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chopinowskiej, które byæ mo¿e stan¹ siê wizytówk¹ 
regionu i wydarzeniem rozpoznawalnym na ca³ym 
Mazowszu.

Imprezê zakoñczy³o spotkanie integracyjne na dzie-
dziñcu dworku. By³ to te¿ czas by obejrzeæ w Izbie 
Pamiêci wystawy „Fryderyk Chopin w Roœciszewie” 
oraz „Dzieje dworku i jego w³aœcicieli”, przygotowane 
przez Bibliotekê Gminn¹ w Roœciszewie. Goœcie uro-
czystoœci mogli te¿ skosztowaæ przysmaków przygoto-
wanych przez Komitet Rodzicielski Szko³y Podstawo-
wej z Roœciszewa oraz w³aœcicieli skansenowskiej 
karczmy Pohulanka.

Koœció³ z Dr¹¿d¿ewa
Drewniany koœció³ wybudowany w 1744 roku. 
Fundatorem by³ Ksi¹dz Biskup Jan Chryzos-
tom Krasiñski. Pocz¹tkowo pe³ni³ funkcjê ka-
plicy. Parafiê w Dr¹¿d¿ewie erygowano w 1911 
roku. Jej patronem jest œw. Izydor. Sam koœció³ 
otrzyma³ wezwanie Najœwiêtszego Serca Jezu-
sa. W roku 1997 w Dr¹¿d¿ewie powsta³a nowa, 
ceglana œwi¹tynia. Tym samym, ma³y koœció³ 
przesta³ pe³niæ swe dawne funkcje. Po wie-
loletnich staraniach dyrektora Muzeum Wsi 
Mazowieckiej w Sierpcu Jana Rzeszotarskiego 
drewniany koœció³ek zosta³ przekazany sier-
peckiemu Muzeum. W 2006 roku dokonano 
wstêpnych pomiarów, wykonano dokumentacjê 
zdjêciow¹, a tak¿e rozpoczêto prace nad koszto-
rysem i przygotowaniem szczegó³owej doku-
mentacji koœcio³a. W lipcu 2006 roku podjêto 

równie¿ prace nad demonta¿em o³tarzy. W 
2007 roku rozpoczêto prace zwi¹zane z rozbiór-
k¹, translokacj¹ i monta¿em budynku na 
terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 
Prace zakoñczono w grudniu 2007 roku.
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dotych-
czas nie posiada³o w swoich zbiorach drewnia-
nego koœcio³a. Koœció³ek z Dr¹¿d¿ewa jest 
obiektem o bardzo wysokiej wartoœci etnografi-
cznej i historycznej. Na terenie Mazowsza 
obecnie znajduje siê zaledwie 5 obiektów tego 
typu i podobnej konstrukcji. Przez ponad 250 
lat s³u¿y³ mieszkañcom Dr¹¿d¿ewa i okolic, 
dlatego jego translokacja do Muzeum jest wa¿-
nym i donios³ym wydarzeniem. Obchody zwi¹-
zane z poœwiêceniem koœcio³a maj¹ na celu 
pokazanie jego walorów estetycznych i ducho-
wych. Koœció³ nie tylko jest udostêpniony do 
zwiedzania, pe³ni równie¿ funkcje liturgiczne.

Opracowa³ R.S.

Niedzielna roœciszewska uroczystoœæ wyró¿nia³a siê 
perfekcyjnym przygotowaniem i sprawn¹ organizacj¹. 
Piêkno miejsca, gdzie odbywa³a siê impreza oraz pro-
gram artystyczny i treœci, które przekazywa³ by³y praw-
dziw¹ uczt¹ dla estetów. Nie na pró¿no w bramie 
dworku umieszczono napis „Roœciszewo Chopina jak 
centrum polszczyzny. Tu siê cz³owiek napije, nadysze 
Ojczyzny”.
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S³uchacze koncertu Chopinowskiego przed dworkiem
w Roœciszewie

Na zakoñczenie koncertu chopinowskiego
wyst¹pi³a miejscowa orkiestra stra¿acka

Koœció³ z Dr¹¿d¿ewa i dzwonnica


