i tym samym droga do Rumunii została 

odcięta. Po kilku tygodniach Zygmunt Trembiński powrócił do rodzinnej miejscowości.  

W 1941 roku Zygmunt wstąpił do Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) – konspiracyjnej 

organizacji wojskowej, która została przekształcona 14 lutego 1942 roku na Armię Krajową. 

Z przekazów ustnych wiadomo, iż Zygmunt Trembiński kontaktował się w sprawach 

organizacyjnych z dziedzicem Wojciechem Krzymowskim z Blichowa (ur. 1917) i panem 

Grabarczykiem (nauczycielem), który był zwierzchnikiem AK na tym terenie.  

Po zdemaskowaniu przez okupantów AK, Zygmunt musiał się ukrywać wraz ze swoim 

bratem Alfredem. Obaj bracia ukrywali się u krewnych w Pruszczynie, Rębowie  

oraz Słominie pomiędzy Kobylnikami a Płońskiem, gdzie zginął dnia 21 stycznia 1945 roku 

śmiercią tragiczną z rąk radzieckiego żołnierza w obronie napadniętej kobiety.   
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Kiedy wreszcie nadszedł upragniony koniec wojny, nie wszyscy mogli się nim cieszyć. 

Władzę w Polsce obejmują komuniści, co dla wielu walczących o wolność ojczyzny oznacza 

podjęcie działalności partyzanckiej. W wielu rejonach Polski, także w powiecie płockim  

i płońskim, działały oddziały partyzanckie. Nasilały się represje wobec członków tych 

oddziałów i ich rodzin. Przemoc, która towarzyszyła wprowadzaniu komunizmu, terror, 

samowola, bezprawie, prowadzone akcje wojskowe, zastraszanie rodzin to metody działania 

nowej władzy. Z tego rodzaju traktowaniem spotykali się również nasi lokalni ocalali 

bohaterowie oraz ich rodziny. 

Po zakończeniu wojny strażacy 

wraz z mieszkańcami zaczęli czynić 

starania o budowę kościoła, jednak 

ówczesne władze nie wyraziły na to 

zgody, ale przydzieliły im jeden  

z baraków po niemieckich 

koszarach w Chodkowie. Na zdjęciu 

biskup płocki informuje  

ks. Bronowskiego i licznie 

zgromadzonych parafian o podjętej 

decyzji. Barak został umieszczony 

na podwyższonym fundamencie. 

Podczas pracy przy fundamentach, dzieci szkolne z nauczycielką znalazły butelkę, a w niej 

kartkę z napisem „Róg herbu Rogala, fundator kościoła, rok 1453”. Z posługą kapłańską 

przez 11 lat przyjeżdżał w niedzielę  z Daniszewa ksiądz Wincenty Bronowski. 

 

 
I KOMUNIA ŚWIĘTA LATA 60-TE 

(ZDJĘCIE) 

 

KOŚCIÓŁ W PONIEMIECKIM BARAKU PO WOJNIE 



31 
 

Po wyzwoleniu następują też głębokie przemiany społeczne i gospodarcze. Istotnym 

czynnikiem rozwoju każdego państwa i społeczeństwa jest edukacja. Przez wiele lat dzieci  

z Bulkowa i okolic uczyły się w bardzo trudnych warunkach lokalowych, najczęściej  

w wynajętych prywatnych domach. Jak wiemy budowę nowej szkoły przerwały działania 

wojenne. Kiedy 19 stycznia 1945 roku Bulkowo i okolice zostały wyzwolone mieszkańcy 

natychmiast podjęli starania o uruchomienie szkoły. Już dwa dni po wyzwoleniu delegacja 

gospodarzy zgłosiła się do nauczycielki Ireny Łabęckiej, tymczasowo mieszkającej  

w Rogowie, z prośbą o zorganizowanie szkoły w Bulkowie. Powstał komitet opiekuńczy 

szkoły w osobach: Skórczyński Jan, Bandych Józef, Lewandowski Władysław i Żukowski 

Władysław natomiast cała wieś włączyła się do tej akcji. Na plebanię, gdzie zlokalizowano 

szkołę, znoszono stoły, ławki, krzesła, a nawet znalazła się tablica. Dzięki tej serdecznej 

pomocy komitetu i mieszkańców wsi, już 1 lutego 1945 roku rozpoczęto naukę w Publicznej 

Szkole Podstawowej. Zgłosiło się 140 dzieci z Bulkowa, Rogowa, i częściowo z Krubic. Byli  

w tej liczbie uczniowie tajnego nauczania, które w czasie okupacji prowadziła pani Irena 

Łabęcka, dzięki czemu uczniowie ci mogli już rozpocząć naukę w klasie IV.  Nauczała jedna 

nauczycielka – pani Irena Łabęcka. Nauka odbywała się na dwie zmiany rano i po południu.  

W dwóch izbach uczyły się naraz dwa oddziały. Drzwi do obu klas były otwarte,  

a nauczycielka przechodziła z klasy do klasy. Brak miejsc przy stolikach, brak podręczników, 

atramentu, utrudniał naukę. Starsze dzieci przygotowywały na zajęciach pomoce dla dzieci 

młodszych, pisały teksty, robiły zeszyty itp. W maju zaczyna pracę w szkole nowa 

nauczycielka pani Wilczyńska Krystyna. Od 1 września 1945 roku szkoła otrzymała 

kolejnego nauczyciela pana Kazimierza Słomińskiego  i dwa pomieszczenia po byłym 

majątku w tutejszym dworku. Nauczyciele musieli zdążyć w czasie przerw przejść z plebanii 

do dworku. W szkole było 6 oddziałów, które zajmowały dwa pomieszczenia w dworku  

i jedno na plebanii. Systematycznie zmienia się kadra. W latach 1947-1950 w szkole pracują: 

Władysława Kuźniewska, Honorata Wilczyńska, Barbara Zwierzchlewska. W roku 1950 

państwo Słomińscy przerabiają z absolwentami klasy VI materiał klasy VII, by mogli uczyć 

się dalej w Płocku. Jednocześnie nauczyciele pracują z dorosłymi, likwidując analfabetyzm. 

40 osób uczy się wieczorami przy lampach naftowych, by zdobyć umiejętność czytania  

i pisania. Szkoła pełni też rolę ośrodka kultury. Powstaje zespół artystyczny, który występuje 

w całej okolicy. W latach 1951-1952 szkoła zmieniła nazwę na Ogólnokształcącą Szkołę 

Podstawową i mieściła się tylko w dworku. Pracowało w niej już kilku wykwalifikowanych 

nauczycieli z nowo zatrudnioną panią Zofią Rajewską. W roku 1955 kierownikiem szkoły 

zostaje Władysław Kowalec, a od roku 1960 obowiązki kierownika pełni Janusz Malanowski.  

SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA PRZED SZKOŁĄ W DWORKU 

W dworku od 1955 roku była też siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej, którą wówczas 

stanowiło 15 sołectw. Przewodniczącymi kolejno byli: Wacław Perzanowski – rolnik  

z Bulkowa, Adam Koper – rolnik z Rogowa, Adolf Zdunkiewicz – rolnik z Bulkowa  

i Wacław Paśnicki – nauczyciel. W tym okresie powstaje w Bulkowie poczta, mieszcząca  

się w domu państwa Paprockich, obecnie posesja państwa Cieślińskich,  ośrodek zdrowia  
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w domu państwa Skórczyńskich, a następnie  Lewandowskich. W Osieku i Pilichowie 

funkcjonują Państwowe Gospodarstwa rolne (PGR), które mają własne świetlice wiejskie  

i przedszkola. Powołano też do życia Kółko Rolnicze, zaś jednym z założycieli był Adolf 

Zdunkiewicz. Kółka łączą się następnie w większe jednostki przyjmując nazwę 

Międzykółkowa Baza Maszynowa.  

PRACE WYKOŃCZENIOWE PRZY BUDYNKACH KÓŁKA ROLNICZEGO -

OBECNIE SIEDZIBA FIRMY WAPO-TECH 

Działają również sklepy spożywczo-przemysłowe, w których można było kupić wszystko: 

chleb i coś do chleba, kosę do cięcia zboża i ostrzydło, lemiesz do pługa, przybory szkolne, 

naftę do lamp, bo wtedy nie było jeszcze elektryczności. Dodatkowo miejscowy handel 

wspomagali tzw. „Szmaciarze”. Jeździli oni po wioskach, zbierali zbędne rzeczy z tkanin, 

złom czy butelki. W zamian można było od nich dostać: talerze, garnki itp., przez co problem 

zanieczyszczania rowów i lasów był częściowo rozwiązany.  

 Bulkowo, podobnie jak cały kraj, znajduje się pod sowiecką dyktaturą. Dworek  

zaś jest również siedzibą miejscowych urzędów. Na zdjęciach przedstawiciele lokalnych 

władz witają radzieckiego delegata. 

 

Mieszkańcy próbują układać sobie życie w nowych warunkach i cieszyć się nim.  

Na zdjęciach rodziny przy pracy (sianokosy) i odpoczynku (pływanie łódką po fosie wokół 

średniowiecznej wyspy). 

p. Wacław Ryziński i p. Józef Ciarkowski z dziećmi                                Rodziny Kamińskich i Żuchowskich 



33 
 

Nie brakuje też lokalnych społeczników, 

pragnących poprawić warunki życia 

mieszkańców. Jednym z nich jest Władysław 

Rostkowski, mieszkaniec Bulkowa, rolnik, 

społecznik, inicjator wielu przedsięwzięć, 

takich jak: elektryfikacja wsi, budowa drogi  

i wodociągu. Jest też prekursorem uprawy 

rzepaku w okolicznych wsiach i gminach. 

Artykuł na ten temat ukazał się w tygodniku 

„Plon” z dnia 22 czerwca 1958 roku.  

 

Ważną rolę w życiu kulturalnym mieszkańców pełni biblioteka. Gminna Biblioteka 

Publiczna w Bulkowie, powstała w 1947 roku jako Biblioteka Gromadzka w Blichowie  

z siedzibą w Łubkach, ze stanem początkowym księgozbioru 500 woluminów. Z placówki  

o bardziej niż skromnych warunkach lokalowych i małym księgozbiorze,  biblioteka przez 

lata przeistaczała się w instytucję nowoczesną, o szerokiej ofercie usługowej skierowanej  

do każdej grupy użytkowników. Aktualnie mamy ponad 33 tysiące woluminów. W 1955 roku 

biblioteka została przeniesiona do Bulkowa, mieściła się razem z biblioteką szkolną. W latach  

80-tych biblioteka została przeniesiona do Urzędu Gminy. Od 2007 r. znajduje  

się w odrębnym budynku wyremontowanym i dostosowanym dla osób niepełnosprawnych.   

Biblioteka w Bulkowie od lat jest miejscem bardzo elastycznym, nie tylko wypożyczalnią 

książek. To także strefa realizacji zainteresowań, dostarczenia rozrywki i obcowania  

z kulturą. Przez  ponad 70 lat istnienia biblioteki, odbyło się kilkadziesiąt spotkań autorskich. 

Zostały zorganizowane: konkursy, warsztaty, wystawy, akcje biblioteczne, rajdy, teatrzyki, 

projekty, zajęcia komputerowe dla seniorów, kodowanie i robotyka  dla najmłodszych   

oraz szereg innych inicjatyw.  

Od stycznia 2018 roku w strukturach biblioteki funkcjonuje multimedialna Pracownia 

Orange. Misją pracowni jest „być blisko ludzi” – odpowiadać, reagować, kształtować  

ich potrzeby. W jednym miejscu są dostępne zarówno książki (papierowe i elektroniczne), 

komputery, roboty oraz szeroka oferta działań edukacyjnych, cyfrowych, wydarzeń 

kulturalnych i artystycznych. W 2020 roku powstał w bibliotece Makerspace, czyli strefa 

druku 3D i strefa elektroniki, w których można realizować swoje kreatywne projekty  

z wykorzystaniem najnowszego sprzętu technologicznego.  

Na wizerunek współczesnej biblioteki pracuje obecna załoga. Wszyscy starają się spełniać 

oczekiwania czytelników, stwarzać przyjazną atmosferę wszystkim czytelnikom, i tym 

najmłodszym i tym nigdy się niestarzejącym. 

Pierwsze koło Emerytów powstało w 1973 roku. Z czasem działalność koła wygasła. 

W dniu 10 listopada 2014 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bulkowie odbyło  

się spotkanie mające na celu powołanie w Gminie Bulkowo Koła Emerytów i Rencistów  

w ramach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Inicjatorką była Pani 

Barbara Fałata. 
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Pod koniec lat 60-tych powstaje Posterunek Milicji Obywatelskiej z siedzibą w domu 

państwa Ciarkowskich. 

W 1963 roku rozpoczyna się budowa nowej szkoły, tzw. „Tysiąclatki”, a kierownictwo 

obejmuje Kazimierz Żuchowski. W roku 1965/66 rozpoczęto naukę w nowej ośmioklasowej 

szkole, której nadano imię Marii Konopnickiej na wniosek przewodniczącego Gromadzkiej 

Rady Narodowej Wacława Paśnickiego. Pracuje wówczas 5 wykwalifikowanych nauczycieli: 

Kazimierz Żuchowski, Turbaczewska Maria, Krystyna Sieradzka, Halina Malanowska, 

Dopieralski Mieczysław.  

