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Niecozapomnianą dziś etymologię ma ugruntowane

w polskiej świadomości, obecne w naszej przestrzeni

i wielokrotnie odmieniane na wszelkie sposoby, słowo

"pomnik". Warto więc przypomnieć, że źródłem dla jego ukształtowa-

nia była staropolska, dziś już sporadycznie używana, forma czasowni-

ka "pomnieć", znacząca tyle co pamiętać. O ile z rzadka posługujemy

się współcześnie 'tym słowem, to z użycia nie wyszły jeszcze czasow-

niki przedrostkowe z niego się wywodzące, takie jak "przypomnieć"

czy "zapomnieć". Świadomość istnienia w staropolszczyźnie tego

pięknego czasownika może pozwolić nam zrozumieć, czym w swej

genezie jest pomnik (z niemieckiego das Denkmal; z rosyjskiego

nĆlMJ!mHUK;z francuskiego monument - co wywodzi się bezpośrednio

od łacińskiego monumentum). Konotacje wszystkich tych słów odno-

szą się bezpośrednio do pamięci i pamiętania. Zygmunt Gloger w En-

cyklopediistaropclskiej przywołuje kilka dawniejszych definicji pomnika.

Jak odnotował, pomnik to monument dla pamięci lub na pamiątkę wysta-

wiony, pamiątka czego zachowana, wiekopomna, ponadto to, co się wznosi

dla pamięci lub na pamiątkę kogo lub czego, także pamiątka dawna, rzecz

starożytna lub wreszcie rzecz wiekopomna, mająca wieki przetrwać.

W kontekście pochodzenia i znaczenia tego słowa, warto pochy-

lić się nad historią i formami upamięmienia miejsc, osób i wydarzeń

związanych z walkami narodowowyzwoleńczymi w dziewiętnasto-

wiecznej historii Sierpca. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości

w 1918 roku żywa była pamięć o Powstaniu Styczniowym, którego

uczestnicy i świadkowie w dużej mierze doczekali końca zaborów,

a i po Powstaniu Listopadowym żyła jeszcze pamięć w przekazanych

kolejnemu pokoleniu świadectwach i opowieściach. Chęć uhonoro-

wania bohaterów sprzed dziesięcioleci, ich wiary w odzyskanie nie-

podległości, czynnej walki z zaborcą i daniny życia złożonej na ołta-

rzu ojczyzny, nie były jak się wydaje jedynymi przyczynami wznie-

sienia w Sierpcu dwóch pomników walk powstańczych. Zdaje się, że

przyczyniła się do tego również ukryta w głębi podświadomości ów-

Pomniki walk niepodległościowych w międzywojennym Sierpcu

Mapa okolic Sierpca z 1915 r. (Hosas Tonorparpasecxas Kapra 3ana.L\HOHPOCCHH).
Czerwoną strzałką wskazano przydrożny krzyż przy obecnej ul. Piastowskiej.

czesnych mieszkańców Sierpca chęć wzniesienia trwałych znaków

pamięci dla przyszłych pokoleń, dla których odległa i coraz bardziej

rozpływająca się w pomroce dziejów powstańcza historia życia ich

dziadków, mogłaby zostać z biegiem lat niezrozumiana i zapomniana.

Właśnie pomnik miał temu zapobiec. Miał on w zamyśle przetrwać

wieki i przypominać kolejnym pokoleniom sierpczan, że ich życie

w wolnym kraju w przeszłości było tylko marzeniem ich antenatów,

za które zdolni byli oni stawać do nierównej walki z zaborcą.

CZTERY DĘBY PAMIĘCI
Pierwszą w dziejach międzywojennego Sierpca miqarywą

uczczenia i upamiętnienia historycznych wydarzeń z końca XVIII

i z XIX wieku były uroczystości zorganizowane w rocznicę uchwa-

lenia Konstytucji 3 Maja. W 1919 roku po raz pierwszy w historii

wolnej Rzeczypospolitej przygotowano patriotyczny wiec z po-

chodem przez miasto. Udekorowano wówczas okna i balkony do-

mów biało-czerwonymi flagami, a na wieży zegarowej magistratu

umieszczono wykonaną z żarówek instalację w kształcie polskiego

orła. Po mszy świętej odprawionej w sierpeckiej farze pochód udał

się przez Stary Rynek, dalej ulicą Płocką i zatrzymał się na skwerze

przy skrzyżowaniu z ulicą Piastowską (tuż obok, w 1930 r. Gracjan

Grabowski wzniósł okazały dom pod obecnym adresem Płocka 17).

