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640

lat mija od kiedy Nowy Dwór stał się
miastem, a jego mieszkańcy zostali objęci nowymi przywilejami płynącymi z tego doniosłego wydarzenia.
640 lat ciężkiej pracy mieszkańców, wydarzeń
wzniosłych i dramatycznych, przełomów dziejowych i globalnych konfliktów, w których miasto i jego mieszkańcy mieli swój udział. I po tak
niewyobrażalnym wręcz upływie czasu ochrony
przed kryzysami i zbiorowej pracy dla wzrostu
zamożności dzisiejszy Nowy Dwór Mazowiec-

ki znajduje się w dobie rozkwitu. Jest również
u progu spektakularnych osiągnięć, spodziewanych sukcesów okupionych wysiłkiem całych pokoleń mieszkańców. Dlatego również dzisiaj obywatelstwo naszego miasta, zamieszkanie na jego
terenie jest prawdziwym przywilejem. Obecnie
możemy czuć się wyjątkowo tak samo jak ponad
sześć wieków temu, mogąc nazywać się Nowodworzanami. Możemy odczuwać tę samą dumę
z naszego starodawnego grodu, jak wtedy kiedy
uzyskał on prawa miejskie.
W tym jubileuszowym wydaniu Faktów znajdą Państwo dowody i powody naszej zbiorowej
tożsamości, która napawa nas uczuciami patriotycznymi i poczuciem misji w kontynuacji dzieła
naszych wybitnych poprzedników. Ciekawa i różnorodna historia naszego miasta wzbogaca nas
i utwierdza w przekonaniu o wyjątkowości tego
miejsca na Ziemi.
W czasie naszej rocznicy życzę wszystkim Mieszkańcom wspólnej, zbiorowej pomyślności i osiągnięć osobistych. Żeby nigdy nie opuszczało
nas poczucie zadowolenia i dumy z posiadania
przywileju zamieszkania w Nowym Dworze Mazowieckim.

nadania praw miejskich Nowemu Dworowi.
Myślę, że jestem wyrazicielem każdego radnego
w twierdzeniu, iż tegoroczne świętowanie stanowi zwieńczenie udanej czteroletniej kadencji.
Ostatni rok naszej dla Państwa służby, tak samo
jak lata poprzednie, upływają w duchu zgodnej
pracy, czego wyrazem jest stuprocentowe poparcie udzielone Burmistrzowi w głosowaniu nad
absolutorium.
Zgoda buduje – takie hasło prowadzi zarówno
mnie jak i każdego radnego w pracy dla miasta.
Zgodą kończą się wszelkie, nieuniknione w takiej
pracy, spory. Tak też – jak można odczytać z kart
tej publikacji – wyglądały wszystkie dobre dla
miasta okresy w jego wieloletniej historii. Mimo
wielkich różnic to wspólne działanie przynosiło
zawsze sukcesy.
Drodzy Mieszkańcy,

R

ada Miejska zgodnie i z ogromną satysfakcją podjęła uchwałę o uznaniu całego roku
2014 rokiem uroczystych obchodów 640-lecia
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W roku naszego święta życzę Państwu, aby ta dobroczynna zgoda nie opuszczała naszego miasta
w tych gorszych i tych lepszych czasach. Dla dobra całej społeczności.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom,
które brały udział w tworzeniu jubileuszowego wydania
Faktów Nowodworskich:
Marii Możdżyńskiej, Joannie Baranowskiej,
Katarzynie Przerwa, dr. Piotrowi Oleńczakowi,
płk. Alfredowi Kabacie, Januszowi Gołąb.
Dziękujemy za przekazaną wiedzę
i poświęcony czas.
Redakcja Faktów Nowodworskich
i Nowodworskie Towarzystwo Historyczne
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FAKTY NOWODWORSKIE

Czasy zamierzchłe…
Wcześniejsze losy Nowego Dworu Mazowieckiego „pokrywa mrok” jak napisał w Ilustrowanej
Monografii Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego jej autor - Ryszard Gołąb. Nie zachowały
się bowiem żadne dokumenty, które w sposób
nie pozostawiający wątpliwości określałyby datę
utworzenia tu grodu.
Na pierwsze najstarsze ślady działalności ludzkiej na terenie miasta natrafiono w XIX wieku
podczas prac archeologicznych. Znaleziono
wówczas grób z epoki neolitu (4-2 tys. lat p.n.e.),
z ośmioma szkieletami ludzkimi. Wskazuje to,
że już wtedy ludy koczownicze doceniały i wykorzystywały dogodne położenie obecnych terenów miasta w widłach Wisły i Narwi. Kolejnym
istotnym znaleziskiem było ujawnienie pierwszych śladów osiadłego trybu życia na terenie
miasta. W 1962 r. odkryto ślad siedliska ludzkiego, którego wiek archeolodzy oceniają na ok.
1700 lat p.n.e.

Średniowiecze
Czasy średniowiecza niosą ze sobą dokładniejsze
informacje o mieście.
Nowy Dwór najprawdopodobniej został utworzony przed rokiem 1233 a jego założycielem
był Konrad I Mazowiecki. W dokumencie
z 1294 roku wojewoda mazowiecki zawiadamia,
że Jan herbu Nałęcz jest właścicielem Nowego
Dworu. Znaczącą datą dla miasta jest rok 1374
– 29 czerwca w Rawie, Książę Mazowiecki
Siemowit III, nadał Nowemu Dworowi prawa
miejskie. Tym aktem przekazał miasto na własność Abrahamowi, Dobrogostowi i Niemierzy,
synom Tomisława, który z kolei był najprawdopodobniej synem Jana herbu Nałęcz. Akt Sie-
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mowita III dawał właścicielom miasta przywilej
połowu ryb na Narwi i Wiśle oraz prawo pobierania cła na Narwi. Odnowienie praw miejskich
odnajdujemy prawie 200 lat później w 1544 roku.
Król Zygmunt Stary „odnowił dwa dokumenty dziedzicom w Nowym Dworze Danym”. Jak
dowiadujemy się z literatury, synowie jednego
z właścicieli miasta – Niemierzy, Abraham i Dobrogost, w roku 1421 podzielili się majątkiem.
Abraham osiadł pod Wolsztynem, a Dobrogost
pozostał tutaj przybierając nazwisko Nowodworski.

Czasy późniejsze
W późniejszych latach Nowy Dwór ciągle zmieniając właścicieli, ulegał zubożeniu i degradacji.
Przyczyniły się do tego także liczne wylewy rzek,
zarazy, głód a także działania wojenne i rozgrabianie miasta.
Tuż po potopie szwedzkim miasto spadło do rangi wsi. U progu rozbiorów, Nowy Dwór za sprawą króla Stanisława Augusta stał się własnością
księcia Stanisława Poniatowskiego, a dokument
z 1794 r. wskazuje, że od księcia Stanisława Nowy
Dwór odkupił hrabia Gutakowski.
Ponownie prawa miejskie miasto uzyskało z rąk
księcia Stanisława a było to 20 czerwca 1782 r.
Jedną z ważniejszych zasług księcia jest wybudowanie kościoła parafialnego pod wezwaniem
św. Michała Archanioła. Jego konsekracja odbyła
się 21 października 1792 r.

Okres rozbiorów
Rozbiory Polski spowodowały, że Nowy Dwór
po III rozbiorze (po II znajdował się jeszcze
w granicach terytorium Rzeczypospolitej), zna-

lazł się pod panowaniem pruskim. Z tego okresu znajdujemy już mapy miasta i opisy życia.
W 123-letnim okresie niewoli miasto przechodziło wiele przeobrażeń a mieszkańcy żyli biednie. Po Kongresie Wiedeńskim 1815 r., pod panowaniem rosyjskim do 1830 r. nastąpiło pewne
ożywienie. Odnotowujemy znaczny wzrost substancji miejskiej i ludności. Było to ściśle związane z rozbudową twierdzy modlińskiej wzniesionej na rozkaz Napoleona za czasów Księstwa
Warszawskiego. Teraz Rosjanie postanowili ją
rozbudować.
W 1820 r. Nowy Dwór stał się miastem rządowym, otrzymał prawo do jarmarków, zaczęły
powstawać szynki i karczmy, zaczęła tu napływać
ludność niemiecka, rosyjska i żydowska.
W końcu XIX wieku, po wybudowaniu linii kolejowej nastąpiło ożywienie gospodarcze. Zaczęły
powstawać pierwsze zakłady przemysłowe, fabryki i usługi. Powstała Fabryka Krochmalu, Fabryka Wyrobów Fajansowych oraz Fabryka Dykty.
W mieście funkcjonowały dwa tartaki a na początku XX wieku powstał młyn parowy i fabryka guzików z masy perłowej, browar i dwie wędliniarnie.
Życie w Nowym Dworze nie było jednak beztroskie. Miasto wielokrotnie nawiedzały różne
nieszczęścia i klęski. Najczęstszymi, z racji usytuowania miasta były powodzie. Pierwsza odnotowana w dokumentach miała miejsce w 1813 r.,
kolejna w roku 1844, później w 1876 r. i następna
na wiosnę 1888 r.
Rok 1888 był w historii miasta bodaj najbardziej
pechowym rokiem. Oprócz wspomnianej powodzi miał miejsce potężny pożar. W jego wyniku
spłonęła znaczna część zabudowań, na południe
od ulicy Warszawskiej.

Wiek XX
To co pierwotnie stało się bodźcem rozwoju miasta – modlińska twierdza, w burzliwych dziejach
początku XX wieku stało się źródłem nieszczęść
jego mieszkańców. Miasto stało się ofiarą działań
wojennych związanych z obroną twierdzy i jej
przechodzeniem z rąk do rąk walczących ze sobą
armii.
W czasie II wojny światowej u zbiegów ulic Warszawskiej i Przejazd mieścił się niemiecki magistrat a budynek, przy ul. Słowackiego 5 był siedzibą gestapo (do niedawna mieściła się w nim
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Komenda Policji). W okresie okupacji Niemcy
wybudowali na Placu Solnym 4 szubienice.
W czerwcu 1942 r. na oczach mieszkańców miasta powieszono na nich 4 Polaków. Zdarzenie
to upamiętniono tablicą, która znajduje się przy
ul. Lotników.
Nowy Dwór został wyzwolony 15 stycznia 1945 r.
o godz. 17.20. W czasie II wojny światowej zniszczeniu uległo około 70% zasobów mieszkaniowych miasta. Ilu nowodworzan zginęło, nie sposób policzyć.
Po II wojnie światowej, miasto mocno zniszczone we wrześniu 1939 roku odbudowano i rozbudowano. Powiększył się jego obszar, przybyło
mieszkańców, powstało kilka nowych osiedli
i szkół, a miejsce drobnych i małych zakładów
pracy zajęły duże przedsiębiorstwa.
Położenie miasta między dwoma rzekami dało
znów znać o sobie. W 1947 r. Nowy Dwór nawiedziła wielka powódź. Miasto wyglądało jak wielkie jezioro. Ruch odbywał się łodziami.
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Ostatni raz rzeki wylały w marcu 1962 r. Pod koniec 1962 r. ukończono budowę obwałowania na
Narwi a na Wiśle w 1975 r.
W 1952 roku Nowy Dwór Mazowiecki otrzymał
status miasta powiatowego. Z prowincjonalnego
ośrodka miejskiego wyrósł na znaczący ośrodek
gospodarczy, kulturalny i turystyczny w województwie.
Po reformie administracyjnej w 1975 roku Nowy
Dwór, po 23 latach, przestał być miastem powiatowym. Od 1 stycznia 1999 roku jest ponownie
stolicą powiatu.

Na podstawie www.nowydwormaz.pl i „Ilustrowana Monografia Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego z Historią Twierdzy Modlin”, autor
Ryszard Gołąb, wyd. P.P.EVAN, Nowy Dwór Mazowiecki 2001
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1292 r.

1351 r.

1377 r.

10.XI. – Tomasz, biskup płocki poświęcił ufun-

– po bezpotomnej śmierci księcia Bolesława III
płockiego Nowy Dwór przechodzi pod władzę
króla Kazimierza III Wielkiego.

– w Zakroczymiu Janusz I [Starszy], książę wiski,
warszawski, zakroczymski, władca ciechanowski potwierdza nadane przez jego ojca Ziemowita III prawo pobierania, na utrzymanie grodu
w Nowym Dworze, cła na Wiśle i na rzece Narew: Dobrogostowi doktorowi dekretów, dziekanowi krakowskiemu, Niemierzy, podstolemu
warszawskiemu i synom Abrahama [Abrahamowi, Janowi i Niemierzy], świętej pamięci
podkomorzego czerskiego, oraz ich następcom.

dowany przez Jana wojewodę w Nowej Curii
[Nowym Dworze] kościół św. Małgorzaty
i nadał mu dziesięcinę ze wsi Smoszewo. Parafie utrzymywały się m.in. z tego, że otrzymywały tzw. dziesięcinę czyli co 10 snop zboża,
co 10 kopę siana itd. W tym wypadku rolnicy
ze Smoszewa zobowiązani byli przekazać to do
kościoła w Nowym Dworze.

1294 r.

1380–1385 r.

9.V.

– Tomasz, biskup płocki, w obecności
prałatów i kanoników oraz kapituły płockiej
potwierdził nadane w 1292 r. poprzednio już
kościołowi św. Małgorzaty dziesięciny ze wsi
Smoszewo, a fundator kościoła Jan wojewoda
zapisuje kościołowi, ze swojej ziemi w Kiełpinie „do wszelkiego pługa 2 zaprzęgi, 2 woły
i 2 posagi”.

– właściciele Nowego Dworu pożyczają pieniądze [otrzymując w zastaw królewszczyzny]
królowi Polski Ludwikowi Węgierskiemu,
królowi Polski Jadwidze Andegaweńskiej oraz
księciu opolskiemu Władysławowi Opolczykowi.

1390 r.
– biskup poznański Dobrogost obdarowuje kościół św. Małgorzaty w Nowym Dworze dziesięcinami ze wsi Kiełpin i Łomianki.

1355 r.
– Nowy Dwór wymieniany jest jako gród książęcy: „Nowidwor circa flurium Narew”.

1371 r.
2. X. – dziedzicem grodu
Trojden

Nowa Aula czyli Nowego Dworu jest komes
Tomisław herbu Nałęcz.

1374 r.
29. VI.

– na zamku w Rawie [Mazowieckiej]
książę mazowiecki Ziemowit III nadaje synom
nieżyjącego już Tomisława, komesa i dziedzica
grodu Nowa Aula: Dobrogostowi doktorowi
dekretów i proboszczowi krakowskiemu [późniejszemu arcybiskupowi gnieźnieńskiemu],
Abrahamowi, podkomorzemu czerskiemu
i Niemierzy, podstolemu warszawskiemu i ich
dziedzicom „Gród Nowy Dwór z miastem”.
Nowy Dwór z miasta książęcego staje się miastem szlacheckim [prywatnym].

Wacław

1410 r.
29.VI. – zmierzające do połącznia się z wojskami
króla Władysława Jagiełły, wojska litewskie pod

1313 r.
– właścicielami Nowego Dworu są synowie księcia mazowieckiego Bolesława II – Ziemowit II,
Trojden I i Wacław.

1349 r.
– Nowy Dwór po zmarłym ojcu Trojdenie I
przejmuje książę Kazimierz I Warszawski.

www.nowydwormaz.pl
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wodzą księcia Witolda po przeprawieniu się przez
Bug pod Serockiem dotarły pod Nowy Dwór
i w nocy pod osłoną 12 chorągwi mazowieckich dowodzonych przez synów Ziemowita III
– Janusza I i Ziemowita IV przeprawiają się przez
Narew [prawdopodobnie w okolicy ujścia Wkry
do Narwi] i zmierzają na miejsce koncentracji
wojsk Polskich i Litewskich w Czerwińsku.

1415–1420 r.
1421 r.
– synowie Niemierzy, kasztelana zakroczymskiego dzielą się majątkiem. Miasto Nowy
Dwór oraz wsie Suchocin, Krubin, Olszewnicę
Starą, Pokrzywnicę, Olbrachcice, Wypychy i
Mały Lubiel, leżące w księstwie mazowieckim
otrzymuje Dobrogost kasztelan zakroczymski, a następnie warszawski, opiekun prawny
małoletniego księcia Bolesława IV, który dał
początek rodu Nowodworskich, a Abraham
inne wsie mazowieckie i dobra w Wielkopolsce przybierając nazwisko rodowe Kębłowski.

1526 r.

Ok. 1650–60 r.

– Mikołaj Wawrzyniec Prażmowski, kasztelan
zakroczymski przekazuje prawo do Nowego
Dworu swemu wnukowi Janowi, synowi Abrahama Nowodworskiego.

– Nowy Dwór jako wieś leżąca na czystym piasku, przechodzi w ręce rodu Lubomirskich
i jest własnością wojewody krakowskiego
Aleksandra Michała Lubomirskiego.

