NASZE WÊDROWANIE

III Mazowieckie Wêdrowanie
Tradycj¹ Konfraterni Sierpeckiej w Bydgoszczy
staje siê organizowanie wiosennych wycieczek na Mazowsze, ze szczególnym uwzglêdnieniem Sierpca. W
wycieczkach bior¹ udzia³ konfratrzy oraz znajomi o
zainteresowaniach krajoznawczych, którzy chc¹ poznaæ
nasze strony.
Tym razem (20 czerwca) nasz¹ krajoznawcz¹
przygodê rozpoczêliœmy od po³o¿onego nad Wis³¹
Rokicia. Ta urokliwa wioska le¿y jeszcze na terenie
historycznej ziemi dobrzyñskiej, aczkolwiek obecnie
nale¿y do powiatu p³ockiego. Znajduje siê to ciekawy
koœció³ œw. Piotra i Paw³a wzniesiony w XIII wieku, jak
miejscowa tradycja g³osi, z funduszy zgromadzonych
za schwytane dziko ¿yj¹ce w okolicy konie. Koœció³ jest
osobliwy – zosta³ zbudowany z ceg³y, lecz w odchodz¹cym ju¿ wówczas w przesz³oœæ stylu romañskim.
Trochê czasu spêdziliœmy w P³ocku – historycznej
stolicy Mazowsza. Obejrzeliœmy Wzgórze Tumskie.
Bazylika katedralna jest miejscem, które zatrzymuje na
d³u¿ej. Nasz¹ uwagê szczególnie przyci¹gnê³y s³ynne
drzwi p³ockie, grobowiec W³adys³awa Hermana i Boles³awa Krzywoustego (za panowania których faktycznie
P³ock by³ stolic¹ Polski) oraz renesansowy nagrobek
Andrzeja i Katarzyny Sieprskich (mo¿na powiedzieæ –
najstarszy nagrobek sierpczan). Potem spacer po starym
mieœcie zakoñczyliœmy atrakcjami kulinarnymi na Starym Rynku w serwuj¹cej ¿ydowskie menu restauracji
"Estera" i po s¹siedzku przy pszenicznym piwie z
Browaru Tumskiego. Do P³ocka trzeba wracaæ.
Zatrzymaliœmy siê na krótko w Bielsku. Du¿e wra¿enie robi maj¹cy co prawda dopiero sto lat koœció³ œw.
Jana Chrzciciela. Jest niew¹tpliwie przyk³adem, jak
katolicy potrafili w czasach carskich wznosiæ monumentalne budowle pokazuj¹ce przywi¹zanie Polaków
do katolicyzmu. Warto zaznaczyæ, i¿ Bielsk w latach
1373-1869 by³ miastem, a w czasach staropolskich
funkcjonowa³ powiat bielski, z którego w XVI wieku
wyodrêbniono powiat sierpecki.
Rzadko kto odwiedza takie miejscowoœci jak
Mokrzk. Sama wioska o d³ugiej historii zwi¹zanej przez
kilka wieków z Mlickimi herbu Do³êga mo¿e nie zaciekawiæ. Ale po³o¿one w pobli¿u jak¿e w¹skiej tu jeszcze
Sierpienicy i tu¿ przy szosie grodzisko pierœcieniowate
z XI wieku jest warte obejrzenia. Spacer po poroœniêtych bujn¹ roœlinnoœci¹ wa³ach umo¿liwia wra¿liwemu krajoznawcy pyszn¹ wêdrówkê w czasie.
Nastêpn¹ miejscowoœci¹ na trasie by³ £êg. Znajduje siê tu bardzo ciekawy póŸnogotycki koœció³ œw.
Katarzyny z XV-XVI wieku, a parafia bêdzie podczas
odpustu 19 lipca obchodziæ uroczystoœci siedemsetlecia. Koœció³ posiada interesuj¹ce, przewa¿nie barokowe, wyposa¿enie. Parafia ³êska by³a gniazdem wielu
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rodzin herbu Do³êga. Wœród znajduj¹cych siê w koœciele epitafiów na szczególn¹ uwagê zas³uguje to
upamiêtniaj¹ce Krzysztofa Ubysza z Mogilnicy herbu
Cholewa z 1626 roku.
Dojechaliœmy do Zawidza. Jest to wioska wspominana w Ÿród³ach z XIV wieku. Funkcjonowa³a tu ju¿
wówczas parafia. Dzisiaj w Zawidzu obok siebie stoj¹
dwa koœcio³y. Stary drewniany o bardzo ³adnej architekturze s³u¿y³ wiernym przez dwa wieki, by³ kilkakrotnie odnawiany i restaurowany. Z nim zwi¹zana jest
tak¿e drewniana dzwonnica zwieñczona cebulast¹
kopu³¹. W latach 1982-1987 zbudowano nowy koœció³
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murowany z ceg³y. Czêœæ wyposa¿enia ze starego koœcio³a zosta³a odrestaurowana i umieszczona w nowym.
Niestety, stan starego koœcio³a jest bardzo z³y. Jest to
w³aœciwie postêpuj¹ca ruina. Dach czêœciowo zarwany,
pod³oga próchniej¹ca. Szkoda, ¿e w porê nie zosta³
przeniesiony do skansenu. Jest nadzieja, ¿e bêdzie dla
niego miejsce w nowym skansenie powstaj¹cym w
okolicach Nasielska. To dobrze, chocia¿ ¿al, ¿e kolejny
zabytek zniknie z powiatu sierpeckiego.
Sierpca w³aœciwie nie zwiedzaliœmy, Jest nam
przecie¿ znany. Odbyliœmy sentymentalny spacer po³¹czony z obfit¹ sesj¹ fotograficzn¹. Szczególnym punktem programu by³o pierwsze wykonanie pieœni u³o¿onej
do melodii hejna³u Sierpca. Mia³o to miejsce na sierpeckim Starym Rynku (pl. Kardyna³a Wyszyñskiego) o
godzinie 17.
PóŸniej ju¿ pozosta³ powrót do Bydgoszczy przez
Rypin i Golub-Dobrzyñ, bo ile mijanek mo¿na znieœæ na
remontowanej ci¹gle "dziesi¹tce".
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