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SEROCKI
MIEJSCOWNIK

KRAJOZNAWCZO  TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 31 - SEROCK

Spacerem po serockiej nekropolii
Obecny cmentarz parafialny w Serocku  został założony w 1806 r. i jest jedną z najstarszych nekropolii na Mazowszu. W początkach XIX w. Serock 
należało do państwa pruskiego, w którym upowszechniało się przenoszenie cmentarzy na peryferie miast. I właśnie przy wjeździe do miasta 
od strony Zegrza, w imieniu władz miasta,  burmistrz Fryderyk Schmidt oraz pisarz miejski Jakub Dąbrowski dokonali zakupu działki o pow.
ok. 4000 m2  z  przeznaczeniem na miejscowy cmentarz. Miało to miejsce  przed  8 października 1806 r., kiedy burmistrz  wraz z radą miasta zwrócił 
się do landrata powiatu pułtuskiego o zgodę na pokrycie wydatków związanych z założeniem nowego cmentarza, z kasy miejskiej.
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W drugiej połowie XIX wieku obszar cmentarza zo-
stał znacznie powiększony w kierunku zachodnim i połu-
dniowym, a na zlecenie proboszcza Henryka Powichrow-
skiego w 1885 r. został ogrodzony murem cmentarnym 
przez murarzy Franciszka Frysia i Karola Burdynowicza, 
którzy zostawili swego rodzaju sygnaturę na wewnętrznej 
stronie muru na wschodniej ścianie. Ostatnie powiększe-
nie cmentarza miało miejscej już po II wojnie światowej, 
kiedy w 1947 r. władze gminy wykupiły około 1 ha ziemi 
przylegającej do cmentarza od południa, aby urządzić tu 
cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej. W 1949 r. cmentarz 
ten zlikwidowano a szczątki żołnierzy przeniesiono na 
cmentarz w Kleszewie. Pozostały teren włączono w grani-
ce cmentarza parafialnego. 

Osią najstarszej części cmentarza była aleja prowadzą-
ca do bramy od strony wschodniej, przy  której znajdują się 
obecnie najstarsze nagrobki. Najstarszym zachowanym jest 
nagrobek rodziny Gregorkiewiczów, zbudowany z piaskowca 
w stylu klasycystycznym, w formie stelli zwieńczonej szczytem 

z Okiem Opatrzności. Na stronie zachodniej widoczne są ślady 
po niemieckich kulach z okresu walk jesienią 1944 r. Inskrypcje 
umieszczone z obu stron stelli odnoszą się do Filipa Gregor-
kiewicza zmarłego 11 sierpnia 1835 r., jednego z najznakomit-
szych obywateli miasta w okresie napoleońskim, m.in. radnego 
w latach 1807-1808, jego żony Barbary z Mańkowskich 
zmarłej w 1842 r. oraz syna Antoniego zmarłego w 1841 r. 
Nagrobek został ufundowany przed 1856 r. przez Franciszka 
Gregorkiewicza, syna i brata ww. W pobliżu znajduje się nie-
co późniejszy nagrobek Teofili z Chojeckich Czerwińskiej zm. 
w 1869 r., niestety pozbawiony wieńczącego go krzyża.

Idąc dalej aleją, blisko wschodniego  muru znajduje się 
największy na serockim cmentarzu grobowiec rodzinny Bo-
gusławskich i Smyjewskich, który ufundowały Adam Bogu-
sławski (1785-1872) pułkownik inżynierii wojsk rosyjskich, 
a wcześniej żołnierz epoki napoleońskiej i oficer wojsk 
polskich. Jego syn Alfred był sędzią gminnym w Serocku, 
a wnuk Aleksander komisarycznym burmistrzem Serocka 
w latach 1930-1932. Córka Ludmiła wyszła za mąż za seroc-
kiego aptekarza Jana Smyjewskiego.

Ważne miejsce na serockim cmentarzu zajmują 
groby księży. Najstarszy jest grób serockiego proboszcza 
z lat 1839-1872 r. księdza Hieronima Kwasieborskiego. 
Kwasieborski rozpoczął długoletni remont kościoła, który 
został zakończony już przez jego następców. Pochowani są 
tutaj również dwaj inni proboszczowie. W pobliżu głównej 
bramy znajduje się kamienny nagrobek księdza Sewery-
na Piekarskiego zm. 2 sierpnia 1894 r. a w nowej części  
cmentarza znajduje się grób ksiądza Mariana Batogow-
skiego, zmarłego podczas staniu wojennego, 14 lutego 
1982 r., który związał się z Serockiem na 7 ostatnich lat 
swego życia. 

na Syberię. Po powrocie z zesłania osiadł na terenie parafii 
serockiej i tu zmarł w 1883 r.