1544 r.

1655 r.

– król Zygmunt I Stary, na zamku w Piotrkowie,
potwierdza prawa nadane w 1374 r. i 1377 r.
synom Tomisława, komesa i dziedzica grodu
Nowa Aula oraz ich potomkom.

– wokół Nowego Dworu i w samym mieście stacjonują wojska szwedzkie i brandenburskie.

20–30 IX 1655 r.

– pod Nowym Dworem
dochodzi do jednej z większych bitew okresu
tzw. potopu szwedzkiego.

1448 r.
15. VI. – w nagrodę za opiekę nad księciem Bolesławem IV, kasztelan nowodworski Dobrogost otrzymuje na własność oba brzegi Wisły
i Narwi.

1545 r.
– Anna Nowodworska w imieniu własnym
i synów obdarowuje Nowy Dwór przywilejem
organizowania siedmiu targów i dwóch jarmarków rocznie.

1656 r.

1572 r.

8.VII – król Karol X Gustaw i elektor branden-

– właścicielami Nowego Dworu są: Jurgian Nowodworski herbu Nałęcz, kasztelan liwski
i podkomorzy nurski [jego żoną jest Katarzyna
z domu Strzałkowska] oraz jego brat Bartłomiej.
– w Nowym Dworze urodził się syn Jurgiana Nowodworskiego herbu Nałęcz: Adam Nowodworski herbu Nałęcz [późniejszy biskup poznański].

burski przybywają do obozu szwedzkiego pod
Nowym Dworem [tzw. Bugskansenu] gdzie
uzgadniają plan działań przeciwko królowi Janowi Kazimierzowi,
28. VII – wojska szwedzkie wyruszają, przez
Nowy Dwór, Skierdy, Jabłonnę, na Bródno
i Targówek, gdzie stoczona zostaje trzydniowa
bitwa o Warszawę.

1477 r.
– na Nowym Dworze zostaje zagwarantowany
posag nieznanej z imienia córki kasztelana nowodworskiego Dobrogosta.

1485 r.
– Stanisław z Nowego Dworu, syn kasztelana
nowodworskiego Dobrogosta zawiera ugodę
sądową z klasztorem w Czerwińsku.

1622 r.
1503 r.
– przed 1503 r. Nowy Dwór zostaje podzielony
pomiędzy Erazma i Mikołaja kasztelana zakroczymskiego, synów Abrahama Nowodworskiego.
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ok. 1622 r. synowie Jurgiana Nowodworskiego:
Jan, podkomorzy nurski i Adam Nowodworski
herbu Nałęcz, komisarz Rzeczypospolitej przy
królewiczu Władysławie fundują w Nowym
Dworze kościół i klasztor bernardynów.

4.VI–17.VII – koncentracja wojsk szwedzko-brandenburskich pod dowództwem księcia
Adolfa Jana,

21.IX. – Szwedzi w Nowym Dworze czołowo
forsują Narew.

1664 r.
– lustracja Mazowsza określa Nowy Dwór jako
miejsce znacznie zniszczone.

1510 r.

1627 r.

1668 r.

– kościół św. Małgorzaty wymieniany jest jako
filia kościoła parafialnego w Okuninie.

– do Nowego Dworu zwożona jest sól dla północno-wschodnich ziem Mazowsza.

1518 r.

1633 r.

– Nowy Dwór przechodzi
w ręce rodu Denhoffów,
właścicielem staje się Teodor Denhoff.

– książęta mazowieccy Stanisław i Janusz odbierają Mikołajowi (za zamordowanie swej matki Katarzyny) i przekazują należącą do niego
część Nowego Dworu i 12 wsi Dziersławowi
Zaliwskiemu podkomorzemu krakowskiemu.

– na mocy testamentu biskupa poznańskiego
Adama Nowodworskiego herbu Nałęcz powstały w Nowym Dworze z jego inspiracji,
klasztor bernardynów należący do prowincji
wielkopolskiej ma otrzymać bogatą bibliotekę.

1520 r.

1635 r.

– kasztelan zakroczymski Mikołaj Wawrzyniec
Prażmowski odkupuje od podkomorzego krakowskiego Zaliwskiego jego część Nowego
Dworu.

– Jan, podkomorzy nurski ustępuje Nowy Dwór
swemu krewnemu Janowi synowi Adama Nowodworskiego herbu Nałęcz.

1690 r.
– Nowy Dwór otrzymuje z rąk króla Jana III Sobieskiego potwierdzenie praw miejskich.

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE

WYDANIE JUBILEUSZOWE

1763 r.

i chrześcijan. Na kartach tytułowych wydawanych książek jako miejsce druku podawana jest
niemiecka nazwa Neuhof bei Warschau [Nowy
Dwór koło Warszawy].

– Nowy Dwór jest wymieniany jako jedna z wsi
należących do parafii [katolickiej] w Okuninie.

1765—1766 r.

1782 r.

– w Nowym Dworze mieści się komora celna.

26. VI. – książę Stanisław Poniatowski podpisuje

1778 r.

przywilej podnoszący Nowy Dwór do rangi miasta. Mieszka w nim 587 mieszkańców, zamieszkujących w 81 domach. Książę zaprasza do osiedlania się w tym miejscu wszystkich chętnych
bez względu na wiarę i narodowość. Pozostawia
mieszkańcom znaczną wolność finansową i sądowniczą.

– książę Stanisław Poniatowski przeprowadza
oczynszowanie włościan w Nowym Dworze
i dobrach mazowieckich. Projekt oczynszowania
sporządził Józef Wybicki [twórca hymnu narodowego].

1768 r.
– do Nowego Dworu zaczynają przybywać chasydzcy [żydowscy] uchodźcy z Ukrainy.

1783—1790 r.

ok. 1775 r.
– właścicielem Nowego Dworu i Krubina jest
książę Kazimierz Poniatowski, podkomorzy
wielki koronny, brat króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego. W Nowym Dworze i okolicach mieszka 22 Żydów z rodzinami.

ok. 1778 r.
– książę Kazimierz Poniatowski, podkomorzy
wielki koronny, przekazuje tzw. „klucz nowodworski” w skład, którego wchodzi Nowy
Dwór, Góra, Janówek, Krubin i Olszewnica,
synowi – księciu Stanisławowi Poniatowskiemu, szefowi gwardii pieszej koronnej. Stanisław Poniatowski rezyduje w wybudowanym
[prawdopodobnie wg. projektu Stanisława
Zawadzkiego] przez siebie ok. 1780 r. pałacu
w Górze, k. Okunina.

1780 r.
– kupiec, ewangelik z Wolfenbüttel, Johann Anton
Krüger przenosi z Korca na Wołyniu do Nowego
Dworu drukarnię ksiąg hebrajskich z liczną i fachową kadrą i dużymi mocami produkcyjnymi,
nie ma jednak przywileju królewskiego na druk
tych ksiąg.

1781 r.
– Johann Anton Krüger nabywa od Piotra Dufoura
przywilej królewski z prawem wydawania dzieł
zawarte w jego przywileju królewskim prawa
wydawania dzieł hebrajskich, uzyskując w ten
sposób niezbędne podstawy prawne dla podjęcia działalności w Nowym Dworze. Drukarnia
już wkrótce zatrudnia około 100 osób Żydów

– do Nowego Dworu z Niemiec przybywają sukiennicy, w mieście powstaje fabryka kortu
(ciężkiej tkaniny wełnianej, z grubej przędzy
zgrzebnej o splocie płóciennym) złożona z 48
warsztatów.

1783 r.
– liczba ewangelików mieszkających w Nowym
Dworze i okolicach jest tak duża, że mogą
zatrudnić kaznodzieję i oficjalnie utworzyć
w mieście własną parafię. Jej siedzibą jest początkowo prywatny dom, później sala na piętrze murowanego ratusza miejskiego, w którym
na parterze mieścił się areszt i składy sukna.

1787 r.
– władze miejskie Nowego Dworu posługują się
dwoma językami, dla nieznających języka polskiego niemieckich osadników przetłumaczony zostaje przywilej miejski. Nazwa Nowego
Dworu po raz pierwszy oficjalnie zostaje zapisana w języku niemieckim jako Neuhof.

1789 r.
– książę Stanisław Poniatowski ofiarowuje miastu łąkę o powierzchni 5 mórg, dochody z niej
wzbogacały kasę miejską.

1792 r.
Pałac w Górze

25.VII.
– Drukarnia Johanna Antona Krügera zaprzestaje drukowania ksiąg hebrajskich na okres
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dwóch lat. Powodem jest wybuch wojny polsko-rosyjskiej.

21.X. – z Okunina do Nowego Dworu zostaje
przeniesiona parafia katolicka, biskup pomocniczy żmudzki i tytularny cynneński Cinna
w Galatia Prima Antonin Antoni Malinowski
herbu Pobóg konsekruje kościół św. Michała
Archanioła. „Opodal [kościoła] wzniesiono
murowaną plebanię krytą dachówką holenderką, a pomiędzy nią a kościołem murowany
szpital pod dachówką karpiówką” powstaje
budynek mieszczący szkołę i szpital.

go majątku w Górze i Nowego Dworu. Majątek
staje się własnością jego przyjaciela Ludwika
Szymona Gutakowskiego herbu Gutak, szambelana króla Stanisław Augusta Poniatowskiego, podkomorzego wielkiego litewskiego.

1801 r.
– nowodworzanie wyznania katolickiego są
grzebani na cmentarzu za miastem, był on
ogrodzony i posiadał jedno wejście.
– Zygmunt Vogel maluje widok Nowego Dworu
od strony Pomiechowa.

1806 r.
– kończy się pruskie panowanie, na ziemie polskie wkraczają wojska francuskie pod wodzą
Napoleona Bonaparte.
– Nowy Dwór zamieszkuje 600 osób, w tym 150
pochodzenia żydowskiego.

Herb Pobóg biskupa A. Malinowskiego

23.XII. – do Okunina przebywa cesarz Napo1794 r.
– Nowy Dwór zamieszkuje 435 mieszkańców
(w tym wyznawców kościoła: reformowanego 1, luterańskiego142, katolików 205, Żydów
87) żyjących w 84 budynkach,. W mieście jest
100 placów budowy. Oprócz dwóch kościołów
istnieje też żydowski dom modlitwy. Burmistrzem miasta (i zarazem sędzią pokoju) od
ponad dziesięciu lat był rolnik Samuel Ernst
Therburg, wiceburmistrzem był także rolnik
Franciszek Winkler. Ławnikiem od czterech
lat był Józef Wagenhauser. Za pełnienie funkcji
nie otrzymywali wynagrodzenia. Byli oni wybierani przez mieszkańców co dwa lata (mogli
kandydować ponownie). Pisarzem sądowym,
pełniącym równocześnie stanowisko skarbnika rządowego (za wynagrodzeniem), był Józef
Szyprawski (lub Szyprowski). Wszyscy władali
językami polskim i niemieckim. Miasto miało
też stróża nocnego i studziennego (obsługującego 2 studnie ogólnodostępne i 5 prywatnych). Byli oni opłacani przez mieszkańców
(stróżowi nocnemu przysługiwała także jedna
liberia rocznie). Miasto zatrudniało też jednego chirurga. W mieście był m.in. aptekarz,
balwierz, trzech drukarzy, oberżysta, ogrodnik, czterech produkujących wino, organista,
odlewacz czcionek, grabarz. W jedynej istniejącej fabryce kortu produkcja spada z 1100
szt. w latach 1790-1793 do 200 szt.. Po prawie
dwuletniej przerwie wznowiono druk książek
w drukarni Johanna Antona Krügera, która
drukuje jednak 1/3 poprzedniej ilości książek.
W tym czasie w drukarni pracowało dwóch
wytłaczających czcionki, 8 składaczy, 4 drukarzy, 3 mistrzów introligatorstwa, 2 korektorów,
1 odlewacz i 1 pracownik fizyczny (palacz).

7 i 9 VII. – pod Nowym Dworem dochodzi do
potyczek wojsk pruskich z polskim pospolitym ruszeniem.

1795 r.
– książę Stanisław Poniatowski finalizuje przeprowadzaną od około 1790 r. sprzedaż swoje-
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– trzeci rozbiór Polski, w którym uczestniczy Rosja, Prusy i Austria. W rękach pruskich znalazło się m.in. Mazowsze z Warszawą i Nowym
Dworem.

leon Bonaparte, który osobiście dowodzi bitwą
pod Czarnowem pomiędzy wojskami francuskimi, a rosyjskimi pod dowództwem generała
dywizji hrabiego Aleksandra Ostermanna-Tołstoja (dziadka pisarza Lwa Tołstoja).

1796 r.
– pod Nowym Dworem zostaje założony przez
rząd pruski na Wiśle „zakład berlinek”,
w skład którego wchodzi 20 berlinek do rozwożenia soli po kraju i frachtu kupieckiego
oraz niewielka stocznia, w mieście działają
dwie karczmy.

1797 r.
– sporządzony został pierwszy plan miasta,
oznaczono na nim mi. kościół św. Michała,
szkołę żydowską, ratusz i wiatrak. Jego autorem jest Tymoteusz Nowicki.

24.XII. – w domu, w którym nocował w Okuninie Napoleon spotyka się z wezwanym tam
Józefem Wybickim, któremu zleca udanie się
do Płocka.

1800 r.
– w Nowym Dworze rozpoczyna działalność
katolickie Bractwo Miłosierdzia oraz cechy –
sukienniczy i mieszany. Na skutek regulacji
granic diecezji parafia katolicka w Nowym
Dworze przestaje należeć do diecezji płockiej,
zaczyna być częścią diecezji warszawskiej.
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7 marca 1790 r. Majątkiem współzarządza
hrabina Marianna Gutakowska, druga żona
Ludwika Szymona Gutakowskiego.

wozów i dyliżansów [obecny bank Milenium
na rogu ul. Paderewskiego i Partyzantów].

1820 r.
– upada fabryka kortu [sukna]. Nowy Dwór zamieszkuje 855 osób. Burmistrzem miasta jest
Ludwik Krüger.

1824 r.
23.XI.

– postanowieniem Namiestnika Królestwa Polskiego generała Józefa Zajączka
wyznaczone zostają dni odbywania corocznych jarmarków w mieście rządowym Nowym Dworze: 15 stycznia, 19 marca, 13 maja,
15 lipca, 15 września i 11 listopada.

1825 r.
1807 r.

– Nowy Dwór zostaje połączony ze stroną modlińską dwoma mostami, myto za przejazd
pobierane jest przez wojsko. Architektem
mostu między Twierdzą za Kępą Szwedzką
był inż. Feliks Pancer. Zaprojektował i wybudował zwodzony, drewniany most wieszakowy
na palach. Na budowie zastosował własnego
pomysłu czerparki wody i mechaniczne kafary
do wbijania pali.

– pod budowę napoleońskich fortyfikacji Modlina zabrano część ziemi należącej do miasta,
cofnięto miastu przywilej pobierania cła od
przewozu towarów co w bardzo poważny sposób ograniczyło jego przychody

1813 r.
– podczas jedenastomiesięcznego oblężenia
twierdzy modlińskiej przez wojska rosyjskie
mieszkańcy Nowego Dworu zostają wysiedleni. Na skutek ostrzału wiele budynków ulega
zniszczeniu, wybuch prochów niszczy ratusz
miejski z kaplicą protestancką.
– powódź zalewa cały zabudowany obszar miasta.
– upada drukarnia Johanna Antona Krügera.

1808 r.
– w mieście żyje 745 osób, w tym 183 obywateli
pochodzenia żydowskiego.

20. III. – Uroczyste Obchody urodzin Marii Józefiny Róży de Beauharnais – Bonaparte, cesarzowej Francuzów. Wojsko stacjonujące w okolicach budowanej napoleońskiej twierdzy zbiera
się w Modlinie, przechodzi przez most na Narwi i udaje się do kościoła św. Michała. W uroczystościach uczestniczą władze Magistratów
dwóch miast [Nowego Dworu i Zakroczymia],
mieszkańcy trzech parafii [zakroczymskiej, nowodworskiej i pomiechowskiej] i rzemieślnicy
budujący twierdzę. Po mszy proboszcz parafii
nowodworskiej Stanisław Nadolski wygłosił
przemówienie na cześć cesarzowej.

1815 r.
– w wyniku ustaleń Kongresu Wiedeńskiego
zostaje utworzone Królestwo Polskie będące
w unii personalnej z Rosją. Mazowsze z Warszawą i Nowym Dworem dostają się pod panowanie rosyjskie.

1816 r.
– Na skutek poniesionych strat przez „zakład
berlinek” Komisja Rządowa Przychodów
i Skarbu Księstwa Warszawskiego składa wniosek o jego likwidację. Zakład zostaje przejęty
przez Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych
i Policji i przeniesiony do wydzierżawionej
przez Komisję wsi Rybaki.