W obecności uczniów sierpeckich szkół, pracowników urzędów,

członków organizacji i duchowieństwa, okolicznościową mowę

wygłosił społecznik Wacław Gurbski, po czym dokonano zasadze-

nia czterech dębów. Dostojne drzewa posadzone na reprezentacyj-

nym miejskim skwerze miały być naturalnym pomnikiem i zna-

kiem pamięci po dokonanym cztery razy rozbiorze Polski (liczono

trzy historyczne rozbiory z 1772, 1793 i 1795 roku oraz likwidację

Księstwa Warszawskiego). Przebieg uroczystości zakłócony został

jednak przez wymarsz z koszar kontrmanifestacji złożonej z kom-

panii Milicji Ludowej PPS i członków partii lewicowych.

Sierpc, pomnik powstańców listopadowych z 1932 r., widoczna inskrypcja fundacyjna
Bronisława Brudnickiego z 1932 r.; fot. T. Kowalski, 2009.



Sierpc, pomnik powstańców listopadowych z 1932 r. w obecnej lokalizacji (park przy
ul. Braci Tulodzieckich); fot. T. Kowalski, 2009.

POMNIK POWSTAŃCÓW
LISTOPADOWYCH

Topograficzne mapy okolic Sierpca (m.in. rosyjska z 1915 r.

czy polska z 1924) poświadczają istnienie w południowej części

miasta przydrożnego krzyża, ulokowanego po zachodniej stronie

ulicy Piastowskiej, na wysokości dzisiejszego stadionu miejskie-

go. Według ustnego przekazu Stanisława Rutkowskiego (zanoto-

wanego przed dziesięcioleciami przez Pawła B. Gąsiorowskiego),

drewniany krzyż stojący w ogrodzie rodziny Rzeszotarskich przy

Piastowskiej (dziś północna część działki Piastowska 42) miał mieć

wyrytą datę ,,1830". Nadwerężony upływem czasu, stuletni krzyż

spróchniał i przewrócił się. W jego miejscu w 1932 roku Broni-

sław Brudnicki postawił kamienny monument, czego naocznym

świadkiem miał być jako nastoletni chłopiec wspomniany Rutkow-

ski. Pomnik swym kształtem nawiązywał do obelisku - zbudowany

został z dwóch granitowych, prostopadłościennych, ustawionych

na sobie bloków, z częściowo ściętymi narożami, zwieńczonych ka-

mienną kulą. W górnej części monumentu wyryto krzyż wpisany

w koło, a na dolnej, szerszej jego partii umieszczono lakoniczny

napis: "1830-1932 I FUNDATOR I BR. BRUDNICKI". Skrom-

ność treści inskrypcji budzi zdziwienie - wszak w wolnej Drugiej

Rzeczypospolitej nie obowiązywała już carska cenzura, która wy-

magała roztropności w sposobach upamiętniania miejsc związa-

nych z walkami narodowowyzwoleńczymi. Być może jednak fun-

dator nie miał pewności co do pierwotnego kontekstu tego miejsca

pamięci i celowo, ostrożnie umieścił tak lapidarny napis. Pomnik

otaczało niskie ogrodzenie rozpięte między czterema kamiennymi

słupkami. Mniej więcej w tym samym czasie (pocz. l.30. XX w),

gdy władze miasta regulowały przebieg ulicy Piastowskiej, w pobli-

żu ogrodu Rzeszotarskich natrafiono na ludzkie szczątki.