W roku 1966/1967 w wyniku reformy szkolnictwa Szkoła Podstawowa w Bulkowie staje  

się szkołą 8-klasową. Zostają też zatrudnieni nowi nauczyciele: Janina i Stanisław 

Wardzińscy i Helena Basiewicz.  

W roku 1969/70 kierownictwo szkoły przejmuje Janina Wardzińska, a w roku 1970/71 Jerzy 

Lewandowski.  

W roku 1973/74 powstaje, jako jedna z pierwszych, Zbiorcza Szkoła Gminna,  

do której uczęszczało 340 uczniów, jej dyrektorem zostaje Szczepan Wąsiewicz, a nauczają: 

Jerzy Lewandowski, Helena Godziemska, Maria Wiśniewska, Janina Wardzińska, Longin 

Kołakowski, Stanisław Wardziński oraz pani Wachol, która wraz z dziećmi została 

przeniesiona ze zlikwidowanej jednoklasowej szkoły w Rogowie.  

Od stycznia 1974 roku zostaje zorganizowana świetlica ze stołówką, gdzie kierownictwo 

obejmuje Janina Bieniek (obecnie Całka, już na emeryturze), a kucharkami zostają: Wiesława 

Świtkiewicz, Teresa Błaszczak, Janina Głowala i Zofia Drzewaszewska. 

 
ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE 
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POSIŁEK W SZKOLNEJ STOŁÓWCE 

W roku 1974/75 szkoła w Bulkowie przejmuje z SP Włóki dzieci z klas V-VIII  

wraz z nauczycielkami: A. Kicińska i M. Sawicką. Dzieci dojeżdżają specjalnie 

uruchomionym kursem autobusu. Poniżej przytaczamy oryginalny fragment zapisu z kroniki 

szkoły z tamtych lat:  

 

OTO JEDEN Z TAKICH APELI 
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MŁODZIEŻ SZKOLNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ 

GMINA BULKOWO 

W wyniku reformy administracyjnej kraju,  

1 stycznia 1973 roku powołano do życia Gminę 

Bulkowo, w skład której weszło 31 sołectw.   

W wyniku tego połączono Gromadzkie Rady  

w Bulkowie i Blichowie. Organem stanowiącym 

została Rada Gminy, a radni w liczbie 45 osób 

wybierani byli w wyborach powszechnych.  

   

Na czele Gminnej Rady Narodowej stał przewodniczący, którym został Jerzy Lewandowski 

(Sekretarz Komitetu Gminnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). Od 1975 roku 

Gromice i Archutowo włączono do gminy Bodzanów, a Ostrzykowo i Szulbory do gminy 

Staroźreby.  

W 1973 roku zostaje oddany do użytku  budynek Urzędu Gminy, w 1983 rozbudowano  

go o część z pocztą i bankiem. 

W latach 1966-1972 oddano do użytku:  agronomówkę w Bulkowie, w której mieści się sala 

posiedzeń (później posterunek milicji), mieszkanie dla agronoma i dla lekarza weterynarii, 

Spółdzielnię Zdrowia w Daniszewie, Gromadzki Ośrodek Zdrowia w Bulkowie, budynek 

lecznicy weterynaryjnej.   
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Od czasu powstania gminy organizowane są nieprzerwanie Gminne Zawody Sportowo- 

Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Po 1973 roku w Blichowie działają Gminny 

Ośrodek Kultury i Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”.  

Naczelnikiem Gminy do 1979 roku był Romuald Gujski, a w latach 1979-1990 – Stanisław 

Kozak. Od 1990 roku władzę sprawują wójtowie: Józef Adamiak do 1995, Stanisław 

Sztendur 1995- 2010 oraz Gabriel Graczyk od 2010 roku.  

Podczas uroczystej sesji Rady Gminy  

5 marca 2013 roku, podjęto uchwałę  

w sprawie ustanowienia herbu, flagi  

i pieczęci Gminy Bulkowo oraz zasad ich 

stosowania. W uzasadnieniu podano: „Gmina 

Bulkowo, jako jednostka samorządu 

terytorialnego, nie posiada ustanowionych 

własnych symboli, to jest: herbu, flagi  

i pieczęci. Biorąc pod uwagę potrzebę 

wyróżnienia Gminy, jako wspólnoty 

samorządowej na tle innych gmin oraz 

ułatwienia jej promocji w ubiegłym roku zostały przygotowane projekty herbu flagi  

i pieczęci. Opracowanie tych projektów zlecono w lipcu 2011 roku wybitnemu specjaliście  

w tej dziedzinie, artyście plastykowi Panu Tadeuszowi Gajl. Wizerunki herbu, flagi i pieczęci 

zostały opracowane zgodnie z zasadami heraldyki, weksylologii i tradycją historyczną Gminy 

Bulkowo. Po uwzględnieniu uwag Komisji Heraldycznej w dniu 6 lipca 2012 roku Wójt 

Gminy Bulkowo, skierował wniosek o wyrażenie opinii w sprawie przedłożonego projektu 

herbu, flagi i pieczęci do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Przedłożone projekty 

uzyskały pozytywną opinię Komisji Heraldycznej oraz Ministerstwa Administracji  

i Cyfryzacji (pismo z dnia 24.10.2012r.). Komisja Heraldyczna w załączniku do uchwały 

numer 107-1033/O/2012 z dnia 5 października 2012 roku napisała miedzy innymi: 

Jednocześnie Komisja Heraldyczna pragnie podziękować władzom gminy za wykazane 

zrozumienie dla zgłaszanych do kolejnych projektów uwag. Uwagi te podyktowane były 

jedynie troską o wysoki poziom stanowionych 

współcześnie symboli jednostek samorządu 

terytorialnego. Komisja pragnie też wyrazić 

uznanie dla kunsztu autora projektów  

i z przyjemnością zauważa, że herb gminy 

Bulkowo należy do najpiękniejszych spośród 

setek zaopiniowanych dotychczas symboli.  

W związku z powyższym, podjęcie przez 

Radę Gminy  niniejszej uchwały wydaje  

się wskazane i uzasadnione”. 

UROCZYSTA SESJA RADY GMINY DOTYCZĄCA SYMBOLI GMINY 

 
OBCHODY IX DNI BULKOWA W 2019R., PODCZAS KTÓRYCH GMINĘ ODWIEDZIŁO WIELU GOŚCI 
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W roku 1973 przez wsie Worowice, Osiek, Krubice jeździ jeszcze kolejka wąskotorowa 

Cukrowni Mała Wieś. 

 

W roku 1974, dzięki wielkiemu 

zaangażowaniu ówczesnego proboszcza  

księdza Lucjana Rawy oraz poparciu 

bp. płockiego Bogdana Sikorskiego, 

władze państwowe wydały zgodę  

na budowę nowego kościoła  

i 7 września 1974 roku ruszyły prace 

budowlane. Praca i zaangażowanie 

materialne parafian zaowocowały po 

czterech latach uroczystą konsekracją 

nowej świątyni w dniu 27 sierpnia 1978 roku. Wówczas to biskup płocki Bogdan Sikorski 

konsekrował nowy kościół pod wezwaniem Błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej.  