1.VI. – za miastem rozpoczyna formalną dzia1809 r.
– w mieście żyje 600 mieszkańców w tym 150
pochodzenia żydowskiego, 40 mieszkańców
trudni się rzemiosłem.

1811 r.
– Po śmierci Ludwika Gutakowskiego majątek
przejmuje syn, hrabia Wacław Gutakowski
[oficer armii napoleońskiej i adiutant cara
Aleksandra I], który urodził się w Górze
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22.III.

– po śmierci aptekarza Sobolewskiego,
wiceprezydent Warszawy Mateusz Lubowidzki
zamieszcza ogłoszenie o pilnej potrzebie otwarcia w Nowym Dworze nowej apteki, która zabezpieczała by potrzeby wojska stacjonującego
w Modlinie, mieszkańców miasta i miejscowości
leżących po obu stronach Wisły i Narwi. Najbliższa czynna apteka znajdowała się w Płońsku.

9.VI.

– Anna Sobolewska, wdowa po aptekarzu nowodworskim zamieszcza ogłoszenie
o sprzedaży lub dzierżawie apteki.

19.XI. – Komisja Województwa Warszawskiego informuje o mającej się odbyć licytacji na
wykonanie prac związanych z przebudową
ratusza na kościół wyznania ewangelickiego
w Nowym Dworze.

1827 r.
– w mieście są 104 domy, które zamieszkuje
1.234 mieszkańców w tym 334 pochodzenia
żydowskiego.
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– zgodnie z wolą cara Mikołaja I, w pobliżu
twierdzy Nowogeorgiewska (Modlina) utworzono pięć osad, z których cztery, a mianowicie: Aleksandrowskoje (25 chat), Szczypiorno
(20 chat), Wójtowstwo -Zakroczym (7 chat),
Kosewko (10 chat) znajdowały się w pow.
płońskim i były zaludnione rodzinami chłopskimi sprowadzonymi z guberni pskowskiej,
a jedna, Konstantynowskoje (12 chat), w pow.
warszawskim została zajęta przez kupców starowierców. Osady te znajdowały się pod szczególną opieką rządu; wybudowano dla nich
domy i budynki gospodarcze.

25. X.

– zapowiedź licytacji na wybudowanie
„pod Hollendrami czyli kępą Nowodworską”
wałów mających zabezpieczyć Nowy Dwór
i drogi komunikacyjne z twierdzą Modlin
przed wylewami Wisły.

1829 r.
– na skutek interwencji cara Mikołaja I zostaje
zakończony trwający od 1811 r. spór o wycenę
Nowego Dworu pomiędzy rodziną Gutakowskich, a skarbem państwa. Gutakowscy przekazują miasto skarbowi państwa w zamian
otrzymując inne dobra.

1840 r.

1830–1831 r.

27.I. –

miasto i wsie dóbr Góra, w tym pola
i budynku dworskie zostają zalane przez wylew Wisły i Narwi. W Nowym Dworze zalania
uniknął jedynie kościół św. Michała i kilka
domów. Znaczną pomoc niósł mieszkańcom
pisarz magazynu solnego Ludwik Krüger,
w jego domu znalazło schronienie wielu powodzian.

– na potrzeby wojsk powstańczych rekwirowana jest żywność i środki transportu.
W twierdzy modlińskiej pojawiają się przypadki cholery, epidemia szybko przenosi się
na teren miasta.

1830 r.
– Rząd Królestwa Polskiego zatwierdza przywilej miejski nadany przez księcia Stanisława Poniatowskiego. Nowy Dwór staje się oficjalnie
miastem rządowym.
– oddziały powstańcze tworzą w Nowym Dworze
własną policję.

10.IX. – w Nowym Dworze dochodzi do spotkania ostatniego Naczelnego Wodza Wojsk
Polskich Powstania Listopadowego generała
dywizji Macieja Rybińskiego (powołanego
na to stanowisko w tym dniu) z generałem
Fiodorem Bergiem, działającym w imieniu
Naczelnego Wodza Wojsk Rosyjskich feldmarszałka Iwana Paskiewicza. Spotkanie
miało na celu wynegocjowanie zawieszenia
broni i rozpoczęcie rozmów pokojowych. Do
rozmów jednak nie doszło ze względu na fakt,
że generał Berg miał upoważnienia do prowadzenia rozmów tylko z dotychczasowym
Naczelnym Wodzem Powstania generałem
dywizji Kazimierzem Małachowskim, który
w tym samym dniu został zdymisjonowany
przez Rząd Narodowy z siedzibą w Zakroczymiu. Ustalono, że rozmowy mają zostać
wznowione w dniu następnym do godz. 10.00
w Górze [pałacu] nad Narwią w przeciwnym
wypadku Rosjanie wznowią atak na polskie
pozycje.

Ok. 1832 r.
– w mieście powstaje skład soli, której głównym
odbiorcą staje się wojsko.

1833 r.
– Rada Administracyjna Królestwa Polskiego
oraz władze wojskowe wydają dekret określający zakres strefy wojskowej wokół twierdzy
modlińskiej. W jego efekcie w Nowym Dworze nie wolno wznosić budynków murowanych [granicą jest obecna ulica Kościuszki],
na remonty istniejących domów i budowę nowych wymagane było zezwolenie.
– magister farmacji Szymon Fabian zakłada
w mieście aptekę, którą prowadzi przez ponad
pięćdziesiąt lat.
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1835 r.

1842 r.

– dawny gmach ratusza zostaje przekazany nowodworskiemu zborowi ewangelickiemu i zostaje przebudowany na kościół.

– kolejna powódź oraz pożar niszczą część zabudowy miejskiej, między innymi szpital żydowski,
letnią bóżnicę, łaźnię i szkołę dla chłopców żydowskich.

1836 r.
– podróżni płynący Narwią przynoszą do miasta
kolejną epidemię cholery.

1837 r.
– na Narwi zostaje oddany do użytku podwieszany most zbudowany przez holenderskiego
inżyniera J.H. Singelsa.

1844–1846 r.
– przez trzy kolejne lata miasto dotykają powodzie. Największa jest pierwsza z nich, w niektórych miejscach woda ma 2 m głębokości.
Zupełnie zniszczona zostaje plebania ewangelicka. Nową wznoszą żołnierze z twierdzy modlińskiej dowodzeni przez oficerów wyznania
ewangelickiego.

1844 r.
– miasto zaciąga pożyczkę i buduje na ul. Zakroczymskiej jatki rzeźnickie i piekarskie.

1847 r.
– opisy miasta stwierdzają, że jest ono zabudowane chaotycznie, jako znaczące miejsca
oprócz kościołów wymienione są: skład soli,
stacja pocztowa, posterunek policji, apteka
i skład tabaczny.

1839 r.
– na pamiątkę Misji Świętych obok kościoła
św. Michała wystawiony zostaje pamiątkowy
krzyż z piaskowca.

1848 r.
– w mieście na stałe mieszka 2.300 osób, ludność
niestała dochodzi do 600, a stacja transportowa do więzienia w twierdzy modlińskiej przyjmuje około 700 osób rocznie.

1849 r.
– zapada decyzja, że myto, pobierane do tej pory
przez wojsko, za przejazd mostem na Narwi
będzie przekazywane na potrzeby miasta.
– Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych Królestwa Polskiego, po dwóch latach pracy, opracowuje zbiór herbów dla miast Królestwa. Przygotowane do zatwierdzenia przez cara projekty
herbów miast w tym Nowego Dworu (zawarte
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w tzw. „Albumie Heraldii” nie uzyskały jego
akceptacji.

1850 r.
– miasto liczy 2.500 mieszkańców.

1852 r.

WYDANIE JUBILEUSZOWE

1860 r.
– W mieście są 164 domy drewniane i 36 murowanych. Mieszka w nim 3.149 mieszkańców
w tym blisko 2.197 stanowili Żydzi, wśród pozostałych byli także Rosjanie i Niemcy.
– zostaje oddany do użytku nowy ratusz miejski
[na ul. Warszawskiej].
– w mieście wybucha pożar.

19.VI.

1863 r.

Ok. 1853 r.

– na skutek wprowadzenia stanu wojennego,
w związku z wybuchem powstania styczniowego, w Nowym Dworze zostają wzmocnione
siły policyjne.

– majster murarski z Nowego Dworu Karol Rejst odkrywa i wydobywa z Narwi
szczątki mamuta.

– przy kolejnej epidemii cholery powstaje tzw.
szpital, a właściwie izolatka dla osób zarażonych.

1853 r.
18. III. – w kościele parafialnym św. Michała
Archanioła z inicjatywy proboszcza Andrzeja
Bieleckiego w Nowym Dworze po raz pierwszy zabrzmiały nowe organy. Ich wykonawcą był Stanisław Przybyłowicz, organmistrz
z Łowicza.

1854 r.
– w Nowym Dworze mieszka 2.750 osób zajmując 193 domy. W mieście znajduje się stacja
„Żeglugi Parowej na Rzekach Spławnych Andrzeja hr. Zamoyskiego” obsługująca pierwszą
regularną linię pasażerską z Warszawy do Ciechocinka.

1864 r.
– w mieście powstaje areszt dla osób oskarżonych o przestępstwa polityczne.
– w istniejących 234 domach, z których tylko dwa
należały do miasta, żyje 3.939 mieszkańców
z tego połowę stanowi ludność wyznania żydowskiego. W mieście istnieją kościoły katolicki i ewangelicki, bożnica, szkoła elementarna
dla dzieci wszystkich wyznań, ekspedycja poczty i apteka.

1857 r.
– w Nowym Dworze jest 210 domów, w tym 42
murowane. Miasto liczy 2.766 mieszkańców
w tym 1.305 pochodzenia żydowskiego.

1858 r.
– przeprowadzona lustracja miasta, za czasów
burmistrza Jana Długoszewskiego, stwierdza,
że na skutek dużej liczby zakwaterowanego
w mieście wojska pojawia się zjawisko prostytucji.

1859 r.
2. I. – W wyniku rozporządzenia Komisji Rządowych i Władz Oddzielnych w Wydziale
Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchowieństwa pełniącym obowiązki burmistrza
miasta zostaje Józef Topolski. Dotychczasowy
burmistrz zostaje przeniesiony na p.o. burmistrza miasta Goszczyna.

11.X.

– po długiej i ciężkiej chorobie zmarł
pastor parafii Ewangelicko-Augsburgskiej
w Nowym Dworze Wilhelm Helbing. Zostaje
pochowany dwa dni później na miejscowym
cmentarzu ewangelickim.
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1878 r.
– w Nowym Dworze powstaje browar Izraela
Grünberga (działa do 1888 r.)

1880 r.
– w mieście powstaje Ochotnicza Straż Ogniowa.

1866 r.
– prowizor farmacji Alfred Fabian obejmuje po
ojcu aptekę w Nowym Dworze.

1868 r.

1881 r.

III.

– Nowy Dwór liczy 336 domów i przeszło 5298
mieszkańców. W mieście jest stacja pocztowa,
szkoła początkowa 2-klasowa ogólna, 5 fabryk
z roczną produkcją 92.650 rubli srebrem. Dochody miasta to 2.833 ruble srebrem.

– Narew zalewa okolice kościoła ewangelickiego, powódź zatrzymana zostaje przez
nasyp, po którym biegnie droga do Modlina.

1856 r.
– liczba mieszkańców zwiększa się do 2.806
w tym 1403 pochodzenia żydowskiego.

był inż. Stefan Zieliński, a budowniczym inż.
Walenty Dubeltowicz. Część drogowa została
oddana do użytku w 1879 r.

1872 r.
– miasto zamieszkuje 4405 mieszkańców w tym
2773 pochodzenia żydowskiego.

5. X. – wybucha pożar w fabryce fajansu, dzięki
szybkiej akcji nowodworskiej straży ogniowej
straty są niewielkie.

1873 r.

Ok. 1883 r.

– powstaje fabryka fajansu Augusta Krugera
[mieściła się na terenie obecnego ośrodka
zdrowia przy ul. Paderewskiego].
– w mieście ogłoszono pojawienie się księgosuszu – zarazy dotykającej bydło.

– powstaje fabryka przetworów ziemniaczanych
Scholtena.

1875 r.
I.

– szwedzki inżynier Robert Liander rozpoczyna budowę fabryki nitro-metaliny nowego
materiału wybuchowego w Nowym Dworze,
Materiał ten ma być zaprezentowany wojsku.
– dotychczasowa stacja „Żeglugi Parowej na
Rzekach Spławnych Andrzeja hr. Zamoyskiego” W 1871 r.) staje się stacją „Żeglugi Parowej
Maurycego Fajansa”.

1877 r.

– miasto na łamach prasy warszawskiej określane jest jako siedlisko ospy i szkarlatyny
wywoływanych przez szczególnie złe warunki
sanitarne.

17. VIII. – oddany zostaje do użytku most kolejowo-drogowy (początek budowy 1885 r. na
Narwi oraz połączenie kolejowe z Kowla do
Mławy ze stacją pod Nowym Dworem i Nowogeorgiewskiem (Modlin). Jego projektantem

1885 r.
18.IV. – umiera w wieku 83 lat aptekarz Szymon Fabian. Zostaje pochowany obok zmarłej
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w 1846 r. córki Henrietty na cmentarzu ewangelickim w Nowym Dworze. W pogrzebie
uczestniczą farmaceuci przybyli z całego kraju.

1885 r.
10. IV. – Ogłoszenie o śmierci Szymona Fabiana. „Ś. p . Szymon Fabian. W Nowym Dworze
zmarł w tych dniach właściciel apteki, Szymon
Fabian, zasłużony na polu piśmienniczem
w dziedzinie farmacyi pracownik”.

1887 r.
27. IV. – Nowodworska Straż Ogniowa bierze
udział w gaszeniu pożaru jaki wybuchł w Modlinie. Jak podejrzewali strażacy ogień został
zaprószony przez nieostrożne palenie papierosów. Spaliło się 18 zabudowań.

1888 r.

15.III. – z podwórka tartaku Broswitza woda
uniosła zapas desek, fabryka krochmalu
W.A. Scholtena zalana. Z mostu wiszącego nie
zostały nawet przyczółki. Spichlerz miał oderwany róg. Zator został rozbity ogniem artylerii z trzech dział. Woda opadała i zamarzała.
Pomiędzy złomami lodu znaleziono zwłoki
nieznanej kobiety. Z magazynów wojskowych
woda uniosła ponad 1000 pudów produktów
spożywczych. Pod wsią Bronisławka, milę od
brzegu rzeki woda wyrzuciła część mostu zniesionego przez krę pod Nowo-Georgiewskiem.

17.II. –

ukazują się przepisy wykonawcze, do
uchwały Rady Państwa o prawach i obowiązkach komendantów twierdz w zakresie władz
cywilnych i miejscowej ludności. Określono
w nich właściwości komendantów twierdz
w okresie pokoju i oblężenia m.in. dotyczących „esplanad” tj. niezabudowanych przestrzeni przed fortyfikacjami, współpracy z policją; zmian aktów własności w obrębie rejonu
fortecznego.

14.III. – siedmiu chłopów próbowało przeprawić się przez Wisłę pod Nowym Dworem, kra
przewróciła łódkę. Trzech utonęło, czterech
uratował z narażeniem życia mieszkaniec Nowego Dworu Jan Wróblewski.

30/31.III

15.III. – o godzinie 6 rano ruszyły wody Narwi.
Pomiędzy Zakroczymiem a Nowym Dworem
utworzył się zator, co spowodowało wezbranie
i wylew. Poziom wody wynosiła 19 stóp, przy
15 stopniach mrozu. Obawiano się o most kolejowy, ale przeprowadzona próba rozproszyła
niepokój. Pociąg osobowy przejechał po nim
bezpiecznie. Zalanych zostało kilka ulic, strzaskane zostały przez krę cztery berlinki, podmyte zostały fundamenty spichrza zbożowego
u zbiegu Narwi i Wisły.
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– ruszyły lody Narwi. Podniósł się
poziom wody. Nowy Dwór i okoliczne wsie
zostały zalane całkowicie. Najbardziej ucierpiały: Bronisławka, Czarnów, Janówek, Kępa
Wielka, Krubin, Okunin, Olszewnica, Pomiechowo i Pomiechówek, w którym ucierpiało
szczególnie wiele domów. Podobnej powodzi
nie było tu od 1834 r. Poziom wody osiągnął 7
stóp. Zalany był m.in. rynek, a woda wdarła się
do położonych przy nim kościołów (katolickiego i ewangelicko-augsburskiego). W związku z zalaniem tego pierwszego nie mogło być
przeprowadzone nabożeństwo rekolekcyjne.
Odbyło się dopiero dnia następnego w jednej
z kaplic niedotkniętej powodzią. Wielu prywatnym podmytych domów groziło zawalenie.
Około 2 tysięcy mieszkańców nie miało dachu
nad głową. Wielu mieszkańców chroniło się
na strychach, dachach gdzie spędzili po kilkanaście godzin. Byli zziębnięci, głodni, przerażeni żywiołem. Komendant twierdzy wysłał
pontony i cały park pontonowy dla ratowania
mieszkańców. Żołnierze tego parku przez całą
noc ratowali powodzian i zdołali wywieść
mieszkańców do bezpiecznych miejsc. Pomocy udzielała też ochotnicza straż pożarna z Nowego Dworu. Gubernator warszawski wysłał
do pomocy 8 łodzi. Pociągi na kolei Nadwiślańskiej od strony Kowla dojeżdżały tylko do
Nowego Dworu. Dalszy odcinek był nieprzejezdny gdyż woda podmyła nasyp kolejowy na
długości dwustu sążni w stronę mostu kolejowego. Od strony Mławy nie dojeżdżały do Nowo-Georgiewska, gdyż stacja kolejowa została
zalana tak jak domy przy niej położone.