Wiele wskazuje na to, że pierwotnie drewniany krzyż przez

okres XIX i początek XX wieku odbierany w przestrzeni peryferii

Sierpca jako typowy dla krajobrazu Mazowsza krzyż przydrożny,

niósł ukrytą pamięć o wydarzeniach Powstania Listopadowego,

które nie ominęły miasta. W końcu września 1831 roku wokoli-

cach Sierpca miała miejsce potyczka między polskim oddziałem po-

wstańczym a jednym ze skrzydeł oddziału rosyjskiego dowodzone-

go przez atamana Wlasowa. Do historii przeszedł udział w walkach

pod Sierpcem Barbary Bronisławy Czarnowskiej, kadeta 1 Pułku

Jazdy Augustowskiej, znany z jej późniejszych biografii. V! księdze

zgonów parafii sierpeckiej pod datą 28 września 1831 odnotowa-

no śmierć dwóch mężczyzn: Juliana Szreybera, lat 48, określonego

Sierpc, ul. Piastowska 42, odnowione w 2017 r. miejsce dawnej mogiły powstańczej,
z tablicą pamiątkową ufundowaną w 2010 r.; fot. T. Kowalski, 2017.

w księdze jako porucznik partyzantów, i Michała Topolewskiego, lat

36, partyzanta. Zgony obu mężczyzn zgłosili sierpeckiemu probosz-

czowi ks. Janowi Jasieńskiemu policjant Jan Gąsewicz i stróż miej-

ski Antoni Kwiatkowski. Czy śmierć dwóch polskich partyzantów

może mieć związek z potyczką, w której brała udział Czarnowska?

Czy może byli to członkowie miejscowej grupy partyzanckiej,

która starła się z kozakami grasującymi po okolicy, niezależnie od

bitwy Pułku Jazdy Augustowskiej, choć w podobnym przedziale

czasowym? Dziś chyba nie można jednoznacznie odpowiedzieć na

te pytania, lecz wydaje się, że śmierć obu mężczyzn, znanych nam

z imienia i nazwiska, związana była z powstańczą walką z zaborcą

o wolność Ojczyzny. Straty osobowe po potyczce pod Sierpcem,

zarówno po stronie polskiej, jak i rosyjskiej, miały być większe,

nie odnotowano ich jednak w sierpeckich księgach metrykalnych.

Nie wiemy, gdzie pochowano ciała poległych, czy na cmentarzu

parafialnym, czy we wspólnej wojennej mogile na krańcach miasta,

której ślady miano odnaleźć w dwudziestoleciu międzywojennym.

Zdaje się, że pierwszy drewniany krzyż przy Piastowskiej i kamien-

ny pomnik z 1932 roku przechowywały dla kolejnych pokoleń pa-

mięć po wydarzeniach z lat 1830-1831. Prywatna fundacja Broni-

sława Brudnickiego stała się dla sierpczan na kolejne lata znakiem

pamięci, przywołującym postaci walczących o niepodległość Polski.

POMNIK POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH
Pomnik upamiętniający drugie z dziewiętnastowiecznych po-

wstań narodowowyzwoleńczych wzniesiono w północnej części

miasta, przy skrzyżowaniu dróg prowadzących do Lipna i Rypina.

Na trójkątnym skwerze wydzielonym przez szosy rozchodzące się

w dwóch kierunkach, vis-a-vis bramy cmentarza parafialnego, ka-

mienny pomnik wzniósł w 1924 roku proboszcz i dziekan sierpecki

ks. kanonik Wincenty Chabowski (w Sierpcu pracował w l. 1922-

-1928). Z informacji odnotowanej w lutym 1925 roku w "Mie-

sięczniku Pasterskim Płockim" dowiadujemy się, że w ciągu trzech

lat duszpasterzowania i wśród licznych inwestycji materialnych

w parafii ks. proboszcz zajął się gruntowną restauracją pomnika z roku

1863. Wydaje się, że przypadająca w latach 1923-1924 sześćdziesią-

ta rocznica wybuchu i upadku Powstania Styczniowego była sto-

sowną okazją do trwałego upamiętnienia tamtych wydarzeń. Nie

wiemy, jaka była skala owej gruntownej restauracji pomnika przez

ks. Chabowskiego i co wcześniej stało w tym miejscu. Czy było

ono pierwotnie oznaczone - podobnie jak mogiła powstańców

listopadowych - prostym drewnianym krzyżem, czy stała tu inna

"



Sierpc, pomnik powstańców styczniowych postawiony w 1923 r. przy szosie
rypińskiej; fot. ze zb. Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca, okres

międzywojenny.

forma monumentu (może kamienny kopiec jak nad powstańczą

mogiłą w pobliskim Choczniu, a może murowana kapliczka)?

