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„ Etos walki i czynu nigdy nie wygasły…  „ prof. dr hab. Janusz Odziemkowski 
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk 

Historycznych i Społecznych) 

  W XIX wieku, w społeczeństwie polskim żyjącym w trzech zaborach, pozbawionym własnego 
państwa, poddanym olbrzymiej presji wynaradawiania, stale obecny był etos walki  
o niepodległość. Jej etapy wyznaczały kolejne powstania narodowe i legenda epoki 
napoleońskiej, a credo obejmowało przeświadczenie, że rozbiory stanowiły naruszenie 
uniwersalnego porządku i krzywdę możliwą do naprawienia jedynie poprzez walkę. Udział  
w niej uważany był za przejaw najwyższych cnót obywatelskich i obowiązek każdego, kto  
za Polaka się uważał. W walce odwoływano się do nauki Kościoła o sprawiedliwości,  
co nadawało czynowi orężnemu religijną legitymizację prowadziło do symbiozy motywacji 
religijnej i narodowej. 

 Klęska powstania styczniowego, trauma olbrzymich strat, utorowała drogę ideom 
pozytywistycznym, przekonaniu, że walka zbrojna winna być zastąpiona walką o formowanie 
nowoczesnego społeczeństwa, które przy sprzyjających okolicznościach sięgnie  
po niepodległość w przyszłości. Nigdy jednak etos walki nie wygasł. Był stale obecny, 
a ożywiała go sztuka, literatura przypominająca dawną wielkość Rzeczypospolitej, pamięć 
zwycięstw powstańczych. Odżył z nową siłą w początkach XX wieku wraz z dojściem do głosu 
nowego pokolenia Polaków.  

 Było jednak w społeczeństwie polskim także wiele słabości: brak jednolitego przywództwa 
politycznego, odmienność spojrzeń na narodową przeszłość i możliwą przyszłość, 
pogłębiające się Z każdym pokoleniem zróżnicowanie mentalności spowodowane między 
innymi funkcjonowaniem społeczeństwa w trzech państwach zaborczych, w trzech 
systemach edukacyjnych, prawnych, wychowawczych. Istniały też ogromne zaniedbania  
w dziedzinie oświaty, wykształcenia – widoczne zwłaszcza w zaborze rosyjskim. 

 Postawa społeczeństwa polskiego wyczerpanego wojną, podzielonego w poglądach, 
wychowanego w trzech zaborczych rzeczywistościach jakże różniących się między sobą, 
miała zadecydować o tym, czy Polska, zrywająca się jesienią 1918 r. do niepodległości, 
przetrwa w targanej konfliktami i zagrożonej bolszewicką inwazją Europie Środkowej  
i Wschodniej. Etos i tradycja walki miały odegrać niebagatelną rolę w chwilach decydujących 
o przyszłości państwa i narodu. 

 

"Napoleo ńskie dziedzictwo na Mazowszu. Twierdze Serock i Mod lin 
w dobie Ksi ęstwa Warszawskiego" dr Piotr Ole ńczak   

(Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.) 
 

 Twierdze w Serocku i Modlinie zawdzięczają swoje istnienie Napoleonowi Bonaparte.  
W grudniu 1806 r. Cesarz Francuzów podjął decyzję o umocnieniu w centralnej części Polski 
„Trójkąta strategicznego” składającego się z twierdz w Modlinie, Serocku i warszawskiej 
Pradze. Lata 1807 – 1809 to czas intensywnych robót fortyfikacyjnych, finansowanych przez 
władze Księstwa Warszawskiego. W Serocku Napoleon zaplanował rozleglejszą  
(7 bastionów) twierdzę niż w Modlinie (5 bastionów). Fortyfikacje Pragi miały mieć najmniejszy 
rozmiar – 3 bastiony. Tak duże znaczenie twierdzy w Serocku miało swoje polityczne  
i militarne uzasadnienie – do 1809 roku Serock był miastem granicznym Księstwa 
Warszawskiego z Austrią.  