1.IV.

– na miejsce powodzi przybywa na parowcu rządowym „Wisła” generał-guberna-

tor Warszawski Josif Romeyko-Hurko, który
przywiózł powodzianom 50 pudów chleba.
Zatopione lub podtopione zostają prawie
wszystkie budynki. W mieście runęło kilka
domów mieszkalnych, a kilkanaście zagrożonych było zawaleniem. Dla rozdawania chleba
i udzielania pomocy powodzianom gubernator powołał komitet na czele z naczelnikiem powiatu warszawskiego. W jego skład
wchodzili wybitni obywatele wszystkich nowodworskich wyznań: burmistrz, proboszcz
parafii rzymsko-katolickiej Leon Ciszewski,
pastor ewangelicki Ludwik Behrens, członek
dozoru bóżniczego Borman, ławnik magistratu Mergentaler i obywatel Mitt.

2.IV.

– woda opadła, żegluga pomiędzy Warszawą a Włocławkiem działała. Jednak droga
powrotna zajmowała o trzy godziny więcej
z powodu silnego nurtu. O mocy prądu świadczy fakt, że parowiec rządowy „Wisła” o mocy
40 koni mechanicznych pomimo całej użytej
swojej mocy stanął przed ujściem Narwi do
Wisły i nie zdołał na nią wpłynąć. Woda cofnęła także do tyłu jeden z parowców administratora żeglugi wiślanej M. Fajansa. Pomiędzy
Nowym Dworem, a Nowo-Georgiewskiem
w miejscu zniszczonego nasypu w celu przywrócenia tymczasowej komunikacji postanowiono zbudować most pontonowy. Była to jedna z największych powodzi jaka ogarnęła kraj
w tamtych czasach, Nowy Dwór przez ponad
dwa tygodnie był pod wodą. W celu udzielenia
pomocy powodzianom gubernator gen. Hurko udzielił zgody na powołanie w Warszawie
komitetu czasowego, którego zadaniem było
scentralizowanie zbierania ofiar i darów oraz
ich rozdziału. Datki pieniężne można było
składać u bankiera komitetu A. L. Goldstanda przy ul. Nowozielnej 48, a ofiary w naturze
w kościele Św. Ducha ul. Elektoralna 12. Ofiary miały być kierowane do miejscowości potrzebujących największej pomocy. Wśród nich
był Nowy Dwór. W skład komitetu czasowego
weszły te same osoby, które były w komitecie
podczas powodzi w 1884 roku.

3.IV.

– odbyło się posiedzenie powołanego
komitetu czasowego, w którym udział wzięli:
prezes, gubernator warszawski generał-lejtnant baron Medem, członkowie: wicegubernator A. S. Andriejew, Kazimierz Dobiecki,
A.L. Goldstand, Adam Goltz, Karol hr. Jezierski, M. M. książę Manwełow i Stanisław Brun
(ojciec). Ustalono, że w pierwszej kolejności
udzielana będzie pomoc żywnościowa i pozwalająca na umożliwienie możliwości zarobkowania a dopiero w następnej kolejności pomoc pieniężna powodzianom. Postanowiono
„1) Wyznaczyć prezesowi komitetu czasowego
sposobem zaliczenia 1.000 rub. Dla zakupienia i rozesłania chleba do (…) wymienionych
miejscowości, zasilając potrzebujących niezależnie od wysłanych już przez warszawską
piekarnie wojskową i przez zarząd twierdzy
Nowo-Georgiewskiej 300 pudów, oraz na inne
połączone z tem wydatki, po udzieleniu ludności pomocy pierwiastkowej, i w tym celu
prosić jw. generał-gubernatora o wyznaczenie
do dyspozycji komitetu wspomnianych wyżej
1.000 rubli z summy, pozostałej z ofiar dobrowolnych, w 1884 r. zebranych, wynoszącej
24.476 rub. 55 kop. 2) Niezwłocznie zarządzić
udzielenie komitetowi ścisłych informacji
o rozmiarze strat i o miejscowościach wymagających natychmiastowej pomocy, ażeby po
zebraniu danych roztrząsnąć sprawę co do rozmiaru i formy, w jakich pomoc ma być świadczona”. Protokół podpisał Sekretarz Komitetu
Zaborowski.
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pomiędzy Warszawą a Mławą. Pasażerowie
pomiędzy Nowym Dworem a Nowo-Georgiewskiem przechodzili po zbudowanym tymczasowym moście mierzącym 100 sążni.
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nika, urzędnicy nowodworskiego magistratu
zakupują obraz Matki Boskiej i zawieszają go
w budynku Magistratu, mieszkańcy Góry fundują obraz do kościoła św. Michała a w świątyniach wszystkich wyznań odbywają się nabożeństwa w intencji cudownego ocalenia.

21.IV – przywrócono częściowo bezpośrednie
kursowanie pociągów na kolei Nadwiślańskiej
pomiędzy Nowym Dworem a Nowo-Georgiewskiem i dalej do Mławy. Kursują na dobę
dwa pociągi pasażerskie i dwa towarowe.

14.V. – wznowiono regularne kursowanie statków pasażerskich pomiędzy Warszawą, a Pułtuskiem i Płockiem.

10.VI. – o godzinie 17 wybuchł w mieście gwałtowny pożar. Według relacji jednych przyczyną
były iskry z kuźni w części miasta zwanej Piaskami, według innych zaprószenie ognia (zapalenia
się pakuł) z papierosa u powroźnika. Podejrzewano też podpalenie. O pomoc została poproszona straż pożarna z Warszawy, która wysłała
jeden swój oddział z pompą parową. Straż wyruszyła z Warszawy pociągiem nadzwyczajnym
o godzinie 22. Pociąg nigdzie się nie zatrzymując
przybył w niecałą godzinę. Wspólnie z wojskiem
z twierdzy Nowo-Georgiewskiej i posiłkami
kolejowymi udało się ugasić pożar ok. godziny
2 w nocy 11 czerwca. Pożar obrócił w perzynę
138 posesji spośród 315 oznaczonych zgodnie
z wykazem urzędowym numerami. Każda z posesji składała się z domu mieszkalnego oraz kilku
zabudowań gospodarczych. Łącznie spaliło się
około 500 budynków, należących w większości
do ubogich żydów zamieszkujących miasto..
730 rodzin tj ok. 3000 osób pozostało bez dachu
nad głową i środków do życia, gdyż rzemieślnicy
stracili swoje warsztaty pracy, a kupcy składowane towary.

1889 r.
– Komisja Ogrodnictwa i Nauk Przyrodniczych
przy Towarzystwie Ogrodniczym Warszawskim przeprowadziła badania i ogłasza wyniki
dotyczące składu chemicznego, zanieczyszczeń
i bakteriologii Wisły i Narwi w Nowym Dworze,
– W Nowym Dworze mieści się kantor pocztowy.

1893 r.
– w Nowym Dworze mieszka 5.759 osób, w tym
około 70 % stanowią Żydzi.
– zniszczoną przez powódź fabrykę krochmalu
kupuje spółka Piotr Górski – Edward Mórawski.

– miasto liczy 7.250 mieszkańców.

1902 r.
– w mieście jest 360 domów zamieszkałych przez
6650 mieszkańców. Według opisów: „Miasto
jest brudne, licho oświetlone i pełne błota”.

12.VIII. – w Jabłonnie odbył się koncert chary-

1897 r.

X. – w ramach podziękowania za uratowanie cara
Aleksandra III i jego rodziny podczas katastrofy kolejowej, która miała miejsce 17 paździer-
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– parafia ewangelicka kupuje dom przy Rynku Kościelnym i umieszcza w nim szkołę na
obrzeżach miasta powstają rozległe murowane
koszary.

1900 r.

1895 r.

stwierdza, że w Nowym Dworze około 30 osób
zachorowało na tyfus plamisty. Podjęto działania
zapobiegawcze. Przyczyną epidemii były warunki
jakie panowały w mieście po powodzi i pożarze.

– właścicielem fabryki fajansu zostaje Abram
Winogradow.

– Spłonął młyn i zabudowania mieszkalne Hersza Bera Nowodworskiego, pod Nr. 174.
Nowodworska Straż Ogniowa gasiła pożar przez
dwie godziny.

generał gubernator gen. adj. Hurko wyraził
zgodę na powołanie komitetu czasowego,
w składzie, który był powołany przy powodzi. Na jego czele stał naczelnik powiatu
warszawskiego von Brincken, a na miejscu
w Nowym Dworze tworzyli go ksiądz proboszcz Leon Ciszewski, pastor Berhens, burmistrz Lasocki, członek dozoru bóżniczego
Berman oraz panowie Frenkel i ławnik Mergenthaler. Gubernator prosił wszystkich, którzy chcieliby udzielić pomocy pogorzelcom
o składanie ofiar w Warszawie do kantoru bankierskiego Pana Aleksandra Goldstanda przy
ul. Nowo-Zielnej 48, który wyraził zgodę na
ich zbieranie i przekazanie komitetowi w Nowym Dworze. Odezwa gubernatora informująca o powołaniu komitetu informowała także,
iż pierwsze pieniądze tj. 500 rubli otrzymane
na ten cel od właściciela dóbr ziemskich Ruda
Guzowska Feliksa Sobańskiego, zostały przesłane komitetowi w Nowym Dworze.

VIII. – raport naczelnika powiatu warszawskiego

1899 r.

4. IX.

11.VI. – w celu niesienia pomocy pogorzelcom

tatywny podczas, którego dzieci dały jednoaktowe przedstawienie „Zaczarowana Magdusia”,
a dorośli amatorzy zatańczyli mazura. Dochód
z koncertu został przeznaczony na powodzian
i pogorzelców z Nowego Dworu.

776 osób zatrudnionych jest w przemyśle i rzemiośle (z budownictwem), 383 osoby w handlu,
kredytach i ubezpieczeniach, 676 osób to wyrobnicy [zatrudniający się do prac fizycznych]
i służba domowa, komunikacja i transport
z łącznością 139 osób, koleje 14 osób, rolnictwo
12 osób, administracja państwowa, sądownictwo i adwokatura 30 osób, służba zdrowia
19 osób, szkolnictwo i wychowanie 30 osób, nauka, literatura, sztuka 1 osoba, wojsko 243 osoby.

– w pożarze jaki wybuchł w Nowym Dworze,
spłonęło 30 domów przy ul. Warszawskiej.

1896 r.

1904 r.
– w wyniku wyborów rabinem Nowego Dworu
został Rubin Judah Neufeld, który pełnił tę
funkcję, aż do swojej śmierci tragicznej śmierci w getcie warszawskim.

– przez Nowy Dwór przejechał pierwszy samochód.

– Nowy Dwór jest dziesiątym co do wielkości
miastem w guberni warszawskiej po Warszawie, Żyrardowie, Włocławku, Pułtusku, Kutnie,
Łowiczu, Płońsku, Skierniewicach, Kałuszynie.
W mieście jest 370 domów, mieszka w nim
7.275 osób (3101 mężczyzn i 4174 kobiety)
w tym: 1877 narodowości polskiej, 4.707 narodowości żydowskiej, 473 osoby narodowości niemieckiej, 218 narodowości rosyjskiej. Działają:
fabryka mydła i świec, fabryka fajansu, fabryka
krochmalu oraz fabryki mączki, syropów i żelatyny, a także tartak, browar i kopalnia piasku.
Liczba zatrudnionych wynosi 2323 osoby z tego
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1905 r.

1908 r.

– strajk robotniczy w fabryce żelatyny.

6.IV. – w mieście daje występ teatr żydowsko-

1906—1910 r.
– budowa mostu przez Wisłę w Nowym Dworze.
Budową kieruje inż. Stanisław Kwiryn Miller.
7 przęsłowy most miał 576 m. Od strony Nowego Dworu i Kazunia przy moście zostały
wzniesione się tzw. strażnice.
– Otwarcie parku miejskiego obecnie o nazwie
im. Wybickiego. Założycielami parku byli aptekarze Nowodworscy Jan Flatt i Konarski.

-niemiecki. Wystawiona zostaje sztuka w czterech aktach „Bracia Lurie”.

1909 r.
– do koszar wojskowych z Nowogeorgiewska
(Modlina) przeprowadza się Narewska Kompania Minerów. W koszarach umieszczona
zostaje ich polowa cerkiew świętego Mikołaja
Cudotwórcy.

1910 r.
– liczba mieszkańców osiąga 7.537 osób. Zanika
cech stolarzy.

1911 r.
– oddano do użytku wybudowany przez wojska
rosyjskie most na Wiśle łączący Nowy Dwór
i Kazuń.

su i krochmalu, browar, 3 młyny, 3 tartaki.
Funkcjonuje około 270 sklepów. Rzemiosło
nominalnie reprezentują cechy: bednarzy,
stelmachów, kowali. Duża liczba rzemieślników znajduje pracę w warsztatach fortecznych
i stoczni rzecznej. Instytucją organizującą
życie ekonomiczne i kulturalne jest oddział
Centralnych Chrześcijańskich Związków Zawodowych łączący 6 związków: metalowców,
budowlany, chemiczny, drzewny, pracowników szpitalnych, niewykwalifikowanych. Do
związków tych należą masowo rzemieślnicy.
Oddział utrzymuje czytelnię, biuro pośrednictwa pracy, kasę chorych, kasę strajkową.
Pod jej egidą jej znajduje się kooperatywa
spożywcza.

20.IX. – postanowieniem wojewody warszawskiego zarejestrowane zostało w Nowym Dworze stowarzyszenie pod nazwą „Żydowska Bibliotek Ludowa „Szolem Alejchem”.

8.XI.

– postanowieniem wojewody warszawskiego zarejestrowane zostało w Nowym Dworze stowarzyszenie pod nazwą: „Związek Rzemieślników Żydów w Nowym Dworze.

1922 r.
1906 r.
7.XI. – po przebudowie oddano do użytku kościół ewangelicki, świątynia została powiększona
o wieżę i nową zakrystię, przebudowano również
wnętrze, całości nadano cechy gotyckie.

1907 r.
17.X. – wybucha olbrzymi pożar. Rozpoczął się
na tak zwanych Piaskach. Zniszczeniu uległo
3/4 miasta. Spłonęła między innymi najbogatsza i najruchliwsza część miasta w tym synagoga i żydowska łaźnia rytualna. Łącznie na 120
posesjach spłonęło 400 budynków. Zginęły
dwie osoby. Bez dachu nad głową pozostało
około 1.500 rodzin.

1913 r.
– w Nowym Dworze żyje 8.503 osób, z tego 60%
stanowią Żydzi, 28% Polacy, 4% Niemcy i Rosjanie.

1915 r.
– Rosjanie niszczą w trakcie oblężenia Nowogieorgiewska (Modlina) przez Niemców most na
Wiśle i jego filary.

1919 r.
V-VII. – w Nowym Dworze stacjonuje 7 Pułk
Strzelców Polskich, który przybył do Polski
z armią gen. Józefa Hallera. Pułk zostaje przemianowany na 49 Pułk Strzelców Kresowych,
a społeczeństwo Nowego Dworu jest fundatorem pierwszego sztandaru pułku. Projektantem
był niejaki Edward John, haftowała Olimpia
Sadkiewiczowa.

14.08

– Nowy Dwór wchodzi w skład nowo
utworzonego powiatu Warszawskiego.

– w mieście rozpoczyna działalność lewicowy
Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Jego członkiem jest m.in. nauczyciel Rudolf Rase. Związek powstał w wyniku
połączenia: Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskich
Szkół Początkowych i Związku Nauczycielstwa
Ludowego w Galicji.

1920 r.
– w Nowym Dworze, a nie w Modlinie Twierdzy, w okresie „bitwy Warszawskiej” mieści się
Główna Kwatera 5 Armii dowodzonej przez
gen. Władysława Sikorskiego.