Domyślać się możemy, że istniejący przed 1924 rokiem pomnik

musiał mieć neutralny wygląd, by nie sugerować zaborczym wła-

dzom, że upamiętnia wydarzenia powstania przeciwko carskiej

Rosji, ale jednocześnie, dla świadomych jego znaczenia sierpczan,

był niemym (z pewnością pozbawionym stosownych inskrypcji)

przypomnieniem o bohaterskich czynach ich przodków. Nowy

pomnik, wzniesiony z inicjatywy sierpeckiego dziekana, miał for-

mę krzyża ustawionego na masywnym, rozczłonkowanym cokole

(formą nawiązującym do starorzymskich cippusów), poprzedzo-

nym trójstopniowym postumentem. Cokół pomnika zwieńczony

był profilowanym gzymsem. Na froncie umieszczono kwadrato-

wą płytę z inskrypcją. Monument poświęconojesienią 1924 roku.

Podczas uroczystości jego odsłonięcia przemawiali: rejent Wa-

cław Gurbski, prezes Straży Ogniowej Honoriusz Dunin-Wolski

i prefekt szkół sierpeckich ks. Stanisław Sławiński. Pomnik był

miejscem patriotycznych uroczystości okresu międzywojennego,

m.in. spotkań dawnych sierpeckich peowiaków. Zachowane do

dnia dzisiejszego dwa zdjęcia pomnika pokazująjego bogate przy-

Sierpc, pomnik powstańców styczniowych przy szosie rypińskiej, uroczystości
z udziałem sierpeckich członków POW, 3 maja 1936; fot. ze zb. Marka Chojnackiego

(skan za: 100 lat sierpeckiego oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego, Sierpc 2011).

strojenie liściastymi girlandami, ciętymi kwiatami i biało-czerwo-

nymi chorągiewkami.

Historia tego miejsca pamięci narodowej nawiązuje do wyda-

rzeń z lutego 1863 roku. Po wybuchu powstania w końcu stycznia

1863 roku dziedzic ze Zbój na w Lipnowskiem, Artur Sumjński, zor-

ganizował i wyposażył około czterystu osobowy oddział powstańczy,

składający się głównie z jego służby folwarcznej oraz okolicznych

chłopów i szlachty. Dowództwo powierzył 22-letniemu Waleria-

nowi Ostrowskiemu z Płocka. Powstańcy bez większego proble-

mu 4 lutego zajęli Rypin, a dzień później wkroczyli do Sierpca,

gdzie ogłosili władzę Rządu Narodowego i uwłaszczenie chłopów.

Niestety, już 8 lutego do Sierpca wkroczyły wojska carskie pod

dowództwem majorów Manturowa z Plocka i Drozdowa z Lipna,

wypierając z niego powstańców i rozbijając oddział. Do niewoli

wzięto uciekających konno: Ostrowskiego i jego dwóch najbliż-

szych towarzyszy, Stanisława Kunkowskiego iJana Kaczkowskiego.

Przewieziono ich do Zielunia. 13 lutego Walerian Ostrowski został

odesłany do Płocka i postawiony przed sądem wojennym. Zawyro-

kowaną karę śmierci przez rozstrzelanie wykonano w Płocku 21 lu-

tego 1863 roku za Rogatką Płońską. Po aresztowaniu Ostrowskiego

dowództwo nad oddziałem przejął jego organizator Artur Surniń-

ski, który wycofał go w stronę Rypina. Na schwytanych członkach

partii Ostrowskiego wykonano w Sierpcu wyroki śmierci. Przy

szosie do Rypina wzniesiono szubienicę, na której stracono tych, co

śmieli za rosyjskich onych czasów walczyć w obronie Ojczyzny (cytat za

"Miesięcznikiem Pasterskim Płockim" z 1925 r.). Nie wiemy, czy

powieszonych powstańców pochowano na cmentarzu parafialnym,

czy - w ramach kary i dalszego upokorzenia straconych - ich ciała

pochowano w zbiorowej anonimowej, nieoznakowanej mogile tuż

obok cmentarza, ale już poza jego poświęconymi granicami. Nie

mają podstaw wzmianki o pochowaniu w Sierpcu ciała straconego

w Płocku Waleriana Ostrowskiego.

Inicjatywa ks. Wincentego Chabowskiego miała trwale przy-

pominać sierpczanom o miejscu śmierci polskich patriotów

i o domniemanym miejscu ich pochówku, by kolejne pokolenia

mieszkańców miasta otaczały należnym szacunkiem plac po daw-

nej powstańczej szubienicy. Dla budowania narodowej tożsamości

międzywojennej Polski miało to ogromne znaczenie.