Na zdjęciu budowniczy kościoła ks. Lucjan Rawa (w środku) podczas wmurowania kamienia 

węgielnego przez ówczesnego biskupa płockiego. 

 

 
      BUDOWA NOWEGO KOŚCIOŁA                                      NOWY KOŚCIÓŁ W BULKOWIE 
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23 maja 1975 roku Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Płocku ufundowało 

szkole sztandar.  

 
UROCZYSTOŚCI NADANIA SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ W BULKOWIE 

 
UROCZYSTOŚCI NADANIA SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ W BULKOWIE 

1 listopada 1977 roku otwarto zorganizowaną przez Radę Pedagogiczną i dzieci Izbę Pamięci. 

1 września 1999 roku w wyniku kolejnej reformy powstaje 6-cio klasowa szkoła podstawowa 

i 3-letnie gimnazjum, tworząc Zespół Szkół Ogólnokształcących. Rok 2000-2001  

to rozbudowa budynku „B” przy ogromnym zaangażowaniu p. Krzysztofa Szumskiego, 

Mieczysława Józwiaka i Andrzeja Przedpełskiego.  
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HISTORIA NAJNOWSZA 

 

W roku 2004-2005 wykonano termomodernizację budynku „A”. 

  

W roku 2006 rozpoczęto budowę hali 

gimnastycznej i nowego skrzydła budynku 

„A”.  

Rok 2014 - budowa łącznika z budynkiem 

„B” z przeznaczeniem na szatnie. 

 

 

 

Niezwykle ważną rolę w życiu naszej gminy pełnią strażacy ochotnicy. Tradycja 

Ochotniczych Straży Pożarnych kultywowana jest z pokolenia na pokolenie już od ponad stu 

lat. Strażak OSP to osoba pełniąca służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy  

są przeszkoleni i wyposażeni w specjalistyczny sprzęt do walki z ogniem, częściowego  

lub całkowitego eliminowania skutków wypadków drogowych, katastrof budowlanych, klęsk 

żywiołowych, niektórych skutków terroryzmu oraz niesienia pomocy poszkodowanym  

i zagrożonym w zakresie ratownictwa medycznego.  

Na terenie gminy istnieje dziś sześć jednostek straży pożarnej. 

 

Pierwszą jednostką była 

straż w Blichowie, założona 

w 1908 roku.  
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W 1914 roku powstała jednostka  

w Pilichówku, zmodernizowana  

w latach 2013-2014. 

 

 

 

 

Nowe Łubki dysponują jednostką straży pożarnej od 1929 roku. 

Garaż i remiza OSP w Nowych Łubkach 

 

W 1929 roku powołana zostaje 

jednostka w Bulkowie, modernizacja 

2017-2018. 

 

 

 

Jednostka Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Worowicach 

powstała w latach 60-tych, 

reaktywowana w 2001 roku  

i zmodernizowana w latach 

2017-2018.  

 

W Nadułkach jednostka 

powstała w 1972 roku, 

modernizacja budynku 2017-

2018.  
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Budynek Świetlicy Wiejskiej  

w Bulkowie został zmodernizowany 

w 2014 roku przez Urząd Gminy 

Bulkowo. Aktualnie pełni również 

funkcję siedziby Klubu Sportowego 

„ZJEDNOCZENI” Bulkowo.  

 

 

 

Mieszkańcy Bulkowa nie zapominają o swoich korzeniach, ważnych wydarzeniach 

historycznych i  lokalnych bohaterach. Park wiejski z placem zabaw i boiskami na terenie 

osiedla Bulkowo-Kolonia ma swojego patrona w osobie pana Władysława Borzewskiego.  

 

   

Pan Henryk Ossowski jest 

patronem parku wiejskiego 

przy dworku i stawie.  

Oficjalne otwarcie obydwu 

parków miało miejsce  

27 sierpnia 2016 roku.  
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Na terenie szkoły w Bulkowie znajduje  

się dąb pamięci z obeliskiem 

upamiętniającym jedną z ofiar katyńskich 

porucznika Romana Jakubińskiego. 

Uroczystość posadzenia dębu odbyła  

się 14 maja 2009 roku zaś odsłonięcie 

tablicy miało miejsce 13 kwietnia  

2010 roku w obecności władz gminy  

oraz społeczności szkolnej. 

 

 

Przy zatoczce przystanku autobusowego 

kamienny obelisk upamiętnia ofiary 

katastrofy smoleńskiej. Został odsłonięty 

w 2012 roku z udziałem władz gminy  

i poświęcony przez biskupa płockiego 

Piotra Liberę.  

 

 

 

Z inicjatywy Mieczysława Józwiaka zagospodarowano teren po starym kościele. 

W miejscu dawnej dzwonnicy na placu  

po starych kościołach, upamiętniono  

ks. Juliana Zalewskiego, zamordowanego  

w obozie w Działdowie oraz wydarzenia  

z czasów II wojny światowej związane  

z poprzednim kościołem, a także historię 

wszystkich kościołów.  
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Na tym szczególnym miejscu dzięki pomocy wielu mieszkańców stanęła figura Chrystusa 

Frasobliwego, stacje Drogi Krzyżowej oraz Grota Maryjna. Jest to zaciszny, klimatyczny 

zakątek, który służy mieszkańcom nie tylko jako miejsce kultu,  ale też jako enklawa spokoju, 

relaksu i piękna przyrody. 

 

 
GROTA MARYJNA 
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Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości założono w 2018 roku Park 

Niepodległości sadząc 100 drzew, zaś 2 marca 2019 roku dokonano poświęcenia tablicy 

pamiątkowej Wiejskiego Parku Niepodległości oraz tablicy upamiętniającej Żołnierzy 

Wyklętych.  