 W czasie wojny polsko–austriackiej 1809 roku Twierdza w Serocku spełniła swoją rolę – 
jej garnizon skutecznie zabezpieczał granicę przed wojskiem austriackim. Po podpisaniu  
14 października 1809 r. pokoju w Schönbrunnie, Księstwo Warszawskie powiększyło się  
o cztery departamenty. Serock przestał być miastem granicznym i stracił swoje strategiczne 
znaczenie. Fakt ten potwierdził sam Napoleon Bonaparte w nocie z 6 października 1810 r. 
„Uwagi nad twierdzami Polski”, w której na główną twierdzę Księstwa Warszawskiego 
wyznaczył Modlin. Umocnienia w Serocku i Pradze miały zostać zgodnie z wolą Cesarza 
Francuzów zredukowane do roli umocnień polowych. Do końca istnienia Księstwa 
Warszawskiego w Serocku utrzymywano niewielki garnizon.  

 
"Mazowsze Północne w dobie walk o niepodległo ść 1794 - 1918" 

prof. dr hab. Janusz Szczepa ński   
(Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku Wydział Historyczny) 

 

 W dziejach Mazowsza Północnego szczególną rolę pełni okres walk o niepodległość. 
Społeczeństwo Mazowsza zaświadczało swój patriotyzm już w czasach Insurekcji 
Kościuszkowskiej oraz wojen napoleońskich. Wzięło aktywny udział w walce zbrojnej 
przeciwko carskiemu zaborcy podczas Powstania Listopadowego i Powstania Styczniowego. 
Przeciwstawiało się rusyfikacji oraz walczyło o język polski w szkołach i urzędach w okresie 
popowstaniowym, a także uczestniczyło w czynie zbrojnym lat I wojny światowej (udział  
w POW). W walce o niepodległość na terenie Mazowsza Północnego szczególną rolę 
odegrało duchowieństwo, szlachta i ziemiaństwo, mieszkańcy miast i miasteczek, młodzież 
szkolna, a także ludność wiejska. Warstwy te dotykały wielkie represje ze strony zaborców. 
Ich ofiary i męczeństwo, często składana danina krwi na Ołtarzu Ojczyzny, nie poszły  
na marne. W połowie listopada 1918 r. po 123 latach niewoli mieszkańcy Mazowsza 
Północnego wraz z całym narodem polskim mogli świętować odzyskanie niepodległości. 



 
 

„Serock i mieszka ńcy ziemi serockiej wobec zrywów niepodległo ściowych XIX wieku”   
dr Jolanta Zał ęczny   

(Muzeum Niepodległości w Warszawie, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w 
Pułtusku Wydział Historyczny) 

 
 
 
 Z uwagi na swoje położenie Serock odegrał istotną rolę w wydarzeniach rozgrywających się 

na Mazowszu od XVIII od XX wieku. Usytuowanie u zbiegu dwóch rzek, w otoczeniu lasów, 
przy trakcie pocztowym miało wpływ na losy miasta. Powstała w XIX wieku twierdza stała się 
ważnym elementem działań zbrojnych w czasie powstania listopadowego. Była uwzględniana 
w planach strategów tego powstania. Widziano ją nie tylko jako element działań operacyjnych, 
ale też jako punkt wyjścia do rozszerzenia powstania na Litwę. Podczas powstania 1830 roku 
twierdza serocka była miejscem lokalizacji oddziałów, których zadaniem była osłona 
przeprawy przez rzekę. Najważniejszą rolę odegrał Serock – jako punkt koncentracji –  
w wyprawie wojsk polskich na armię rosyjską.  

 Lasy serockie były miejscem koncentracji oddziałów powstańczych w roku 1863 r.,  
m.in. grupa „dzieci warszawskich” pod dowództwem Roberta Skowrońskiego w rejonie wsi 
Karolino.  

 W szeregach powstańczych nie zabrakło mieszkańców Serocka i okolic.   
 

 
 

„Organizatorzy życia społecznego w Serocku i ziemi serockiej, w okr esie od powstania 
styczniowego do odzyskania przez Polsk ę niepodległo ści”   

dr Sławomir Jakubczak  
(Kancelaria Sejmu) 

 
 W II połowie XIX i na początku XX w. Serock, mimo utraty praw miejskich, pełnił ważną funkcję 

administracyjną i sądowniczą. Mieścił się tu Urząd Gminy Zegrze oraz siedziba sądu, 
obejmującego swoim zasięgiem też dwie inne gminy powiatu pułtuskiego – Gzowo i Zatory. 
Zasięg oddziaływania gospodarczego Serocka miał też podobny krąg, a gdy dodać do tego 
kształt terytorium żydowskiego kahału, obszar ten można nazwać umownie “ ziemią serocką”. 
Jest to wystarczająco duży obszar, by można było pokazać różne formy organizowania się 
lokalnej społeczności, zarówno w ośrodku o charakterze miejskim, jak i na wsi.  