Wielkim szacunkiem, w okresie międzywojennym, 
otaczane były groby tych, którzy wywalczyli dla Serocka 
odzyskanie praw miejskich. Taką postacią był burmistrz 
Serocka (1923-1930) Józef Jasiobędzki, zmarły w dniu
14 listopada 1933 r. 

Zdecydowana większość nagrobków i krzyży to dzieła 
serockich rzemieślników - kamieniarzy i kowali. Ich prace 
są niedoceniane, szczególnie kute krzyże, spośród których 
wiele ma interesujące detale. Znikają coraz częściej zastępo-
wane przez współczesne wyroby zakładów kamieniarskich. 
Nieliczne są natomiast prace renomowanych warszawskich 
warsztatów kamieniarskich i odlewniczych. Do najpięk-
niejszych należy nagrobek rodziny Burlińskich powstały 
w Zakładzie A. Zaręby oraz nagrobek małżeństwa Dąbkow-
skich. Ten ostatni to okazały nagrobek z czarnego marmuru 
powstały w zakładzie kamieniarskim Braci Bartmańskich, 
z którego pochodzi wiele prac zdobiących pobliski Cmentarz 
Powązkowski. Nagrobek został wzniesiony dla Józefy z Ko-
nopków Dąbkowskiej, zmarłej w 1911 r., a później spoczął 
w tym grobie jej mąż, Jan Dąbkowski „budowniczy mo-
stów”, zmarły w 1926 r., który był zasłużoną osobą również 

Na serockim cmentarzu spoczywa także ks. Józefat 
Szczygielski, były rektor Instytutu Głuchoniemych i Ociem-
niałych w Warszawie, kanonik archikatedry warszawskiej, 
który po zesłaniu abp Felińskiego pełnił obowiązki zarządcy 
archidiecezji warszawskiej, potem sam został wywieziony 

dla Serocka. Zakładał Towarzystwo Straży Ogniowej w Se-
rocku i pełnił w nim funkcję naczelnikaw latach 1906 -1911. 
Później został członkiem dozoru kościelnego parafii Serock.

Z grobów późniejszych uwagę wielu osób przyciąga 
grób rodziny Radziwiłłów. Początkowo było to tylko miejsce 
pochówku Konstantego Radziwiłła ostatniego właściciela 
dóbr zegrzyńskich, oficera AK ps. Korab, ale obecnie są tu 
pochowani równeż jego żona Maria z Żółtowskich oraz trzej 
synowie zmarli już w XXI ww.  

Szczególne miejsce na serockim cmentarzu zajmują groby 
wojenne. To miejsce spoczynku żołnierzy  wojny polsko-bolsze-
wickiej 1920 r.,  kampanii wrześniowej 1939 r. oraz saperów, 
którzy zginęli w tracie rozminowywania miasta w 1945 r. Są 
też groby bohaterów, którzy przeżyli II wojnę światową i tu 
zostali pochowani jak major lotnik Czesław Wrzesień oraz tych 
którzy działali w podziemiu antykomunistycznym, jak Michał 
Budzyński, Wacław Deptuła, Władysław Kaznowski, Edmund 
Siemiński, Ludwik Żurawski czy Artur Maciejewski. Tu znajduje 
się także grób ofiar masowej egzekucji w wąwozie 28 lutego 
1942 r. oraz symboliczne mogiły pomordowanych  w obozach 
koncentracyjnych, w Katyniu i innych sowieckich miejscach 
kaźni oraz poległych w Powstaniu Warszawskim. 

Tekst i zdjęcia Sławomir Jakubczak 

Nagrobek Gregorkiewiczów
Grób rozstrzelanych w wąwozie

28 lutego 1941 r. Groby żolnierzy z 1939 r. oraz saperów z 1945 r. 

Grób Radziwiłłów

Nagrobek rodziny Burlińskich

Kamienny nagrobek
Edwarda Dąbkowskiego 1945 r. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /PLK ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