            

                  

W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI ZOSTAŁO POSADZONYCH 

100 DRZEW PRZEZ 100 MIESZKAŃCÓW GMINY BULKOWO 
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Klub Sportowy „ZJEDNOCZENI” Bulkowo od czerwca 2015 r. 

posiada osobowość prawną. Od tego okresu klub działa w formie 

stowarzyszenia sportowego i jest wpisany do Ewidencji Klubów 

Sportowych w Starostwie Powiatowym w Płocku. W skład 

pierwszego pięcioosobowego Zarządu Klubu wchodzili: Prezes - 

Krzysztof Jakubiak (założyciel klubu), Wiceprezes – Marcin 

Przedpełski, Skarbnik – Bartosz Wójtewicz (od roku 2019 – Kamil 

Mazurkiewicz) , Sekretarz – Mateusz Łaciński, Członek Zarządu – 

Michał Józwiak. W 2016 r. Klub Sportowy „ZJEDNOCZENI” 

Bulkowo przystąpił do ligowych rozgrywek Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Płocku  

na poziomie „B” klasy oraz Pucharu Polski. W Klubie Sportowym „ZJEDNOCZENI” 

Bulkowo funkcjonują cztery sekcje sportowe: piłka nożna (od 2015), piłka siatkowa  

(od 2015), tenis stołowy (od 2019), oraz sztuki walki (od 2019). Łącznie w klubie trenuje oraz 

uczestniczy w rozgrywkach ligowych ok. 130 osób (dzieci, młodzież oraz dorośli). Piłka 

nożna jest wiodącą dyscypliną klubu, a mecze ligowe rozgrywane są na zmodernizowanym  

w 2016 roku przez władze gminne, Stadionie Piłki Nożnej w Bulkowie.  

Sekcja piłki nożnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO. MATEUSZ ŻUCHOWSKI – WRZESIEŃ 2020 

  

 

 

 

 

 

 

AKADEMIA PIŁKARSKA KLUBU SPORTOWEGO ZJEDNOCZENI BULKOWO 
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Sekcja tenisa stołowego 

  

Sekcja sztuk walki 

 

                     Sekcja piłki siatkowej 

      
      

 

 

 

 

 

 

                                                                                     ZARZĄD KLUBU w latach 2015-2019  

 

W 2017 roku podczas Jubileuszu  

40-lecia Płockiego Okręgowego 

Związku Piłki Nożnej, Klub Sportowy 

„ZJEDNOCZENI” Bulkowo został 

odznaczony Złotą Honorową Odznaką 

POZPN za działalność sportową.   

 

 

ZŁOTA ODZNAKA DLA KLUBU SPORTOWEGO „ZJEDNOCZENI” BULKOWO 
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Obecnie mieszkańcy tworzą kolejne karty historii. Potrafią jak niegdyś zorganizować  

się, by pomóc innym. Biorą czynny udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych: 

WOŚP, Szlachetna Paczka czy Góra Grosza. Organizują też festyny i kwesty  

dla potrzebujących z najbliższego otoczenia. Zbierają plastikowe nakrętki, by wspomóc dzieci 

niepełnosprawne z terenu gminy. Wspomagają najuboższych produktami spożywczymi 

współpracując z Bankiem Żywności. Pomoc tę koordynuje Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, stowarzyszenie Nasza Przyszłość i wolontariusze. Ogromną rolę odgrywają  

na tym polu szkoły. Prężnie działają sołectwa, straże pożarne, stowarzyszenia, opieka 

społeczna,  biblioteka, szkoły, klub sportowy „Zjednoczeni”, drużyna harcerska „Sfora”  

oraz „Koło Leonardo” realizując wiele ciekawych projektów kulturalnych i sportowych.  

Na terenie Gminy Bulkowo, przez wiele lat istniały środowiska harcerskie. Obecnie 

funkcjonuje 44 Drużyna Starszoharcerska "Sfora" z Blichowa. Drużyna została powołana  

w 2012 roku. Działa przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie.  

Jej założyciel i drużynowy to phm. Przemysław Szelągowski – nauczyciel blichowskiej 

szkoły. Funkcję „przybocznych” pełnili do tej pory: dh. Justyna Ślepowrońska  

oraz dh. Przemysław Raczyński.  Drużyna należy do Chorągwi Mazowieckiej Związku 

Harcerstwa Polskiego oraz Hufca ZHP „Mazowsze” Płock im. Szarych Szeregów. Młodzież 

pracuje metodą harcerską w systemie stopni i sprawności, bliskie są im tradycje  

i obrzędowość harcerska. Ważnym elementem działalności „Sfory” jest podtrzymywanie  

i kształtowanie tożsamości narodowej, aktywność fizyczna oraz troska o naturę. Członkowie 

drużyny wyjeżdżają na biwaki, złazy i obozy. Dla wielu osób, takie wyjazdy to „szkoła 

życia”, podczas której można przeżyć przygodę, doskonalić swoje umiejętności, nieść pomoc 

innym, a także bawić się.  Członkowie 44-ej brali udział w wielu imprezach harcerskich 

różnego szczebla. Wyjeżdżali na uroczystości patriotyczne i harcerskie do Płocka, Warszawy. 

Uczestniczyli w stołecznych obchodach wybuchu powstania warszawskiego. Rocznicy 

utworzenia Szarych Szeregów i Armii Krajowej.   

W czasie swojej działalności 44 DSH „Sfora” była organizatorem i współorganizatorem wielu 

inicjatyw i uroczystości. W ciągu kilku lat swojego istnienia blichowscy harcerze zrealizowali 

wiele projektów i przedsięwzięć. Jednym z pierwszych był projekt pod nazwą: „Kryptonim 

Plebania – gawęda z czasów pożogi” – harcerze przy współpracy z Urzędem Gminy  

w Bulkowie, przygotowali i odsłonili pamiątkową tablicę na budynku tzw. „Starej Plebanii”  

w hołdzie „Mieszkańcom Gminy Bulkowo – ofiarom totalitaryzmów”. Plebania była aresztem  

i miejscem kaźni podczas okupacji niemieckiej.   

Przez pięć pierwszych lat funkcjonowania drużyny w rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości zorganizowano Harcerski Turniej Strzelecki „Polskie ścieżki do wolności”. 

Zmagania harcerzy w strzelectwie odbywały się w zabytkowym dworze w Worowicach  

oraz na terenie szkoły w Blichowie. W każdej z edycji brało udział około 120 osób z terenu 

powiatu. 

Drużyna organizowała również „Złaz Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, w którym drużyny  

z Hufca ZHP „Mazowsze” Płock rywalizowały w zadaniach harcerskich o tytułowe trofeum – 

szablę Rotmistrza. Złaz miał trzy edycje. Podczas jednej z nich (w 2015r.), umieszczono  

i odsłonięto w szkole w Blichowie urnę z ziemią z Katynia, która została przywieziona 

harcerzom przez członków Stowarzyszenia Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu 

Katyńskiego. Urna została odsłonięta przez Honorowego Patrona Złazu, Senatora 

Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Marka Martynowskiego oraz Komendanta Hufca  

ZHP „Mazowsze” Płock – hm. Adama Wenklera. 
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Podczas obchodów rocznicowych harcerze pełnili służbę i organizowali dla społeczności 

lokalnej prelekcje i spotkania, akcentowali w różny sposób swoją pamięć. W 150. rocznicę 

wybuchu Powstania Styczniowego przygotowano gminne obchody połączone z prelekcją 

historyczną oraz wystawę pamiątek. Miała ona miejsce w zabytkowym dworku  

w Worowicach. Prelekcję wygłosił Pan Krzysztof Zadrożny autor filmu o przebiegu 

powstania styczniowego na terenie powiatu płockiego. „Sfora” gościła i współpracowała  

z wieloma autorytetami z dziedziny regionalizmu, historii. W zbiórkach i spotkaniach 

uczestniczyli kombatanci Armii Krajowej, Pan Jacek Pawłowicz – Dyrektor Muzeum 

Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Członkowie Stowarzyszenia Grupy 

Historycznej „Zgrupowanie Radosław” z Warszawy, Stowarzyszenia 11 Grupy Operacyjnej 

NSZ z Płocka.  