30.X. – napływa pomoc dla pogorzelców z Nowego Dworu. Wpłaty w wysokości 25 rubli dokonał m.in. Henryk Sienkiewicz.

1921 r.
– w Nowym Dworze mieszka 7.829 osób w tym
3916 pochodzenia żydowskiego. Przemysł
reprezentowany jest przez: fabryki fajan-
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3.I.

– postanowieniem wojewody warszawskiego
zarejestrowane zostało w Nowym Dworze stowarzyszenie pod nazwą: „Nowodworskie żydowskie
stowarzyszenie muzyczno-literackie „Hazomir”
(Słowik)”.

1923 r.
5.III.

– postanowieniem wojewody warszawskiego zarejestrowane zostało stowarzyszenie
pod nazwą: „Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości m. Nowego Dworu pow. Warszawskiego”.

1.V.

– Ognisko Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych liczy 13 członków:
Mieczysław Ciesielski, przewodniczący; Aleksandra Sobolewska, sekretarz; Rudolf Rase,
skarbnik oraz członkowie: Amela Krotowicz,
Czesław Przedwiecki, Romuald Kozierowski,
Leonard Traczyk, Eugeniusz Ciesielski, Józef
Zajączkowski, Aleksander Kwiatkowski, Jadwiga Przedwiecka, Jadwiga Penszko, Wanda Chydybina, Maria Grosowa i Władysława
Kuczkowska. Każdy z członków otrzymuje
w ramach składki członkowskiej prenumeratę
„Głosu Nauczycielskiego”.

– do Nowego Dworu przeprowadza się rodzina
Sołdków. Stanisław Sołdek wraz z ojcem rozpoczynają pracę w stoczni rzecznej. Tu uzyskuje
dyplom czeladniczy. W okresie okupacji hitlerowskiej rodzina przeprowadza się do Płocka,
a po wojnie do Gdańska. Jego nazwiskiem nazwano pierwszy zwodowany po wojnie w 1948 r.
w stoczni Gdańskiej statek – rudowęglowiec
„Sołdek”.

1924 r.
21.I.

– Komitet strajkowy oddziału Związku
Zawodowego Robotników Przemysłu Odzieżowego w Polsce przystąpił do rozmów ze
Związkiem Rzemieślników.

31.III. – na skutek ruszenia lodów na Narwi,
Nowy Dwór po raz kolejny zostaje zalany, „aż
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po pierwszą kondygnację wieży kościelnej”.
Komunikacja kolejowa zostaje wstrzymana.

23.V.

- postanowieniem wojewody warszawskiego zarejestrowane zostało stowarzyszenie
pod nazwą: „”Nowo-Dworskie Towarzystwo
Wioślarskie”.

WYDANIE JUBILEUSZOWE

jest to 5 miejsc z tego 2 na wyszynk i 3 na
sprzedaż detaliczną.

1927 r.
1.I. – do Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół
Powszechnych wstępuje Wacław Bagiński.

1925 r.
8.I. – postanowieniem wojewody warszawskiego zarejestrowane zostało stowarzyszenie pod
nazwą: „koło Młodzieży w Okuninie”.
– burmistrz miasta używa pieczęci z herbem
rodu Poniatowskich „Ciołek”.

24.II.

– postanowieniem wojewody warszawskiego zarejestrowane zostało w Nowym
Dworze stowarzyszenie pod nazwą: „Linas
Hacedek”.
– spis ludności wykazuje, że w mieście mieszka
7.900 osób.

15.VI. – postanowieniem wojewody warszawskiego zarejestrowane zostało w Nowym Dworze stowarzyszenie pod nazwą: „Towarzystwo
Domu Ludowego Organizacji Chrześcijańsko-Społecznych”.

15.IX.

– postanowieniem wojewody warszawskiego zarejestrowane zostało w Nowym
Dworze stowarzyszenie pod nazwą: „Gemiłus
Chesed”.

12.X.

– powstaje „Browar Nowodworski” Sp. z. o.o.
przekształcony następnie w „Nowodworski
Browar Udziałowy” sp. z o.o.

– w wyniku wyborów w skład Zarządu
Ogniska Związku Polskiego Nauczycielstwa
Szkół Powszechnych wybrani zostają: Stanisław Koskowski, przewodniczący; Eugeniusz
Ciesielski, wiceprzewodniczący i skarbnik
i Elżbieta Sowianka, sekretarz. Oprócz nich
członkami Związku są: Aleeksander Kwiatkowski, Mieczysław i Bolesław Ciesielki, Leonard Traczyk, Romuald Koziorkowski, Aniela Krotowicz, Czesław Przedwiecki, Jadwiga
Przedwiecka, Seweryn Glinicki i Karolina
Pająkówna.

1928 r.
19.III. – dotychczasowa stocznia Centralnych
26.X. – Mieczysław Ciesielski zostaje wybrany
delegatem ogniska w Nowym Dworze na VII
Zjazd Delegatów Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Oddziału Powiatu Warszawskiego.

Warsztatów Marynarki Wojennej staje się jednostką organizacyjną Państwowych Zakładów
Inżynierii.

– do Związku Polskiego Nauczycielstwa
Szkół Powszechnych wstępuje Seweryn Glinicki.

30.XI. – w Dzienniku Urzędowym Województwa Warszawskiego zostaje ogłoszona liczba
oraz rozmieszczenie miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na obszarze Województwa
Warszawskiego w 1927 r.. w Nowym Dworze
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15.02.

– ukazuje się rozkazu dowódcy Batalionu Elektrotechnicznego w Nowym Dworze
ppłk. Marcelego Rewieńskiego o połączeniu
elektrowni i wodociągów w Modlinie z elektrownią szkolną w Nowym Dworze. Powstała
„Elektrownia i Wodociągi Szkolne Batalionu
Elektrotechnicznego Saperów w Modlinie”.
Kierownikiem elektrowni i wodociągów został
kpt. inż. Stanisław Derejski, jego zastępcą por.
Antoni Siedlecki, a kierownikiem filii w Nowym Dworze i jego zastępcą został por. Kazimierz Grüner.

28.VI. – ze Związku Polskiego Nauczycielstwa
Szkół Powszechnych występuje Elżbieta Majkowa z d. Sowianka.

VII.

– z połączenia Związku Zawodowego
Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich
i Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół
Powszechnych utworzony zostaje Związek
Nauczycielstwa Polskiego (proces zjednoczeniowy obu związków przebiega przez
kilka lat).

1.XI. – w skład Zarządu Ogniska Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych
wchodzą: Seweryn Glinicki, prezes; Anna
Sobucka – Chmielińska, sekretarz i Piotr Jankowski, skarbnik. Ognisko liczy 15 członków,
członkiem Związku zostaje nauczyciel ze szkoły powszechnej nr 3 Michał Miszewski.

4-5.V.

28.I. – Ognisko Związku Polskiego Nauczyciel-

15.XI

1930 r.

1931 r.

1926 r.
stwa Szkół Powszechnych liczy 11 członków
(jest jednym z 18 ognisk w powiecie warszawskim): Mieczysław, Bolesław i Eugeniusz
Ciesielski, Stanisław Koskowski, Aleksander
Kwiatkowski, Romuald Kozierowski, Leonard
Traczyk, Rudolf Rase, Jadwiga Przedwiecka,
Jadwiga Penszko, Aniela Krotowicz. Każdy z członków otrzymuje w ramach składki
członkowskiej prenumeratę „Głosu Nauczycielskiego”. 8.X. – postanowieniem wojewody
warszawskiego zarejestrowane zostało stowarzyszenie pod nazwą: „Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe” w Nowym Dworze pow.
Warszawskiego.

nisław Koskowski nr 1, Romuald Kozierowski nr 1, Aniela Krotowicz nr 1, Aleksander
Kwiatkowski nr 1, Karolina Pająk nr 2, Jadwiga
Przedwiecka nr 2, Czesław Przedwiecki nr 2,
Waleria Rączkowa nr 1, Anna Sobucka nr 2,
Elżbieta Sowianka nr 2 i Leonard Traczyk nr 1
oraz emeryt Bolesław Ciesielski. Zarząd Ogniska stanowią Eugeniusz Ciesielski, prezes; Leonard Traczyk, wiceprezes i skarbnik; Anna
Sobucka, sekretarz.

– w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warszawskiego zostaje ogłoszona liczba oraz
rozmieszczenie miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych na obszarze Województwa
Warszawskiego w 1928 r.. W powiecie Warszawskim przewidziano 82 miejsca sprzedaży
w tym w Nowym Dworze 5 miejsc z tego 2 na
wyszynk i 3 na sprzedaż detaliczną oraz w Modlinie 1 miejsce na sprzedaż detaliczną.
– z inicjatywy księdza Henryka Jóźwika, proboszcza nowodworskiej parafii utworzone
zostaje stowarzyszenie pod nazwą „Akcja Katolicka”, która rozpoczęła prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej.
– członkami Ogniska Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych są nauczyciele
następujących szkół nowodworskich: Janina
Borkówna nr 2, Eugeniusz Ciesielski nr 1, Seweryn Glinicki nr 2, Piotr Jankowski nr 2, Sta-

– święto Batalionu Elektrotechnicznego i 12 rocznicę jego powstania. 4 maja
po uroczystym wieczornym apelu na placu
sportowym, przeglądzie i raporcie nastąpiło
odczytaniu rozkazu o awansach szeregowych
i przyznaniu po raz pierwszy odznaki pamiątkowej batalionu, którą otrzymało 11 żołnierzy szczycących się ponad 10 letnią służbą
w batalionie. Uroczystość zakończyła się defiladą, a następnie w kinie batalionu żołnierze
obejrzeli „Na Sybir”. W dniu następnym na
placu koszarowym odbyła się zbiórka batalionu z całym swoim sprzętem ćwiczebnym.
Po przyjęciu raportu przez dowódcę Okręgu
Korpusu I w Warszawie generała brygady
Jana Karola Wróblewskiego na placu sportowym proboszcz wojskowej parafii w Modlinie
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odprawił msze polową zakończoną kazaniem,
w którym podkreślił najpiękniejsze momenty
z dziejów batalionu, a więc: udział plutonu reflektorów w walkach m.in. pod Dźwińskiem,
Kijowem, Korosteniem, Warażem, Wielkim
Obzyrem oraz plutonu elektrotechnicznego
w Żytomierzu, Płoskirowie i innych miejscowościach. Po mszy pan Glinicki wygłosił
przemówienie, podkreślając stosunek ludności cywilnej do batalionu, który ofiarna
i sprawną pomocą w wypadkach powodzi i pożarów zaskarbił sobie serca mieszkańców. Dla
udokumentowania tego stosunku i uczczenia
10-lecia stacjonowania batalionu w Nowym
Dworze jego mieszkańcy ufundowali 4 fanfary
ozdobione haftowanymi fartuchami. Fanfary
te przekazał pan Glinicki dowódcy batalionu
ppłk. Rewieńskiemu, który przekazał je orkiestrze batalionu. Po defiladzie, która odbierał
generał Wróblewski odbył się żołnierski obiad
z udziałem zaproszonych gości. Po południu
odbyły się zawody sportowe. Wieczorem
z udziałem mieszkańców miasta, gości i przedstawicieli batalionu odbył się koncert w czasie,
którego wystąpili: panie Ada Horska i Bartłomiejczykowa, panowie Nietyksza i Szatkowski,
chór żołnierski i orkiestra batalionu. Koncert
poprzedził wykład o historii batalionu wygłoszony przez por. Fryzendorfa.

1.IX.

– członkami Związku Polskiego Nauczycielstwa Polskiego Szkół Powszechnych są:
Anna Chmielińska, Seweryn Glinicki (prezes), Piotr Jankowski (skarbnik), Aleksander
Kwiatkowski, Stanisław Koskowski, Aniela
Krotowicz, Czesław Przedwiecki, Jadwiga
Przedwiecka (sekretarz), Rudolf Rase, Leonard
Traczyk.

9.XII. – według spisu powszechnego w Nowym
Dworze mieszka 9.386 osób w tym 3.061 pochodzenia żydowskiego.

19. XII.

– Uroczyste otwarcie i poświęcenie
centralnej elektrowni modlińskiej dostarczającej prąd zarówno do Batalionu Elektrotechnicznego, miasta Nowy Dwór oraz fortu IV
w Janówku i majątku w Górze.

1932 r.
23.IV.

– w stoczni PZInż. wodowany zostaje,
zbudowany w ciągu półtora roku, ORP „Batory” kuter patrolowy Straży Granicznej, a następnie Marynarki Wojennej.

6.IX.

– Otwarcie Oddziału Warszawskiego Komunalnej Kasy Oszczędności w Nowym Dworze
k/Modlina. Był to czwarty oddział warszawskiej
Kasy.

– Obszar miasta Nowy Dwór obejmuje 246 ha
(1.720.250 m2), Na ponad stu z hektarach
znajduje się 433 posesji z budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi. Nowych budowli od
wielu lat nie przybywa, stare ulegają rozsypce.
Magistrat Nowego Dworu rozpoczął zabiegi
o przyłączenie do swojego obszaru: wsi Nowo
Łączna z fabryką krochmalu firmy „Górski
i Morawski” oraz stację kolejową Nowy Dwór
(307 mieszk.); portu wojennego Modlin (256
mieszk.) i części kępy Nowodworskiej pomiędzy torem kolejowym a gruntami miejskimi
(teren niezamieszkały). Nowe tereny powiększyły by obszar miasta o 798.745 m. kw. tj.
o ponad czterdzieści procent.
– z wykazu członków Związku Polskiego Nauczycielstwa Polskiego Szkół Powszechnych
skreśleni zostają: z dniem 1.X. Leonard Traczyk, a z dniem 1.XI. Anna Chmielińska.

10.XI. – Ognisko Związku Nauczycielstwa Polskiego liczy tylko 8 członków.

1933 r.
– największy kryzys gospodarczy świata XX wieku (1929-1933) dotknął także Nowy Dwór.
Mieszkańcy, poza drobnym handlem, trudnili się rzemiosłem, głównie krawiectwem
i szewstwem. W mieście było około 3.000 osób
bezrobotnych tj. 28 proc ogółu mieszkańców.
pomimo trudności gospodarczych i społecznych wynikających z kryzysu handel w mieście
jest nadal ożywiony, a chałupnicy mieli pełno
zamówień. Do kasy miejskiej wpływały regularnie podatki.
– Zarząd miasta podjął decyzję o budowie 4-tej
w mieście 7-klasowej szkoły powszechnej na
ul. Słowackiego. Koszt budowy, parterowego budynku, który miał mieć 60 m. długości
i 14 m. szerokości, miał wynieść 100.000 zł.
Wsparciem budowy szkoły było drewno,
o wartości 18.000 zł, jakie dostarczył właściciel dóbr Jabłonna hr. Maurycy Potocki.
Była to jedynie część, spośród 500 m3 drewna
przekazana przez niego miastu, na poczet odszkodowania za odstąpienie prze Nowy Dwór
uprawnień do założenia własnej elektrowni. Kwotę 8.000 zł zebrano z dobrowolnych
składek mieszkańców, na zebranie pozostałej
kwoty mieszkańcy obłożyli się dobrowolnym
podatkiem.

1.IX. – członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego ogniska w Nowym Dworze zostaje nauczyciel Józef Kulka.

1934 r.
II. – szpital w Nowym Dworze otrzymuje w da-

15.V. –Związek Nauczycielstwa Polskiego w Nowym Dworze podejmują rezolucję w sprawie
zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Prezydent RP w ustawie o stosunkach służbowych
nauczycieli z dnia 1 lipca 1926 r.
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rze od pana Drozdowskiego, właściciela majątku Cząstków zastrzeżone na hipotece należne
mu sumy w wysokości 5.000 zł. i 7.600 rubli
carskich, wraz z procentami od roku 1924. Odsetki od tych kwot miały być użyte na leczenie
biednych z terenu parafii rzymsko-katolickiej
w Kazuniu.
– Odbyły się wybory do gminy wyznaniowej
żydowskiej w Nowym Dworze. Bezwzględną
większość 11 mandatów uzyskali syjoniści. Je-

den mandat uzyskali ortodoksi, którzy w poprzedniej kadencji posiadali w niej większość.

26.IV.

– przewodniczącym komisji wyborczej
do Rady Miejskiej został mianowany dr. Władysław Nawaduński. Na 10.000 mieszkańców
uprawnionych do udziału w wyborach jest
5.000. Miasto podzielono na 4 okręgi. Wybieranych będzie 16 radnych.

25.VII

– kolejna powódź w Nowym Dworze
i okolicy. W mieście woda z Narwi zalała podwórza kilka domów. Od strony wsi Łęczna
woda przesączała się przez wał, który na przestrzeni 200 metrów został zabezpieczony przez
saperów i strażaków. Woda podeszła do nasypu
kolejowego, nad którego ochroną czuwa wojsko. Na odcinku między Wólką Górską a Bożą
Wolą woda podeszła do szosy.