POMNIK ODZYSKANIA NIEPODLE(jŁOŚCI
Nieco na marginesie rozważań o pomnikach w międzywojen-

nym Sierpcu warto wskazać, że w 1928 roku z okazji dziesiątej

rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Sejmik Powia-

tu Sierpeckiego podjął uchwałę, iż zamiast stawiania w mieście

Pomnika Niepodległości (co było wówczas popularną inicjatywą

w wielu miastach), należy rozpocząć wznoszenie Powiatowego

Domu Społeczno-Ludowego, który sam w sobie miał stać się

architektonicznym monumentem wolnej i niepodległej Pol-

ski. W tym samym roku powołano specjalny komitet do zorga-

nizowania zbiórki funduszy na ten cel. Wprawdzie początkowo

idea społecznej kwesty nie znalazła odzwierciedlenia w hojności



Niemiecki okupant doskonale zdawał sobie sprawę ze znacze-

nia pomników przeszłości dla podtrzymywania narodowej świado-

mości i pamięci historycznej w lokalnych społecznościach. Stąd już

na początku okupacji wycięto cztery dęby na skwerze w sąsiedz-

twie domu Grabowskiego przy ul. Płockiej, roztrzaskano pomnik

powstańców styczniowych przy cmentarzu parafialnym (czyn ten

powszechnie przypisuje się bojówkom Hitlerjugend, które mia-

ły go dokonać w maju 1941), a monument upamiętniający miej-

sce pochówku powstańców listopadowych, po demontażu w 1943

roku, użyto wtórnie do budowy fundamentu ogrodzenia posesji

przy ul. Piastowskiej. Niedokończony przed drugą wojną światową

Dom Ludowy władze okupacyjne przeprojektowały i na początku

lat czterdziestych XX wieku oddały do użytku ludności niemieckiej.

Dla pełnego obrazu znaczenia sierpeckich miejsc pamięci zwią-

zanych z walkami o niepodległość kraju, warto przywołać i pokrót-

ce przedstawić również ich powojenne losy.

W miejscu zrównanego z ziemią pomnika powstańców stycz-

niowych, w dniu 5 sierpnia 1951 roku odsłonięto nowy monument,

odwołujący się wszakże do innych, niż te z 1863 roku, wydarzeń.

Sierpc, pomnik powstańców styczniowych postawiony w 1951 r., z nową tablicą
z 1991 r.; fot. T. Kowalski, 2011.

mieszkańców miasta (przez kilka lat zebrano ułamek potrzebnej

kwoty, niewystarczający nawet do podjęcia budowy fundamentów

gmachu), ale po śmierci Józefa Piłsudskiego w 1935 roku zapał

ożył. Postanowiono połączyć inicjatywę budowy Domu Ludowe-

go z upamiętnieniem marszałka poprzez nadanie nowej placówce

jego imienia. Prace budowlane na placu dawnej miejskiej targowi-

cy (dziś ul. Piastowska 39) ruszyły w 1938 roku, przerwał je jednak

wybuch drugiej wojny światowej.

POSTSCRIPTUM

Sierpc, pomnik powstańców styczniowych z tablicą z 1991 r. i kamieniem
pamiątkowym z 2013 r.; fot. T. Kowalski, 2013.