Ważnym elementem życia harcerskiego jest pełnienie służby na rzecz bliźniego, dlatego 

Druhny i Druhowie angażowali się w pracę społeczną. W tym celu organizowano zbiórki  

i kwesty charytatywne: zbiórkę  

na Płockie Hospicjum, Fundację 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy, Kwestę na ekshumację  

i identyfikację ciał żołnierzy 

niezłomnych odnalezionych  

w Kwaterze „Ł”, warszawskich 

Powązek. Zbiórkę żywności  

i artykułów pierwszej potrzeby 

dla pensjonariuszy Domu 

Pomocy Społecznej w Miszewie, 

który został dotknięty pożarem.   

 

44 Drużyna Starszoharcerska „Sfora” zaznaczyła swoją obecność w wielu rajdach, przywożąc 

z nich wiele nagród i trofeów: Ogólnopolskim Rajdzie Grunwaldzkim, Ogólnopolskim 

Rajdzie „Odkrywców”, Rajdzie „Kampinos 1944” zorganizowanym przez Instytut Pamięci 

Narodowej w Warszawie, Ogólnopolskim Rajdzie „Wisła”, czy regionalnym Rajdzie 

„Mołtawa”.  

Istotnym aspektem życia harcerskiego jest aktywność w sferze duchowości, realizowanej 

poprzez praktykowanie religii. Harcerze z Blichowa w tym celu podejmowali służbę poprzez 

udział w Akcji Betlejemskiego Światła Pokoju, które każdego roku przybywa w sztafecie  

do Polski z Betlejem, z groty narodzenia Pana Jezusa. Płomyk betlejemski dzięki akcji 

młodych ludzi trafia do szkół, instytucji osób prywatnych. Od kilku lat, 44 Drużyna 

Starszoharcerska z Blichowa jest organizatorem Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, która  

w okresie Wielkiego Postu, odbywa się na nocnej, trzynastokilometrowej  trasie z Bodzanowa 
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do Blichowa. Jest to element harcerskich rekolekcji. Razem z harcerzami biorą w niej udział 

wierni z kilku parafii. Każdego roku w wędrówce bierze udział około 150 osób.  

Adoracje Grobu Pańskiego podczas świąt wielkanocnych, wigilia drużyny, służba ołtarza,  

to kolejne elementy zawarte w słowach: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę 

Bogu i Polsce”, które pochodzą z Przyrzeczenia Harcerskiego, a które są składnikami 

harcerskiej drogi.  

W roku jubileuszu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, drużyna własnym 

sumptem wykonała „harcerską kapliczkę”, będącą symbolem pamięci o bohaterach tamtych 

wydarzeń.  Podczas uroczystej zbiórki została ona umieszczona na cmentarzu w Blichowie.  

Największym wyzwaniem dla drużyny jest organizacja Harcerskiego Festiwalu Filmów  

o Tematyce Historycznej. Były już zorganizowane trzy edycje festiwalu w dwuletnich 

odstępach czasowych. Przegląd filmów młodzieżowych ma charakter konkursu. Biorą w nim 

udział grupy młodych filmowców z terenu całego kraju. Filmy przysyłane na konkurs  

to krótkie dzieła opowiadające o wydarzeniach czy postaciach historycznych. Finał konkursu, 

połączony z prezentacją dzieł filmowych odbywa się w płockim kinie „Przedwiośnie”.  

Za każdym razem na festiwal wpływa kilkanaście filmów zrealizowanych przez młodzież  

z terenu całej Polski. Aby festiwal mógł się odbyć, harcerze pozyskują środki finansowe  

z dotacji grantowych na jego organizację. /Fundacja Grupy PERN, Fundacja Młodzi Razem, 

Starostwo Powiatowe w Płocku/. Festiwal został dostrzeżony w regionie i środowiskach 

harcerskich całego kraju. W 2015 roku drużyna została nominowana za jego organizację  

w Plebiscycie „Z Tumskiego Wzgórza” czasopisma „Tygodnik Płocki”.  Największymi 

sukcesami drużyny są:  

• I miejsce w Ogólnopolskim Rajdzie Grunwaldzkim. Rypin, 2015r. 

• I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Harcerska Pamięć” którego celem było, 

podniesienie poziomu wiedzy skautów o ważnych wydarzeniach z historii oręża 

polskiego, rozwój postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, przyczynienie  

się do ochrony miejsc pamięci narodowej.  Warszawa, 2016r. 

• I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Zero Waste”.  Gdańsk, 2018r.  

• Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Teraz Afryka”, którego celem było 

zwrócenie uwagi na zmiany ekologiczne i społeczne kontynentu afrykańskiego. 

Warszawa, 2014r. 

 

Przez Drużynę w okresie dziewięcioletniego okresu jej istnienia przewinęło się około stu 

dwudziestu harcerzy. Na dzień dzisiejszy stan osobowy „Sfory” liczy około 20 członków.  

Są wśród nich harcerze, harcerze starsi oraz wędrownicy. Na tym etapie realizowana  

jest w Drużynie „Kampania Bohater”, która ma na celu wyłonienie patrona, którego Drużyna 

będzie nosić imię.  
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Koło „Leonardo” działało od 2005 do 2011 roku, w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

w Blichowie. Jego członkami byli uczniowie gimnazjum, a także absolwenci szkoły. 

Opiekunem koła był Przemysław Szelągowski.   

Głównym celem działalności grupy była popularyzacja wśród uczniów szkoły i mieszkańców 

regionu, działań plastycznych oraz historii terenu Gminy Bulkowo. Koło propagowało 

kulturę, obyczaje ludowe, zbierało informacje dotyczące historii Gminy. Kierunkiem jego 

działań były również akcje i programy edukacyjne kultywujące tradycje i historię regionu. 

Koło przygotowywało wystawy, plenery oraz inne przedsięwzięcia o charakterze kulturalno-

edukacyjnym. Współpracowało w tej kwestii z Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum 

Niepodległości w Warszawie, Muzeum Mazowieckim w Płocku.  