30.IX. – otwarty zostaje most na Wiśle im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jego projektantem
był inż. Eugeniusz Hildebrand. Budowa została rozpoczęta w roku 1932 a zakończona
w 1933. W następnych miesiącach 1934 r.
wybudowano dojazdy. Budowę mostu prowadziło Towarzystwo Przemysłu Metalowego
„K. Rudzki i S-ka”, kierownikiem prac był inż.
Florian Kowalewski i inż. Józef Pniak. Most
miał 550 m długości, 11,5 m szerokości z czego 5 m przypadało na chodniki z obu stron,
w 6,5 m jezdni znajdowało się miejsce na tor
dla kolejki wąskotorowej (tory były rozkładane). Budowa mostu kosztowała pięć i pół
miliona złotych. W uroczystościach udział
wzięli: wiceminister komunikacji Julian Piasecki, wojewoda warszawski Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski, dowódca 8 Dywizji
Piechoty gen. bryg. Antoni Szyling, dowódca
dywizyjnej piechoty płk. Stanisław Kozicki,
kompania honorowa 32 pp., oddziały Przysposobienia Wojskowego „Strzeleca”, mieszkańcy Nowego Dworu, Kazunia i pobliskich
miejscowości. Przemówienia wygłosili inż.
Władysław Tryliński i min. Piasecki. Aktu
poświęcenia mostu dokonał ksiądz proboszcz
Tadeusz Majchrzak z Kazunia.

– miasto zamieszkuje 9.397 mieszkańców.

1935 r.
– inż. Włodzimierz Mierenkow zakłada klub
sportowy „Świt”.

kwiecień – w stoczni PZInż. wodowany zostaje
OPRP „Czajka” trałowiec redowy typu Jaskółka
[minowiec].

1.XII.

– członkami Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Nowym Dworze są następujący
nauczyciele ze szkół nowodworskich: Maria
Ewjnerówna nr 1, Seweryn Glinicki nr 2, Piotr
Jankowski nr 2 (skarbnik), Edward Kaczmarski
nr 2 (prezes), Stanisław Kucharski nr 2, Stani-
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1942 r.

sław Koskowski nr 2, Amela Krotowiczówna
nr 1, Zdzisław Mazur nr 1Henryka Niedzinska
nr 1, Czesław Przedwiecki (magistrat), Marian
Piotrowski nr 1 (sekretarz), Rase Rudolf (emeryt), Janina Silkiewiczówna nr 1.

– na terenie katolickiego cmentarza rozpoczynają się nocne masowe egzekucje wykonywane przez gestapo. Wstęp na teren cmentarza
zostaje zabroniony, jest to możliwe jedynie
w przypadku pogrzebów jednak po uzyskaniu
specjalnego pozwolenia.

1937 r.
9.III. – Nowy Dwór ponownie całkowicie zalany przez wezbrane wody Wisły i Narwi.

1.V. – robotniczy pochód 1 – Majowy w Nowym
Dworze zostaje obrzucony kamieniami przez
zwolenników Narodowej Demokracji i ONR.

– Miasto liczy 10.206 mieszkańców.

9.IX

– w wyniku bombardowania zniszczony
zostaje most kolejowo-drogowy na Narwi łączący miasto z Modlinem. Pozostał tylko most
pontonowy którzy zbudowali polscy saperzy.
Wkrótce po zakończeniu działań wojennych
Niemcy budują poniżej zniszczonego mostu
drewniany most niskowodny łączący Nowy
Dwór i Modlin.
– w wyniku bombardowań i ostrzału artyleryjskiego prowadzonego przez wojska niemieckie
zniszczeniu ulega wiele budynków w tym synagoga. Uszkodzeniu ulega kościół św. Michała.

1.XI. – w wyniku dekretu Adolfa Hitlera z 8 paź-

29.XII – Po raz pierwszy urzędowo użyta zostaje
obecna nazwa miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Następuje to w wyniku wydania przez dyrektora Poczty Polskiej obwieszczenia o zmianie,
z dniem 1 stycznia 1938 r., nazw szeregu miejscowości.. Nowa nazwa miasta stosowana była
jedynie przy adresowaniu korespondencji.
– miasto zamieszkuje 10.150 mieszkańców.

1938 r.
– w mieście wybucha bojkot antyżydowski. Pikietowane są sklepy żydowskie. Wspólną akcję
przeciw tym aktom antyżydowskim podejmują
działające w Nowym Dworze: Komitet „Bundu, Miejscowa Rada Klasowych Związków
Zawodowych, Związek Robotników Przemysłu Skórzanego – Sekcja Szewców i robotnicy
Fabryk Dykt i Fajansów.

dziernika. Z dawnego powiatu warszawskiego
w skład nowego okręgu Rzeszy „Gdańsk-Prusy Zachodnie, rejencji ciechanowskiej,
powiatu płońskiego włączone zostały miasta
Nowy Dwór, Zakroczym i trzy gminy wiejskie:
Cząstków, Góra i Pomiechowo. Posterunek
graniczny znajdował pomiędzy Generalną Gubernią, a Rzeszą znajdował się między Rajszewem a Skierdami. Przekraczanie granicy staje
się możliwe jedynie na podstawie specjalnych
przepustek. Punkt kontrolny znajduje się na
stacji kolejowej w mieście i przy moście na Narwi od strony miasta. Nowy Dwór otrzymuje
niemiecką nazwę: Neuhof.

XII. – Niemcy przeprowadzają spis ludności żydowskiej służący m.in. wyliczeniu kontrybucji
jaką musiała zapłacić gmina żydowska.

1940–1941 r.
– Niemcy odbudowują most drogowo-kolejowy
na Narwi, prace prowadzi Towarzystwo Przemysłu Metalowego „K. Rudzki i S-ka”. Projektantem w Towarzystwie był inż. Józef Pniak. Po
zakończeniu prac przez most ułożono dwa tory
(poprzednio był jeden). Kierownikiem prac był
Florian Kowalewski. Opuszczaniem czterech
kesonów i budową podpór pod drugi tor kierował Jan Martelus.

V. – w mieście utworzone zostaje getto dla ludności żydowskiej. Obejmowało ono teren ograniczony ulicami Modlińską, Piaskową, Szerokołęczną, Warszawską POW i torem kolejowym.
Żydzi mają zakaz poruszania się po mieście.
W mieście w wielu miejscach ustawione zostały
tablice z napisem „Żydom wstęp wzbroniony”.

1939 r.
1.VIII. – z dniem 1 sierpnia w Nowym Dworze
działalność swoją rozpoczyna urząd skarbowy.

– odbywają się egzekucje publiczne na m.in. placu Solnym i na terenie getta.
– rozpoczyna się likwidacja getta nowodworskiego.

XI.

– z Nowego Dworu odjeżdżają pierwsze
transporty żydów do obozu zagłady „Oświęcim – Brzezinka”.

XII.

– z getta wywiezieni zostają ostatni jego
mieszkańcy.

1944 r.
– likwidacji ulega ogrodzenie byłego getta w Nowym Dworze, Niemcy wywożą dokumenty archiwum miejskiego, urzędów nowodworskich,
księgi metrykalne parafii katolickiej, a także
akta gmin wyznaniowych.

VIII.

– w koszarach byłego batalionu elektrotechnicznego stacjonuje, przed udaniem się do
Warszawy, część brygady SS „Dirlewangera”
wsławionej później mordami na ludności cywilnej i powstańcach warszawskich.

VIII.

– Niemcy tworzą w mieście dwa obozy
pracy dla Polaków pracujących przy pracach
fortyfikacyjnych (przy ul. Warszawskiej i dawnej szkole żydowskiej przy ul. Górskiej), na
terenie fabryki krochmalu dokonana zostaje
przez gestapo egzekucja na 26 osobach z Legionowa i okolic, podejrzewanych o pomoc
powstańcom warszawskim.

– wywiezione zostają do Niemiec maszyny z fabryki dykty (jedynej fabryki jaka funkcjonował
w okresie okupacji).

1945 r.
15.I. – obozy pracy zostają zlikwidowane a pracujący w nich przymusowo polscy robotnicy zostają wywiezieni m.in. do Mławy i Ciechanowa.

18.I.

– Niemcy wysadzają mosty na Narwi
i Wiśle tego samego dnia Nowy Dwór zostaje
wyzwolony przez wojska rosyjskie. W trakcie
zdobywania miasta zniszczeniu ulega szereg
budynków w tym budynek szkolny. Uszkodzony zostaje kościół św. Michała.
– powołane zostaje Wojewódzkie Kierownictwo
Odbudowy Mostów w Nowym Dworze. Na
czele kierownictwa staje inż. Władysław Pajchel. Wojska radzieckie odbudowują most na
Narwi. Most ten postawiony był na drewnianych jarzmach, na których położono gotowe
przęsła stalowe z kratowych dźwigarów o rozpiętości 23 m z górną jezdnią. Most miał tylko
jeden tor kolejowy.
– w mieście powstaje pierwsze przedszkole oraz
dwie 7-klasowe szkoły podstawowe.
– w Modlinie Stary w budynku Szkoły Podstawowej wznawia działalność gimnazjum.
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1946 r.

1956 r.

– gimnazjum w Modlinie Starym otrzymuje nazwę: Ogólnokształcące Gimnazjum i Liceum
im. Tadeusza Kościuszki.

– miasto zamieszkuje 7.600 mieszkańców.
– Prezesem Zarządu Spółdzielni „Nadnarwianka” zostaje Stanisław Wicherkiewicz. Funkcję
tą pełni do 1965 r.

1947 r.
III. – powódź. Miasto zostaje zalane. Zniszczony
zostaje most drogowy na Narwi i kilka przęseł
mostu kolejowego.

30.IV. Zostaje oddany do użytku odbudowany
most drogowy na Narwi. Pracami kieruje inż.
Władysław Pajchel. Prace wykonuje firma
„K. Rudzki i S-ka”, która poszerzyła także filary
mostu pod drugi tor kolejowy. Otwarcie mostu
nastąpiło po poświęceniu go przez proboszcza
Nowego Dworu w obecności premiera Rządu
Tymczasowego Edwarda Osóbki Morawskiego
i generała Mariana Spychalskiego.

1958 r.
– powstaje trzyosobowy Komitet Organizacyjny
utworzenia Spółdzielni Mieszkaniowej. W jego
skład weszli: Zbigniew Lazarowicz, Andrzej
Tejchman i Stanisław Wojciechowski.

1959 r.
12. II. – oddano do użytku nowowybudowany
gmach Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Słowackiego.

1948 r.
– burmistrzem miasta jest Stefan Kaniewski.

1.XI. – na wniosek władz miasta powstaje Zespół Szkół Zawodowych Nr 1. Początkowo siedziba mieściła się w budynku Szkoły Powszechnej (Podstawowej) Nr 3 przy ul. Warszawskiej.
Kształciła młodzież w dwóch kierunkach handlowym i mechanicznym. Prowadzono w niej
także klasę wstępną dla tych, którzy nie mieli
ukończonej szkoły powszechnej.
– Ogólnokształcące Gimnazjum i Liceum im. T.
Kościuszki przeprowadza się do wyremontowanego budynku d. przedwojennego Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum Koła Rodziny Wojskowej przy ul. Mieszka I.

1950 r.
– Ogólnokształcące Gimnazjum i Liceum im.
T. Kościuszki zostało oficjalnie upaństwowione.

1951 r.
– Otwarcie na Narwi nowego mostu stalowego
kolejowo-drogowego. Projekt mostu opracował inż. Leon Pszenicki. Montaż prowadziła
firma „Mostostal” pod kierownictwem inż.
Tadeusza Florczaka. Jednocześnie rozebrano
most drogowy Baileya.

1952 r.
1.VII

– Nowy Dwór zostaje miastem powiatowym, do miasta zostaje włączony teren byłej
stoczni modlińskiej z gminy Pomiechówek.

to kolejna szkoła wybudowana w ramach akcji
„Szkoła Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego”.
– Powódz w Nowym Dworze i okolicy.

1963 r.
14.11. – odbywa się zebranie założycielskie Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Nowym Dworze Mazowieckim.
Prezesem wybrany zostaje Witold Orych.

1965 r.
– Rozpoczynaja produkcję Mazowieckie Zakłady
Tłuszczowe.W następnych latach trwa rozbudowa rozbudowa zakładu które zostały przekształcone na Nowodworskie Zakłady Chemi
Gospodarczej ,,Pollena” .Po zmianach społecznych zakład w r.1992 zostal zakupiony przez
firmę Benckiser.
– powstaje Technikum Chemiczne, które kształci
kadrę dla potrzeb Zakładów Chemii Gospodarczej „Pollena” o kierunkach: technolog procesów chemicznych i analiza chemiczna.

1968 r.
– oddano do użytku gmach nowego budynku
szkolnego przy ul Górskiej. Swoją siedzibę znalazł tam Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 oraz
Technikum Chemiczne. Uruchomione zostają także nowe kierunki kształcenia. Powstaje
Technikum Mechaniczne, Technikum Mechaniczno-Samochodowe, Mechaniczne Liceum
Zawodowe.

1959 r.
13.VII. – z udziałem 20 osób odbywa się walne
zebranie założycielskie Spółdzielni Mieszkaniowej. Przyjęto statut, wybrano Radę Nadzorczą w składzie: Stanisław Awęcki, Stanisław
Giza, Zdzisław Jeziorkowski, Józef Krakowiak,
Wiesław Szyperski, Jan Szeliga, Henryk Prusek. W skład pierwszego Zarządu wybrani
zostali: Władysław Orlik, Jan Kot i Stanisław
Wojciechowski, który został Prezesem Spółdzielni. Spółdzielnia przyjęła nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Dworze Mazowieckim.

1961 r.
31.XII.

– do Nowego Dworu zostaje przyłączony: Stary Modlin /miejscowość/, Modlin
- Letnisko /miejscowość/, Modlin Twierdza
/miejscowość/, bez przysiółka Utrata z gromady Modlin Stary i Okunin Pierwszy /miejscowość/, z gromady Janówek Pierwszy.

1953 r.

1962 r.

– Zakończyła się trwająca od 1951 r. odbudowa
mostu na Wiśle. Prace prowadzone były przez
Zarząd Okręgowy Odbudowy Mostów w Płocku i „Mostostal” Kraków.

– oddano do użytku nowowybudowany, przy
wydatnej pomocy żołnierzy JW. 3432, gmach
Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Długiej. Była

1969 r.
– powołana zostaje 6-oddziałowa szkoła specjalna mieszcząca się początkowo w budynku
Szkoły Podstawowej Nr 2, następnie w Szkole
Podstawowej Nr 5.

1970 r.
– rozbiórka kościoła ewangelickego.

1972 r.
9.IV.

– przy ul. Chemików 1 oddany zostaje
nowy budynek Liceum Ogólnokształcącego.

12.X.

– Liceum Ogólnokształcące otrzymuje
imię Ludowego Wojska Polskiego, a patronat

1954 r.
– utworzona zostaje filia Biblioteki Pedagogicznej w Warszawie.
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1984 r.

nad szkołą obejmuje JW. 3432 (dowódca płk.
Kazimierz Byrski). Szkoła otrzymuje nowy
sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.
– utworzony zostaje Zespół Szkół Budowlanych
w oparciu o nowowybudowany przez „Kablobeton” budynek przy ul. Warszawskiej. Szkoła
kształci fachowców w dziedzinie budownictwa
na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

28.IX. – w 35 rocznicę powstania Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego i Robót
Fundamentowych „Energopol 3” Urząd Pocztowy Nr 1 w Nowym Dworze używa okolicznościowego datownika.

– przy ul. Mazowieckiej zostaje otwarty Spółdzielczy Dom Kultury.

1985 r.
– Naczelnik Miasta Stanisław Wicherkiewicz
przechodzi na emeryturę.
– W Hufcu ZHP w Nowym Dworze pracuje
7 szczepów w ramach, których działa 1098 zuchów, 800 harcerzy i 140 harcerzy starszych.

1988 r.
1973 r.
– Początek układania na filarach dotychczasowego mostu kolejowo-drogowego dźwigarów
typu ESTB pod drugi tor kolejowy. Prace zakończono w roku 1974.

1974 r.
8.V.

– w Nowym Dworze na stadionie Nowodworskich Ośrodków Sportu, Turystyki i Wypoczynku kończy się I etap (jazda indywidualna na czas) XXVII Wyścigu Pokoju. W wyścigu
udział wzięło 106 kolarzy z 18 krajów. Zwycięzcą został Tadeusz Mytnik, który na 20 kilometrowej trasie uzyskał czas 29,38 min., drugi był
Aavo Pikus (ZSRR), trzeci Karl Dietrich Diers
(NRD). Pozostali Polacy: Józef Kaczmarek był
7, Jan Brzeźny 16, Janusz Kowalski 22, Bernard
Kręczyński 24 i 31 Stanisław Szozda.
– W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 powstaje
pierwsza w Polsce Sekcja jiu-jitsu. Zorganizował ją dr Krzysztof Kondratowicz, który prowadził ją do 1984 r.
– Hufiec ZHP w Nowym Dworze otrzymuje imię
por. Mieczysława Kalinowskiego. Działacza
KZMP, obrońcy Modlina w 1939 r., poległego
w bitwie pod Lenino w 1943 r.