Uroczystość odsłonięcia pomnika była konsekwencją podjętej

wcześniej decyzji o przeznaczeniu tego miejsca na nową zbiorową

mogiłę ofiar drugiej wojny światowej. Przez kolejne lata od zakoń-

czenia okupacji grzebano tu ekshumowane szczątki ofiar hitlerow-

skich mordów (przeniesione m.in. ze zbiorowych leśnych mogił

we wsi Babiec-Troska, tzw. Glinek w Sierpcu czy podwórza daw-

nej siedziby Gestapo w Sierpcu). Całkowicie zmieniono wówczas

wymowę tego miejsca pamięci - na inskrypcji opatrującej nowy

pomnik nie wspomniano o sierpczanach walczących prawie wiek

wcześniej z carskim zaborcą. Umieszczono na nim napis: BOHA-

TEROM 1 POLEGŁYM W WALCE 1 Z FASZYZMEM O WY-

ZWOLENIE 1 POLSKI LUDOWEJ 1 SPOŁECZEŃSTWO

M. SIERPCA. Dopiero po czterdziestu latach, w styczniu 1991

roku, z inicjatywy Miejskiego Oddziału Stowarzyszenia PAX zmie-

niono treść inskrypcji, dodając wzmiankę o bohaterach Powstania

Styczniowego: BOHATEROM 1 WALK O WOLNĄ I NIEPOD-

LEGŁĄ 1 POLSKĘ 1 POLEGŁYM W POWSTANIU 1863 R 1

ORAZ W CZASIE WOJNY 1 1939-1945 1 SPOŁECZEŃSTWO

1 SIERPCA. Wreszcie 7 lipca 2013 roku z inicjatywy sierpeckich sa-

morządowców odsłonięto kamień z tablicą z inskrypcją, ustawiony

przed pomnikiem z 1951 roku, poświęcony w całości wydarzeniom

Powstania Styczniowego, którego 150. rocznicę wybuchu wów-

czas obchodzono. Na nowej tablicy znalazł się tekst: PAMIĘCI 1

POWSTAŃCÓW 1 SITCZNIOWYCH 1 UCZESTNIKÓW

WALK 1 Z WOJSKAMI CARSKIMI I STOCZONYCH 1 NA

PÓŁNOCNYM MAZOWSZU 1 I ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ, 1

KTÓRZYWLATACH 11863-18641 ZŁOŻVLI DANINĘ KRWI

1 ZA WOLNĄ 1 I NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ 1 W 150. ROCZ-

NICĘ WYBUCHU POWSTANIA 1 SIERPCZANIE. Mimo po-



zornego przesycenia w jednym miejscu treści z dwóch różnych ta-

blic pamiątkowych, należy uznać, iż dopiero inicjatywą z 2013 roku

uczyniono zadość pamięci bohaterów Powstania Styczniowego,

których pomnik wzniesiony tu w latach dwudziestychXX wieku

honorował i miał przez dziesięciolecia przypominać.

W połowie lat siedemdziesiątychXX wieku podczas prac bu-

dowlanych i reorganizacji granic działek sąsiadujących ze sobą po-

sesji Piastowska 42, 44 i 46 (na tyłach których rozpoczęto wznosze-

nie osiedla bloków wielorodzinnych - dziś ul. Stefana Roweckiego

Grota) odnaleziono w ziemi fragmenty pomnika powstańców listo-

padowych z 1932 roku. W 1980 roku, dzięki ofiarności społeczności

miasta, która sfinansowała restytucję pomnika, poskładano na nowo

jego elementy, uzupełniono braki metalowych części i opatrzono

monument nową tablicą, rzeczowo objaśniającą jego sens. Dolny

blok pomnika ustawiono odwrotnie niż poprzednio, tak iż inskryp-

cja dotycząca fundacji Bronisława Brudnickiego znalazła się w tyl-

nej części monumentu. Na nowej tablicy umieszczono napis: PO-

MNIK PAMIĘCI I POLEGŁYCH ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY

I UCZESTNIKÓW POWSTANIA LISTOPADOWEGO 1830 R.