Grupa realizowała również zajęcia integracyjne z osobami niepełnosprawnymi, podczas 

wspólnych warsztatów i plenerów. Do Blichowa przyjeżdżali wówczas artyści, 

pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Miszewie. Koło wydawało pismo „BIULETYN 

KOŁA LEONARDO”, w którym opisywało swoje działania, historię, ciekawostki 

historyczne. Artykuły do biuletynu pisali historycy, regionaliści min. Grzegorz Gołębiewski, 

Jacek Pawłowicz, Mieczysław Józwiak. Koło realizowało następujące projekty: 

• „Gdzie przydrożny Chrystus stał” – warsztaty etnograficzne; 

• „Integracja poprzez sztukę” – projekt edukacyjny; 

• „NASZA GMINA,  NASZA HISTORIA – SCHWALBEN CZAS OKUPACJI” – projekt 

mający na celu przybliżenie społeczności uczniowskiej i mieszkańcom historii Blichowa; 

• „Armia Krajowa i powstanie warszawskie” – powiatowy konkurs plastyczny; 

• „Barykado nasza Polsko mała!” – wystawa historyczna w szkole w Blichowie; 

• „Inspiracje młodopolskie” – warsztaty plastyczne połączone z plenerem malarskim; 

• „Sztuka pasja życia” – wystawa prac plastycznych twórców Gminy Bulkowo w Gminnej 

Bibliotece w Bulkowie; 

• „Folklor Blichowa i okolic - próba rekonstrukcji krajobrazu kulturowego” – wystawa 

poświęcona sztuce ludowej i kulturze Gminy Bulkowo.  

 

Ostatnia dekada dla Gminy Bulkowo to synonim bardzo znaczących zmian społecznych, 

gospodarczych i kulturalnych. W tym okresie zrealizowano wiele ważnych  

i czasami długo oczekiwanych inwestycji. Efekty widoczne są również pod względem 

finansowym. Wzrost budżetu gminy spowodowany był wzrostem wartości pozyskanych 

środków unijnych, realizacji licznych projektów, ale także rozsądnym gospodarowaniem 

własnymi dochodami. Z pewnością przyczyniła się do tego zgodna i konstruktywna 

współpraca Wójta z Radą Gminy. Intensywna praca, rozsądek, sztuka osiągania porozumienia 

wśród Radnych oraz ich troska o rozwój Gminy pozwoliły na osiągnięcie takiego sukcesu.  

Ten czas to także rozkwit sfery kulturalno-społecznej Gminy Bulkowo. Co roku 

organizowane są imprezy oraz wydarzenia, które licznie gromadzą gości i mieszkańców. 

Cyklicznymi przedsięwzięciami są: 

- Dni Bulkowa, 

- Święto Plonów, 

- Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości, 

- Stypendia Wójta Gminy Bulkowo, 

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bulkowie, 

- Gminne Obchody Dnia Strażaka, 

- Zawody sportowo-pożarnicze, 

- Międzyszkolny Dzień Profilaktyki, 

- Piknik Rodzinny w Blichowie. 
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RADA GMINY BULKOWO KADENCJI 2018-2023  

WRAZ Z WÓJTEM, SKARBNIKIEM I SEKRETARZEM GMINY 

W ostatnich latach zorganizowano również: 

- Forum Gospodarczo-Samorządowe (czerwiec 2015), 

- Debatę społeczną dotyczącą bezpieczeństwa – Wspólnie bezpieczniej (kwiecień 2016), 

- Konferencję pn. „W Małej Ojczyźnie – przeciwko cywilizacji przemocy” (listopad 2016), 

- Finał I Konkursu ekologicznego w Gminie Bulkowo pn. „Wsi spokojna, wsi wesoła…,  

czyli bioróżnorodność Naszej Gminy” (grudzień 2016), 

- Konferencję podsumowującą projekt „Mamy plan – mobilizacja społeczności gminy 

Bulkowo na rzecz jej rozwoju” (kwiecień 2017), 

- Finał II Konkursu ekologicznego w Gminie Bulkowo pn. „Środowisko naturalne i ekologia 

w Naszej Gminie” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie (maj 2017). 

 

Na uwagę zasługuje także instytucja kultury w Gminie Bulkowo, która na przestrzeni kilku lat 

intensywnie rozwija się i ciągle poszerza swoją ofertę skierowaną do wszystkich 

mieszkańców gminy bez względu na wiek. Gminna Biblioteka Publiczna, jako jedna  

z 26 lokalizacji w całej Polsce, a jedyna w powiecie płockim, została laureatem 3 edycji 

programu społecznego „Pracownie Orange”. Cel inicjatywy to zapewnienie mieszkańcom 

lepszego dostępu do technologii, wzmocnienie ich cyfrowych kompetencji i stworzenie 

przestrzeni wspólnych działań. W ramach projektu w bibliotece powstała multimedialna 

świetlica wyposażona w meble i sprzęt o wartości 30 tys. zł. Pracownia Orange w Bulkowie 

to nie tylko miejsce realizacji ciekawych pomysłów kulturalno-czytelniczych, lecz także 

aktywizacji i integracji ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży oraz osób starszych 

poprzez organizację mnóstwa spotkań, kursów, warsztatów i spotkań towarzyskich. 

Na wzorową ocenę zasługuje także współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi, 

takimi jak Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość”, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, 

Klub Sportowy „ZJEDNOCZENI” Bulkowo, Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów  

w Bulkowie oraz Koła Gospodyń Wiejskich: KGW „Włóki”, KGW w Nadułkach 

„Marzenie”, KGW w Bulkowie „Bulkowianki”, KGW w Worowicach „Mirabelki”.  
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Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” to najdłużej i najprężniej działająca organizacja  

na terenie Gminy Bulkowo. Dla realizacji celów statutowych współpracuje z Urzędem Gminy 

Bulkowo, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami oraz z Bankiem Żywności  

w Płocku. Stowarzyszenie co roku podejmuje przedsięwzięcia podczas Dni Bulkowa, 

dożynek i w innych imprezach organizowanych na terenie gminy. Od 2013 roku organizuje 

dla potrzebujących mieszkańców dowóz artykułów żywnościowych przekazanych przez Bank 

Żywności w Płocku do magazynu w Bulkowie i zajmuje się ich dystrybucją.  

Do organizacji pozarządowych należą również ochotnicze straże pożarne. Na terenie Gminy 

Bulkowo funkcjonuje 6 jednostek, w tym jedna z nich wpisana jest do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego. Obecnie OSP stanowią bardzo ważny element, jeśli chodzi  

o zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz ochronę życia i zdrowia mieszkańców gminy. 