 W początkowym okresie, w sposób naturalny rolę organizatorów właściciele ziemscy i księża, 
do których następnie dołączyli nieliczni przedstawiciele inteligencji – lekarze, nauczyciele 
i urzędnicy gminny. W okresie tworzenia na wsi kółek rolniczych i walki o polską szkołę,  
w sposób naturalny pojawili się liderzy chłopscy. 

 
 
 

 
     
              Serocku podobny wpływ na wyłonienie się grupy liderów, organizujących mieszkańców miało 

utworzenie ochotniczej straży ogniowej oraz walka o język polski w szkołach i urzędach.  
W okresie I wojny światowej doświadczenie to procentowało, gdyż z tych środowisk wywodzili 
się twórcy komitetu obywatelskiego i stowarzyszenia  kulturalno-oświatowego  “Jutrzenka”. 

 Najważniejszą postacią większości inicjatyw był Zygmunt Szaniawski. Jako dyrektor młyna  
w Zegrzynku zaczął od tworzenia instytucji ważnych dla osób związanych z tym zakładem. 
Zorganizował tu szkołę, świetlicę z czytelnią oraz sklep spółdzielczy. W Serocku był jednym 
z inicjatorów powołania straży ogniowej oraz szkoły koszykarstwa. Przy dwóch ostatnich 
przedsięwzięciach blisko współdziałał z innym wielkim społecznikiem, doktorem Antonim 
Kędzierskim. Zygmunt Szaniawski był też działaczem Ligi Narodowej i jednym z liderów 
Towarzystwa Oświaty Narodowej oraz wiceprezesem Pułtuskiego Towarzystwa Rolniczego. 

  Działalność społeczna właścicieli dóbr ziemskich wynikała w dużym stopniu z ich pozycji 
społecznej. Zaangażowanie to nie ograniczało się jednak do tworzenia ochronek dla dzieci  
i patronowania budowie nowych kościołów. W tworzenie ważnych dla wsi kółek rolniczych. 
zaangażowali się w Woli Kiełpińskiej Franciszek Radziwiłł, w Dzierżeninie Karol Dłużewski  
z Pobyłkowa i Stanisław Skarżyński w Popowie.  

 Księża też wykazywali się organizatorskim zacięciem. W tworzenie kółek rolniczych, kas 
pożyczkowo-zapomogowych, a później też w prace serockiego komitetu obywatelskiego 
włączali się: w Serocku ksiądz Jan Milewski,. w Popowie ksiądz. Józef Krzyżewski,  
w Dzierżeninie ksiądz Michał Sawicki i w Zatorach ksiądz Franciszek Kuligowski . 
 
 
 

„Militarne aspekty Wielkiej Wojny w Serocku i okoli cach”    
dr hab. Jacek Emil Szczepa ński  

(Muzeum Historyczne w Legionowie) 
 

 Walki o Serock i Zegrze podczas I wojny światowej należy rozpatrywać jako element operacji 
zdobycia przez armię niemiecką twierdzy Modlin w sierpniu 1915 r. Naczelny Dowódca  
na Wschodzie feldmarszałek Paul von Hindenburg zadanie to powierzył gen. Hansowi von 
Beselerowi. W pierwszej kolejności dążył on do zamknięcia okrążenia wokół Modlina,  
co znacząco utrudniały rosyjskie fortyfikacje polowe na przedmościu Dębe – Zegrze – Serock. 
W planach niemieckich miała je opanować saksońska brygada płk. hrabiego Traugotta von 
Pfeila. 5 sierpnia 1915 r. brygada otrzymała rozkaz przełamania obrony rosyjskiej w sektorze 
od Zalesia Borowego–Gut po Budy Pobyłkowskie–Dębinki. W rezultacie 3-dniowych walk  
o przedmoście serocko-zegrzyńskie od 5 do 7 sierpnia 1915 r. brygada Pfeila straciła pół 
tysiąca ludzi (117 zabitych, 434 rannych i 2 zaginionych). Jednocześnie 7 sierpnia 1915 r.  
85. Dywizja Landwery zdobyła Serock. 