1975 r.
1.VI – do miasta zostają przyłączone: Kępa Małocka (enklawa) z gm. Cząstków; Kępa Nowodworska (gromada), Łęczna (gromada), Nowo
Łęczna (osiedle), Księża Góra (lasy), Dębina
(lasy) z gminy Góra.

1976 r.
– Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego zostaje Tadeusz Nowak.

1977 r.
1.VIII – do miasta zostaje przyłączona Wólka
Górska (część sołectwa) z gminy Jabłonna.

1979 r.
– w budynku byłej poczty przy ul. Paderewskiego 22 rozpoczyna działalność Miejski Ośrodek
Kultury.

1981 r.
– Przewodniczącymi Komisja Zakładowych NSZZ
„Solidarność” w Nowym Dworze byli: w Stołecznych Zakładach Chemii Gospodarczej „Pollena”
– Nadrzycki Ryszard, w Narodowym Banku Polskim – Zaręba Sławomir, Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – Szpytma Barbara, PTSB „Transbud”
– Kromski Zdzisław, PPKS – Pietrzak Ireneusz,
PSS „Społem” – Jackowicz Andrzej, Oddział
Zamiejscowy Instytutu Chemii Przemysłowej –
Osiński Bartłomiej, Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Sawa” – Zdzisław Głażewski, przy Sądzie
Rejonowym Lipiński Adam.

– Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Sportowego
„Świt” zostaje Zenon Ziemak” właściciel firmy
„Drukpol”.

1989 r.
– likwidacji ulega jedyne w mieście kino „Lenino” mieszczące się przy ul. Mazowieckiej.

21.III.

– spotkanie Prezydium Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Miasta
i Rejonu Nowy Dwór Mazowiecki z władzami
miasta w siedzibie Komitetu Miejskiego PZPR
przy ul. Mazowieckiej.

30.III. – dyrektor Stołecznych Zakładów Chemii Gospodarczej „Pollena” inż. Kazimierz
Strauch występuje, za pośrednictwem Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” w zakładzie, do Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ
„Solidarność” o nie wyłączanie z ruchu Wydziału Proszków i Wydziału Mydeł w przypadku ogłoszenia strajku generalnego.

4.V. – odbyło się spotkanie NSZZ „Solidarność”
z administracją Spółdzielni Mieszkaniowej
„Dążność” oraz władzami miasta.
– Powstaje Zarząd Oddziału NSZZ „Solidarność”
Nowy Dwór Mazowiecki. W wyniku dokonanych wyborów w skład nowych władz związkowych Oddziału wybrani zostali: Zygmunt Oleksiak, przewodniczący; Adam Lipiński i Anna
Kulig jako wiceprzewodniczący; Jadwiga Zakrzewska, sekretarz; Jacek Kiełczewski, skarbnik
oraz członkowie: Kazimierz Płaciszewski, Monika Szymańska, Ryszard Nadrzycki, Tadeusz
Runowiecki, Tadeusz Kazimierczak, Jan Kmieć,
Zdzisław Głowacki, Henryk Mędrecki.

1990 r.
27.V. – wybory samorządowe.
Do Rady Miejskiej wybrani zostali: Urszula Adamowicz, Banasiak Felicja, Jan Chmielewski,
Barbara Czerniawska, Lidia Godlewska, Zofia
Janiszewska, Halina Kornacka, Jarosław Krywoniuk, Eugeniusz Marchewka, Katarzyna
Mieszkowska, Ludwik Nawrot, Alicja Nojszewska-Rydlińska, Marian Dymerski, Stanisław
Glabarczyk, Stanisław Białkowski, Krzystof
Boczkowski, Antoni Ostrowski, Maciej Piłatowicz, Tomasz Piłatowicz, Mirosław Szerszyński, Barbara Szpytma, Jan Traczyk, Krzysztof
Wróblewski, Jan Wysokiński, Bogumiła Żołnierczyk, Barbara Turczyńska (przewodnicząca
Rady) Wincenty Tenerowicz. Pierwszym burmistrzem została Jadwiga Zakrzewska.

1991 r.
2.IV. – Zarządzeniem Burmistrza Miasta powołana została Straż Miejska w Nowym Dworze
Mazowieckim.

11.XII – NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział Nowy Dwór Mazowiecki informuje Naczelnika Miasta, że w dniu 17 grudnia
1981 r. o godz. 16.00 na Placu Solnym w Nowym Dworze Mazowieckim odbędzie się wiec
ludności. Przedmiotem wiecu ma być protest
społeczeństwa przeciwko użyciu siły przy rozwiązywaniu konfliktów społecznych.

13.XII – Na obszarze kraju wprowadzony zostaje „Stan Wojenny”.
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XII

– rezygnację z funkcji burmistrza miasta
składa Jadwiga Zakrzewska.

1992 r.
III. – Rada Miasta wybrała na burmistrza miasta
Marka Papugę.
– Zostaje zarejestrowane Bractwo Św. Alberta
przy Kościele Parafialnym Św. Michała Archanioła.

1993 r.
– z połączenia placówek Spółdzielczego Domu
Kultury i Miejskiego Ośrodka Kultury zostaje
utworzony Nowodworski Ośrodek Kultury.
– oddano do użytku pierwszy, od 1974 r., budynek kwaterunkowy, w którym znajduje się
57 mieszkań.

1994 r.
– dowódcą 1 Batalionu Remontowo-Budowlanego (JW. 10121) w Nowym Dworze jest ppłk.
dypl. Janusz Kardasz.

6.VIII.

W kościele garnizonowym w Nowym
Dworze odbyła się uroczystość odsłonięcia
tablicy pamiątkowej poświęconej 25 oficerom
Batalionu Elektrotechnicznego, którzy zginęli
w Katyniu i Charkowie.

3.X.

– Na Walnym Zgromadzeniu członków
Stowarzyszenia Sportowego „Świt” zostają
wybrane nowe władze. Wybrano 7 osobowy
Zarządu, a Prezesem został wybrany Ryszard
Gauza.

21.XI. – Dyrektorem Nowodworskiego Ośrodka Kultury zostaje w drodze konkursu wybrany Krzysztof Borowski.

1995 r.
– Klub Sportowy Świt” obchodzi swoje 60-lecie. Drużyna piłki nożnej jubileusz uczciła
awansem do II ligi p remisie z Mławianką
Mława 1:1.
– Odbywa się I Turniej Wiedzy „Poznaj Dzieje
Naszego Miasta”. Uczestnikami turnieju są
uczniowie najstarszych klas szkół podstawowych i szkół średnich.

24.V. – Na sesji Rady Miejskiej zapada uchwała
o podziale miasta na 7 osiedli jako samorządowych jednostek pomocniczych miasta.

26.VI.

– Zostaje otwarta Oczyszczalnia Ścieków „Południe”, jej wykonawcą było Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów Przemysłowych „Chemadex”.

10.IV. – mszą świętą w kościele pw. Św. Michała
Archanioła zainaugurowana została działalność Parafii Garnizonowej obejmującej swoim zasięgiem miejscowe jednostki wojskowe
i Brygadę Saperów z Kazunia.

20.V. – Rada Miejska utworzyła Nowodworski
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Świt” w formie
zakładu budżetowego.

10.VI. – Ukazuje się pierwszy numer tygodnika
„Mazovia” Tygodnik Regionalny.

19.VI.

– Wybory samorządowe. Do Rady
Miejskiej wybrani zostali: Ostrowski Antoni, Podwiązka Eugenia, Borowski Krzysztof,
Piszcz Janusz, Wysokiński Jerzy, Brzozowska
Grażyna, Racki Zdzisław, Sokołowski Marian,
Zielińska Hanna, Ciesielska Rozalia, Celiński
Janusz, Gugała Ryszard, Mikuszewski Janusz,
Szpytma Barbara, Szarow Janusz, Mielniczek
Elżbieta, Budnicki Mieczysław, Dziewanowska
Maria, Zakrzewska Jadwiga, Turczyńska Barbara, Sobiralski Zbigniew, Adamowicz Urszula, Bisialski Krzysztof, Zarychta Zenon, Kozioł
Wiesław, Szmytkowski Zdzisław, Żołnierczyk
Bogumiła, Żmijewski Jan.

1.VII.

– Na posiedzeniu Rady Miejskiej dokonano wyborów: Przewodniczącą Rady
wybrana została Barbara Turczyńska, a wiceprzewodniczącymi: Zdzisław Szmytkowski
i Janusz Szarow. Burmistrzem Miasta wybrany
został Marek Papuga.

8.VII. – uroczyste otwarcie siedziby Rejonowego Urzędu Pracy. Kierownikiem Urzędu jest
Aleksandra Cheda.
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1.VII.

– swoją działalność rozpoczyna Radio
„Mazowsze”, które powstało dzięki pieniądzom
związku pięciu gmin: Nowego Dworu, Łomianek,
Czosnowa, Pomiechówka i Zakroczymia. Gminy wyłożyły na jego powstanie 1.500.000.000 zł
(starych). Zasięg odbioru w promieniu 60 km
od anteny nadawczej zlokalizowanej w mieście.
Siedziba radia mieści się w Łomiankach.

kówki oraz w zależności od potrzeb dwa do
koszykówki i tenisa. Na widowni może zasiąść
1200 osób.

4.X. – W hali sportowo-widowiskowej z udziałem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego odbyło się spotkanie pt.: „Samorządność
szansą Rozwoju gospodarczego i społecznego”.
Program przewidywał: referat „reforma Samorządności – historia, szanse i zagrożenia,
prezentację Mazowieckiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „Technopark – Modlin”, prezentacje Akademickiego Centrum Edukacji
w Modlinie, wystawę gospodarczą biznesu
lokalnego.

3.XI.

– Odbyła się inauguracyjna sesja Rady
Miejskiej. Przewodniczącym Rady Miejskiej
został wybrany Jacek Kowalski – „Można
lepiej”. Zastępcami: Grażyna Kilian – „Nasze Miasto – Nasz Powiat” i Janusz Szarow –
„SLD”.
Do Rady Miejskiej wybrani zostali: Ewa Bieniek, Agata Busłajew, Krzysztof Bisialski,
Mariusz Dudek, Eugeniusz Rusek, Bożenna
Kosela, Aneta Pierścieniak, Piotr Pawłowski,
Waldemar Majchrzak, Janusz Szarow, Grazyna
Kiljan, Grazyna Nadrzycka, Bogdan Jeziorski,
Włodzimierz Laur, Jacek gereluk, Stanisław
Brzozowski, Jan Kapusniak, Tadeusz Sempławski, Zenon Ziemak, Ryszard Brzeziński,
Marek Ciesielski, Grzegorz Komendowski, Jacek Szałkiewicz, Danuta Rawa, Zdzisław Głażewski, Marek Gromadka, Jerzy Kowalik.
Od 1998 do 2000 roku funkcję burmistrza pełnił Jan Żmijewski.
W 2000 roku burmistrzem został Jacek Kowalski.

6.XI.

– Odbyła się inauguracyjna sesja Rady
Powiatu Nowodworskiego. Przewodniczącym
Rady został wybrany Antoni Kręźlewicz –
„Porozumienie Społeczne) z gm. Czosnów, zastępcami: Jolanta Liszkiewicz – „Nasze Miasto
– Nasz Powiat” z Leoncina i Maria Suchocka
„AWS” z Nowego Dworu.

1996 r.
– Na cmentarzu parafialnym w Nowym Dworze
Maz. Zostaje pochowany gen. bryg. Jerzego
Przemysława Morawicza, ostatni minister
spraw wojskowych Rządu RP na Uchodźctwie. W latach 1935-1939 oficera Batalionu
Elektrotechnicznego w Nowym Dworze. Wojenne losy zawiodły go do Wielkiej Brytanii.
Tam służył m.in. w I Samodzielnej Brygadzie
Spadochronowej. Awansowany na stopień generała brygady 15.07.1990 r. zmarł w Wielkiej
Brytanii w 1994 r.

1998 r.
– Oddano do użytku halę sportowo-rekreacyjną przy ul. Sportowej 66. Hala ma wymiary
32x46 m., wysokość 13,5 m. W poprzek hali
mieszczą się trzy boiska treningowe do siat-

1999 r.
1.I.

– po reformie administracyjnej państwa
Nowy Dwór staje się ponownie miastem powiatowym. Starostą nowodworskim zostaje
Adam Janas.

17.VI. – Rada Miejska nadała po raz pierwszy
tytuły Honorowego Obywatela Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki: Izabeli Dylewskiej – Światowiak, Elżbiecie Urbańczyk i Kazimierzowi
Czarneckiemu za wybitne osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie Polski oraz naszego miasta na arenach sportowych całego świata; Władysławowi Domańskiemu za aktywne
uczestnictwo w życiu sportowym i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej; ks. prałatowi
Czesławowi Żyle za aktywne uczestnictwo
w życiu patriotyczno-religijnym w mieście.
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2000 r.

2004 r.

8-9.IV. – W Modlinie odbył się Pierwszy Zjazd

– Marszałek Województwa Mazowieckiego
objął patronat nad I Mazowieckimi Otwartymi Mistrzostwami Łuczniczymi Harcerek
i Harcerzy. Organizatorem mistrzostw była
Komenda Hufca ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Rodowy Nałęczów założycieli Nowego Dworu.
Organizatorem zjazdu był Prezes Koła Nałęczów Stanisław Rostworowski.
– odbywają się I dni Nowego Dworu Mazowieckiego.

2002 r.
24.V. – W Nowodworskim Ośrodku Kultury odbywa się VIII (ostatni) Turniej Wiedzy „Poznaj
Dzieje Naszego Miasta”. W finale uczestniczyło
16 trzyosobowych drużyn reprezentujących dwa
gimnazja i cztery nowodworskie szkoły średnie.

20.VI. – Rada Miejska nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Nowy Dwór Mazowiecki:
pośmiertnie Jerzemu Stachoniowi, za wybitne
osiągniecia w działalności społecznej i kulturalnej w szczególności za aktywne działanie
na rzecz innych ludzi, utrwalanie wiedzy i poczucia tożsamości historycznej wśród mieszkańców miasta oraz za troskę i godna najwyższego uznania współpracę ze środowiskiem
żołnierzy i kombatantów – Obrońców Modlina.
Tytuły przyznano także: Ryszardowi Gołąb za
wybitne osiągnięcia w kształtowaniu wiedzy
historycznej o naszym mieście, szczególnie
za opracowanie „Monografii Nowego Dworu
Mazowieckiego z historią Twierdzy Modlin”
oraz za działalność społeczną na rzecz ochrony
zabytków i promocji walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Nowodworskiej.
Listopad 2002 – wybory samorządowe. Do Rady
Miejskiej wybrani zostali: Ewa Bieniek, Krzysztof Bisialski, Marek Ciesielski, Grazyna Nadrzycka (przewodnicząca Rady), Bogdan Jeziorski,
Mariusz Dudek, Tomasz Szymański, Waldemar
Majchrzak, Wioletta Dymerska, Edyta Ciechał
– Dunikowska, Romuald Bednarski, Jacek Gereluk, Włodzimierz Laur, Robert Gromadka, Grazyna Kiljan, Krystyna Łuksza – Janik, Jadwiga
Kaczor, Piotr Miszczak, Ryszard Brzeziński, Michał Nawrot, Stanisław Olejniczak. Burmistrzem
miasta ponownie wybrano Jacka Kowalskiego.

2003 r.
– przewodniczącym Rady Powiatu Nowodworskiego zostaje wybrany Janusz Ocipka,
zastępcami: Wacław Bodzak i Paweł Rudy.
Burmistrzem miasta zostaje wybrana Maria
Sochocka, a przewodniczącą Rady Miejskiej
Grażyna Nadrzycka, jej zastępcami: Bogdan
Jeziorski i Marek Ciesielski.

11.XI.

– uroczystości z okazji 85 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Msza św. w kościele Św. Michała Archanioła, składanie wieńcy
i wiązanek kwiatów pod pomnikiem „Poległym
za Ojczyznę” oraz na cmentarzu fortecznym
w Modlinie Twierdzy.

24.XI. – w Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Poświętne” 153
osoby podpisały list intencyjny w sprawie lokalizacji międzynarodowego lotniska pasażerskiego w Modlinie.