Właśnie dlatego istotnym elementem jest ciągłe doposażanie OSP przez Gminę Bulkowo  

w niezbędny sprzęt poprzez zakup samochodów oraz wyposażenia ze środków budżetowych 

gminy. W 2016 roku Gmina Bulkowo realizując zadanie inwestycyjne pn. „Wzmocnienie 

potencjału OSP w Bulkowie przez zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz  

z wyposażeniem”, pozyskała pierwszy nowy samochód strażacki w historii gminy marki Opel 

Movano. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 218 940 zł, z czego na ten cel gmina uzyskała 

dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w wysokości 54 735 zł, zaś pozostałe  środki w wysokości 164 205 zł pochodziły z budżetu 

gminy. Ogromne znaczenie ma tu aktywne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych,  

w tym wykonane w latach 2017-2018 inwestycje termomodernizacyjne za kwotę około  

1,3 mln zł, które z pewnością przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa nie tylko 

mieszkańców gminy, ale całego powiatu. Remizy OSP coraz częściej stają się miejscem 

lokalnej integracji oraz zapleczem działalności Kół Gospodyń Wiejskich. W 2019 r. Komenda 

Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przekazała druhom z KSRG Bulkowo 

samochód specjalny marki STAR 200 z podnośnikiem koszowym SH18 oraz piły do cięcia 

betonu i stali marki STIHL. Taki sprzęt jest bardzo potrzebny i wręcz niezbędny  

przy usuwaniu zagrożeń powstałych na wysokościach, szczególnie po różnych anomaliach 

pogodowych. 

Inwestycje w Gminie Bulkowo realizowane są  na różnych płaszczyznach, począwszy  

od oświaty czy opieki społecznej aż po inwestycje komunalne i drogowe.  

W latach 2011-2014 Gmina Bulkowo w celu wyrównywania szans edukacyjnych  

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty realizowała projekt 

dotyczący indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. 

W latach 2013-2015 Gmina Bulkowo w partnerstwie ze Stowarzyszaniem „Nasza Przyszłość” 

realizowała projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe 

zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Kreowanie przyszłości, inwestycja w wiedzę  

i umiejętności” o wartości prawie pół miliona złotych.  

W celu zapewnienia dostępu do zajęć przedszkolnych dzieciom w wieku 3-5 lat  

na terenie Gminy Bulkowo od 2013 roku funkcjonują 3 punkty przedszkolne  

w miejscowościach: Blichowo, Włóki i Worowice. Punkty przeznaczone są łącznie  

dla maksymalnej liczby 45 dzieci, które w latach 2013-2015 mogły uczęszczać do nich  

w ramach projektu „Do przedszkola”. Po zakończeniu projektu, w odpowiedzi  

na oczekiwania mieszkańców dotyczące zapewnienia edukacji przedszkolnej, Gmina, 

pozyskując wcześniej na ten cel prawie 2 mln zł, kontynuuje przedsięwzięcie z własnych 

środków budżetowych. 



54 
 

W latach 2014-2015 w ramach inwestycji w oświatę na terenie Gminy Bulkowo 

zmodernizowano oddziały przedszkolne zlokalizowane przy szkołach podstawowych  

za kwotę blisko 420 tys. zł. Zorganizowano place zabaw przy szkołach oraz dostosowano 

pomieszczenia i wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, pojawiły 

się także nowe komputery i tablice interaktywne. 

W celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu Gmina Bulkowo realizowała  

w latach 2013-2015 dwa projekty, w ramach których do rodzin trafiło łącznie 160 zestawów 

komputerowych. Projekt obejmował 5-letnie zapewnienie dostępu do Internetu, niezbędne 

oprogramowanie, opiekę serwisową, jak również przeprowadzenie szkoleń. W ramach obu 

edycji projektu do szkół, bibliotek oraz jednostek organizacyjnych trafiło również  

47 zestawów komputerowych oraz 27 laptopów, które pozwoliły na unowocześnienie 

istniejących pracowni oraz stworzenie nowych stanowisk. 

W ostatnich latach obserwujemy bardzo dużą aktywność Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, który poza swoimi ustawowymi zadaniami prowadzi szereg innych działań.  

Jest to m.in. realizacja projektów dotyczących rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji 

przez ośrodki pomocy społecznej, powołanie Gminnego Centrum Wolontariatu, liczne 

projekty aktywizacji osób bezrobotnych, Gminny Punkt Poradnictwa Psychologicznego, 

usługi opiekuńcze dla osób starszych i niesamodzielnych, realizacja projektu dotyczącego 

wsparcia osób przebywających w pieczy zastępczej, doskonalenie osób sprawujących 

rodzinną pieczę zastępczą, kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze. 

Dzięki bardzo dobrej współpracy władz gminy z władzami na szczeblu powiatowym, 

wojewódzkim oraz parlamentarzystami, na terenie Gminy Bulkowo wykonywane są ponad 

milionowe inwestycje drogowe. Warto wspomnieć o takich inwestycjach jak przebudowa 

drogi gminnej relacji Łubki Nowe – Sochocino Praga, rozbudowa dróg gminnych relacji 

Bulkowo – Gniewkowo – Pilichowo, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy 

Podleck, przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Krubice  

czy przebudowa drogi gminnej w miejscowości Golanki. Ponadto w ostatnich latach 

Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy Bulkowo została doposażona w liczny sprzęt, 

dzięki czemu wiele inwestycji czy zadań gminnych zostaje wykonywanych siłami własnymi 

bez zatrudniania firm zewnętrznych, np. zimowe odśnieżanie, prace drogowe i remontowe, 

profilowanie dróg żwirowych, utrzymywanie terenów zielonych. 

 

Nie byłoby jednak dzisiejszych Bulkowian 

bez cichych bohaterek codzienności, 

tutejszych matek i babek, które pod 

nieobecność swoich mężczyzn wychowywały 

dzieci, uprawiały ziemię, doglądały 

inwentarza, broniły swoich bliskich od głodu  

i chłodu, przekazywały piękno polskiej 

mowy, wiarę,  tutejsze zwyczaje i tradycje.  

W tym miejscu pragniemy pochylić przed 

nimi czoła i złożyć wyrazy ogromnego 

szacunku. 

 
LUCYNA KOSIŃSKA W PARKU RÓŻANYM  

W NADUŁKACH 
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ZABYTKOWY SZTANDAR OSP W PILICHÓWKU WYHAFTOWANY RĘCZNIE PRZEZ CÓRKI ADAMA 

GORSKIEGO 

 

 

 

 

 

 

ADAM GORSKI 

 

 

Przedmioty codziennego użytku naszych przodków pochodzące ze zbiorów  

pana Mieczysława Józwiaka podczas wystawy „Historia zaklęta w przedmiotach”  

z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. 

 

 

Wyżej wymienione zbiory będą służyły do realizacji drugiej części projektu związanego  

ze stworzeniem muzeum etnograficznego w Bulkowie. 
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Szczególne podziękowania dedykujemy firmie  

WAPO-TECH  
za wykonanie i montaż chaty wiejskiej z przeznaczeniem  

na mini muzeum etnograficzne. 

 

 