I WZNIESIONYW 1932 R. I ZNISZCZONYW 1943 R. PRZEZ

OKUPANTA I ODBUDOWANY W 1980 R. I PRZEZ SPOŁE-

CZEŃSTWO SIERPCA. Na tablicy zabrakło jednak wzmianki, że

pierwotnie pomnik związany był z powstańczą mogiłą. Odbudowa-

ny monument usytuowano nieco na południe od jego pierwszej lo-

kalizacji, w części dawnej posesji należącej do rodzin Bojanowskich

i Rychterów (zachował się frontowy dom pod adresem Piastowska

46), tuż obok wiekowego dębu o pokaźnym obwodzie pnia (nie ma

pewności, czy posadzone tu drzewo należy wiązać z jakąś formą

historycznego upamiętnienia wydarzeń z 1831 r.). Teren dawnej

posesji Rzeszotarskich (Piastowska 44) i części sąsiadującej z nią od

południa działki Piastowska 46 przeznaczono pod budowę pawilo-

nu handlowo-usługowego Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-

-Wlasnościowej w Sierpcu, zwanego popularnie "Edenem" (oddany

do użytku w 1986 r.). Pawilon nie cieszył się jednak najlepszą opinią,

a z racji zbudowanych nieopodal bloków wielorodzinnych w jego

najbliższym otoczeniu postawiono kontenery na śmieci. W końcu

lat dziewięćdziesiątych zapadła decyzja o przeniesieniu pomnika

w "godniejsze" miejsce. Nową lokalizację znalazł on w parku przy

ul. Braci Tułodzieckich, tuż przed gmachem dawnej cerkwi prawo-

sławnej św. Mikołaja (dziś budynek sądu rejonowego). Powstańczy

monument z 1932 roku w nowym miejscu (notabene - ustawiony

przed gmachem, będącym wiek wcześniej symbolem potęgi cara-

tu i prawosławnej Rosji) wyrwany został z pierwotnego kontekstu

i mimo wzniosłych pobudek, przeniesienie pomnika zatraciło tra-

dycję posesji przy ul. Piastowskiej, będącej miejscem pamięci nama-

calnie związanym z dawną powstańczą mogiłą.

27 listopada 2010 roku, w sto osiemdziesiątą rocznicę wybuchu

Powstania Listopadowego, na frontowej ścianie Edenu odsłonięto

tablicę wspominającą istniejącą tam niegdyś mogiłę, by mimo bra-

ku w tym miejscu pomnika bezpośrednio związanego z powstaniem

1830-1831, nie zaginęła wśród kolejnych pokoleń sierpczan pamięć

o wydarzeniach sprzed prawie dwóch wieków. Inicjatywa wyszła od

młodzieżowej grupy historycznej Ultima Thule, a poparły ją władze

Sierpca (burmistrz i radni V kadencji). Na granitowej tablicy umiesz-

czono inskrypcję: W 180-TĄ ROCZNICĘ I WYBUCHU ZRYWU

NARODOWEGO 1830 ROKU, I KU PAMIĘCI POCHOWA-

NYCH W 1YM MIEJSCU I POWSTAŃCÓW LlSTOPADO-

WYCH, WŚRÓD KTÓRYCH BYLI: I JULIAN SZREYBER, LAT

48 I MICHAŁ TOPOLEWSKI, LAT 36 I POLEGLl POD SIERP-

CEM 28 WRZEŚNIA 1831 ROKU. I TU TEŻ MĘŻNIE WAL-

C2YŁA Z NIEPRZYJACIELEM, I ODZNACZONA KRZYŻEM

VIRTUTI MILITARI I BARBARA BRONISŁAWA CZARNOW-

SKA I *1811 +1891 I SIERPC, LISTOPAD 2010 R. Odsłonięcia

tablicy dokonał przewodniczący Rady Miejskiej Marek Chrzanowski,

a wiązankę kwiatów złożył burmistrz Sierpca Marek Kośrnider. Po-

święcenia tablicy dokonał ks. Jacek Darmofalski. a wartę honorową

przy nowej tablicy pełniły grupy rekonstrukcyjne Powstańców Li-

stopadowych i Pułku 4. Piechoty Xięstwa Warszawskiego. Apeł po-

ległych odczytała młodzież z grupy Ultima Thule. Po gruntownym

remoncie budynku Edenu w latach 2016-2017 dzięki wsparciu bur-

mistrza Sierpca Jarosława Perzyńskiego, w lipcu 2017 roku bezpo-

średnio przed tablicą umieszczono chodnik z płyt betonowych i es-

tetyczną donicę, w której posadzono biało-czerwone kwiaty. Pomnik

z 1932 roku stojący w parku przed dawną cerkwią (mianowanym nie-

dawno parkiem im. Janusza Korczaka) jest najstarszym zachowanym

w Sierpcu monumentem o konotacjach martyrologicznych.

Społeczne inicjatywy w międzywojennym Sierpcu, mające na

celu utrwalenie pamięci o zrywach niepodległościowych, nie tyl-

ko fizycznie znaczyły miejsca uświęcone niegdyś przelaną za Oj-

czyznę krwią przodków, ale również budowały i spajały tożsamość

narodu, który po latach niewoli odzyskał wolne państwo. Jego od-

budowa na solidnym fundamencie znajomości własnej historii była

gwarantem przetrwania przez kolejne dziesięciolecia, które już po

kilku latach historia znów wystawiła na ciężką próbę. •
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