20.V. – Rada Miejska nadała tytuły Honorowego
Obywatela Miasta: Stanisławowi Bohdanowi Nowodworskiemu i Panu Cezaremu Leżeńskiemu
– potomkom mazowieckiego rodu szlacheckiego
herbu Nałęcz, którzy swoje rodowody wywodzą
od założyciela miasta Nowy Dwór – Tomisława
Herbu Nałęcz, potomkom Abrahama podkomorzego czerskiego i Niemierzy podstolego warszawskiego oraz Dobrogosta późniejszego arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, którzy 630 lat temu
otrzymali Nowy Dwór jako miasto za zasługi
poniesione dla księcia mazowieckiego Ziemowita III; Józefie Barbarze Łuszczyńskiej za osiągnięcia w działalności kulturalnej, a szczególnie za
ponad 20-letni wkład w propagowaniu kultury
muzycznej wśród mieszkańców naszego miasta
oraz za promowanie naszego miasta na terenie
kraju i za granicą; Ks. Kanonikowi Edwardowi
Packowi za aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-religijnym w mieście, a szczególnie za
organizowanie wśród mieszkańców działalności
charytatywnej, dzięki której, jako proboszcz parafii Maksymiliana Kolbego wybudował nową
świątynię, zadbał o zapewnienie mieszkańcom
miejscowego cmentarza. Za dobrą współpracę
z placówkami oświatowymi, zarządem osiedla,
władzami miasta oraz za wspomaganie i współorganizację uroczystości na terenie jego parafii;
Stanisławowi Wicherkiewiczowi za godną postawę obywatelską w okresie II wojny światowej,
działalność w organizacji harcerskiej „Szarych
Szeregach”, aktywne uczestnictwo w Powstaniu
Warszawskim, za walkę w II Korpusie gen. Andersa oraz za aktywną działalność społeczną dla
dobra naszego miasta i jego mieszkańców. Tytuły
Zasłużonych Obywateli Miasta otrzymali: Halina Nawrot, Eugenia Podwiązka, Danuta Bonk,
ks. Stanisław Wawrzyniak, Wojciech Szamański, Marek Szarow, Piotr Pawłowski, Eugeniusz
Banasik, Eugeniusz Marchewka, Ryszard Możdżyński i Edward Rak.

5.VI. – w parkach przy Urzędzie Miejskim uroczyście odsłonięto tablice z nazwami skwerów:
abpa. Dobrogosta i księcia Stanisława Poniatowskiego. W odsłonięciu tablicy upamiętniającej 630. rocznicę nadania praw miejskich
wziął udział, przybyły z Wielkiej Brytanii,
potomek właścicieli miasta Stanisław Nowodworski.

skiemu za twórczą działalność i promocję na
rzecz miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz
patriotyczną postawę obywatelską; Barbarze
Malewskiej za twórczą działalność i promocję
na rzecz miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

2008 r.
14.VI. – Rada Miejska nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta: Eugenii Podwiązce za
wieloletnią działalność społeczną i kulturalną
na rzecz miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz
patriotyczną postawę obywatelską.

2009 r.
16.VI.

– Rada Miejska nadała tytuły Honorowego Obywatela Miasta: Adamowi Struzik za
wieloletnie zaangażowanie w sprawę powstania
lotniska w Modlinie. Kilkuletnia praca Pana
Adama Struzika, umiejętność przekonywania
decydentów i wreszcie celne decyzje, między
innymi w sprawie przeznaczenia środków finansowych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego na potrzeby portu lotniczego
w Modlinie sprawiły, że ten projekt osiągnął
sukces, a rychłe uruchomienie lotniska przyniesie Nowemu Dworowi Mazowieckiemu ogromny rozwój gospodarczy; Franciszkowi Szmyd
za długoletnią działalność zawodową, w której
wyróżnił się szczególną aktywnością społeczną.
Swoją nienaganną postawą, pracą i wielką życzliwością niósł pomoc ludziom potrzebującym.
Poprzez duże zaangażowanie w pracę zawodową, której poświęcił całą swoją osobę przyczynił
się do rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego.

2010 r.
– wybory samorządowe. Przewodniczącym rady
został Krzysztof Bisialski. Wieceprzewodniczącymi wybrano: Romana Bilińskiego, Bogdana Jeziorskiego i Jerzego Plackowskiego.
Do Rady Miejskiej wybrani także zostali: Karol
Bielec, Mirosława Boroń, Ryszard Brzeziński,
Grażyna Brzozowska, Marek Ciesielski, Ahmed
Jadou, Kocan Krystyna, Piotr Miszczak, Grażyna Nadrzycka, Włodzimierz Oleksiak, Tadeusz
Sempławski, Wawrzyniec Siewruk, Ewa Sokołowska, Tadeusz Sosiński, Andrzej Świder, Stanisław Wiśniewski, Mirosława Zawartko. Na burmistrza mieszkańcy wybrali Jacka Kowalskiego.

2011 r.
– zostaje otwarta pierwsza kryta pływalnia
w mieście.

2006 r.
– Wybory samorządowe. Do Rady Miejskiej wybrani zostali: Marek Ciesielski, Roman Biliński, Mirosław Bąkowski, Ryszard Brzeziński,
Stanisław Brzozowski, Jacek Gereluk, Włodzimierz Laur, Piotr Miszczak, Grażyna Nadrzycka, Włodzimierz Oleksiak, Andrzej Świder,
Sławomir Olikowski, Marek Olszewski, Jerzy
Plackowski, Tadeusz Sempławski, Barbara
Stempka, Ewa Sokołowska, Wawrzyniec Siewruk, Waldemar Gajewski, Bogdan Jeziorski.
Na przewodniczącego Rady Miejskiej wybrano Krzysztofa Bisialskiego. Po raz kolejny burmistrzem został Jacek Kowalski.

2012 r.
– Marzenia się spełniają. Otwarty zostaje Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa–Modlin.
15 lipca ląduje tu pierwszy samolot.

2007 r.
9.IX. – Rada Miejska nadała tytuły Honorowego Obywatela Miasta: Ryszardowi Możdżyń-
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22.
1. 174 lata temu Nowy Dwór jako miasto rządowe
otrzymał prawo do organizacji 4 jarmarków roczne.
2. W powojennej historii miasto Nowy Dwór dwukrotnie było siedzibą powiatu: pierwszy raz w latach
1952–1975, powtórnie od 1999 r.
3. Nazwa ulicy Sukiennej istnieje niezmiennie w strukturze miasta od 200 lat.
4. 22 lata temu ustanowiona została przez papieża
Jana Pawła II najmłodsza polska diecezja – Diecezja
Warszawsko-Praska – do której należy dekanat nowodworski. Takich najmłodszych diecezji powstało
wtedy kilka. Trzeba inaczej sformułować zdanie.
5. 181 lat temu dekretem Rady Administracyjnej
Królestwa Polskiego ustanowiono dwie strefy ograniczające budownictwo w sąsiedztwie twierdzy
modlińskiej. Granica drugiej strefy, w której mogły
powstawać jedynie budynki drewniane, przebiegała
w okolicach obecnej ul. Kościuszki.
6. Od 175 lat mieszkańcy miasta mogą uzyskać 50 dni
odpustu, jeśli zmówią trzy pacierze przed krzyżem
znajdującym się przy bocznym wejściu do starego
kościoła pw. Św Michała Archanioła.
7. 222 lata temu przeniesiono siedzibę parafii rzymsko-katolickiej pw. Św. Michała Archanioła z Okunina
do Nowego Dworu. 222 lata temu konsekrowano
kościół, kiedy przeniesiono parafię nie wiadomo.
8. 137 lat temu oddano do użytku nowodworski odcinek Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej łączący Warszawę z miastem Kowel.
9. 134 lata temu powstał nowodworski oddział Ochotniczej Straży Pożarnej, zaś 41 lat temu powołano nowodworską jednostkę Zawodowej Straży Pożarnej.
10. 134 lata temu Jan Flatt zainicjował powstanie Parku
Miejskiego (obecnie im. Wybickiego).
11. Przed wojną w Nowym Dworze działały trzy kina:
„Halka”, po wojnie „Lenino”, w miejscu obecnego
sklepu meblowego (ul. Mazowiecka), „Czar” wg. mnie

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

to ono było «Czary» w zachowanym tego budynku
nie ma współcześnie budynku przy ul. Targowej oraz
trzecie kino na terenie Batalionu Elektrotechnicznego.
47 lat temu oddano do użytku Stadion Miejski.
69 lat temu Nowy Dwór i Modlin łączyła przeprawa
promowa. Za 10 zł mogła przejechać osoba dorosła
lub dziecko powyżej 4. roku życia, za 50 zł koń lub
krowa. Właściciel załadowanego wozu dwu konnego wnosił opłatę 250 zł, zaś za pusty wóz dwukonny
trzeba było zapłacić 150 zł.
153 lata temu powstał najstarszym, murowany, zachowany do czasów współczesny budynek (ul. Warszawska), który pełnił wiele funkcji: ratusz, Urząd
Stanu Cywilnego, przedszkole czy szkoła specjalna.
Ratusz i magistrat to jest to samo tylko w różnym
okresie, można dorzucić, że w budynku był też areszt
55 lat temu powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dążność”.
53 lata temu oddano do użytku budynek Cechu
Rzemiosł. Przed okresem transformacji zarejestrowanych było w Nowym Dworze ponad 2000 rzemieślników.
41 lat temu powstał nieistejący dziś budynek dworca
PKP i PKS. Poprzednia stacja znajdowała się o okolicach wiaduktu ul. Leśnej i pełniła swoje funkcje
przez 96 lat do 1973 r.
Przebojowe „Mydełko FA” produkowane było po
1989 r., na zlecenie firmy Henkel przez nowodworski
zakład POLLENA (obecnie Benckiser).
53 lat temu powiększono granice miasta Nowy Dwór
włączając obszar Modlina Twierdzy z terenem lotniska, Modlin Stary i Okunin I.
51 lat temu powstał nowodworski oddział PTTK.
Siedzibą oddziału, był pawilon znajdujący się u zbiegu ulic Zakroczymskiej i Targowej.
40 lat temu z okazji 600-nej rocznicy nadania praw
miejskich Nowy Dwór był gospodarzem jednego

Miasto wielu kultur
P

rzez kilkaset pierwszych lat istnienia Nowy
Dwór był w zasadzie miejscowością jednowyznaniową. Dopiero z chwilą objęcia tego terenu
przez księcia Stanisława Poniatowskiego wzrosła
liczba innowierców. Był to skutek przekształcania
Nowego Dworu w ośrodek przemysłowy. Wraz
z powstaniem fabryki sukienniczej, drukarni hebrajskiej i stoczni rzecznej do naszej miejscowości
zaczęli napływać ewangelicy głównie pochodzenia niemieckiego i Żydzi przeważnie z terenów
Ukrainy. Żyjąc obok siebie wspólnoty te musiały
się kontaktować, tym bardziej, że miasto było niewielkie, a miejsca kultu położone niedaleko siebie.
Często prowadziło to do zawierania mieszanych
związków małżeńskich rzadziej do konwersji.
Pod koniec XVIII w. w Nowym Dworze istniały
trzy odrębne związki wyznaniowe: parafie katolicka,
ewangelicka i gmina żydowska. Wszystkie finansowane były częściowo przez właścicieli miasta. Najpierw przez Poniatowskich, później Gutakowskich
w końcu przez aktualne władze państwowe. Pozostała część dochodu pozwalająca na utrzymanie
kościołów i synagogi pochodziła od mieszkańców
miasta. Wszyscy nowodworzanie podzieleni zostali na grupy w zależności od statusu materialnego.
Składka, jaką każdy zobowiązany był zapłacić uzależniona była od grupy majątkowej, do której należał. Składka katolika przeznaczana była na potrzeby
parafii św. Michała, protestanta na potrzeby zboru
a pieniądze judaisty trafiały do synagogi. Konflikty
wybuchały w przypadku rodzin mieszanych wyznaniowo, gdzie w większości przypadków odmawiano
płacenia dwóch różnych składek.
Najstarszą nowodworską społecznością byli
katolicy. Nie wiadomo dokładnie czy przed XVIII
w. mieliśmy u siebie osobną parafię czy od początku swego istnienia Nowy Dwór należał do parafii
w Okuninie. W momencie gdy książę Stanisław
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Poniatowski przejmował Nowy Dwór naszą miejscowość zamieszkiwali głównie rolnicy i nieliczna
rzesza rzemieślników.
Od lat sześćdziesiątych XVIII w. do Nowego Dworu przybywali wspomniani żydowscy
uchodźcy z Ukrainy. Przeważnie chasydzi, uciekający przed prześladowaniem ze strony Kozaków.
W 1775 roku w Nowym Dworze i okolicznych
wsiach mieszkało 22 Żydów z żonami i dziećmi,
czyli około 100 osób. Głównie karczmarze.
W latach 1778-86 w Nowym Dworze przebywał rabin Uriel z Ryczywołu – jeden z wybitnych przedstawicieli chasydyzmu. W 1780 roku
otwarto tu dużą drukarnię ksiąg hebrajskich. Jej
założycielem był Johann Anton Krüger, ewangelik
z Wolfenbüttel osiadły w Warszawie. Jednak inspiratorem, także wieloletnim zarządcą, a być może
nawet wspólnikiem Krügera, miał być Lejzor Icchak z Krotoszyna, mieszkający w Nowym Dworze. Drukarnia zatrudniała Żydów i chrześcijan.
W tym samym czasie co drukarnię założono
w Nowym Dworze fabrykę produkującą sukno
wełniane. I w tym wypadku motorem powstania
zakładu produkcyjnego był książę Stanisław Poniatowski. Do warsztatów sukienniczych sprowadził wykwalifikowanych rzemieślników z Niemiec,
głównie ewangelików. Fabryczkę tworzyło około
40 warsztatów usytuowanych nad Narwią. Decyzją
księcia do osiadłych od wieków nad Wisłą i Narwią
polskich rybaków i żeglarzy dołączają budowniczowie łodzi z Berlina i Stargardu. Dla nich właśnie
zorganizowano małą stocznię rzeczną.
Aby zachęcić przybyszy do pozostania
w Nowym Dworze, 26 VI 1782 r. książę Stanisław
Poniatowskiego po raz drugi w dziejach przyznał
naszej miejscowości status miejski. Akt ten dawał
mieszkańcom wiele przywilejów, między innymi
wyjątkową w tym czasie swobodę wyznawania
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z etapów XVII Wyścigu Pokoju Warszawa-Berlin-Praga. Meta 20 km odcinka Jabłonna-Nowy Dwór
znajdowała się na Stadionie Miejskim.
Wiesz, że prawy dopływ Narwi – rzeka Wkra – jest
jedna z niewielu rzek w Polsce, która od źródła do
ujścia płynie z północy na południe.
20 lat temu w Nowym Dworze odbył się 2 Finał WOŚP.
Wolontariusze zbierali pieniądze, w NOKu odbyła się
licytacja wielu przedmiotów w tym złotego serduszka;
zlicytowano nawet młotek licytatora. W Cechu odbył
się koncert wystąpił m.in. Klub Paryski. W podsumowaniu akcji brał udział Jurek Owsiak, który wręczył
organizatorom pamiątkowe podziękowania.
320 lat temu założony został cmentarz parafii rzymsko-katolickiej pw. Św Michała Archanioła. 320 lat
temu nie mógł istnieć cmentarz parafii św. Michała
bo nie było takiej parafii. Trzeba inaczej sformułować zdanie. Prywatnie chciałabym wiedzieć skąd
pochodzi ta informacja.
722 lata temu w Nowym dworze był już pierwszy
kościół został zbudowany już w 1292 roku i był pod
wezwaniem św Małgorzaty.
Nowy Dwór w XIX w. był jedną z najlepszych placówek szkolących młodych adeptów aptekarskich.
Znajdowało się tu laboratorium apteczne założone
przez Szymona Fabiana.
Podręcznik do nauki farmacji został napisany
przez Nowodworskiego aptekarza Szymona Fabiana wspólnie z Teodorem Heinrichem. Był to
jedyny w języku polskim wyczerpujący podręcznik farmacji.
Szymon Fabian był fundatorem kilku stypendi które przeznaczone było dla niezamożnych studentów
farmacji.
Jan Flatt Nowodworski aptekarz był załozycielem
pierwszej Kasy Pozyczkowo Oszczędnościowej
w Nowym Dworze została załozona w 1903, a która
działała do 1914 r.
50 lat temu Nowy dwór Mazowiecki odwiedziła
przejazdem pierwsza radziecka kosmonautka Walentina Władimirowna Tierieszkowa.

wiary. Wierni każdego obrządku otrzymali prawo budowania świątyń i szkół odpowiednich dla
swojego wyznania.
Dzięki temu przywilejowi założono nowodworską gminę ewangelicką. W 1783 r. liczba
wiernych wzrosła na tyle, że mogli pozwolić sobie
na zatrudnienie kaznodziei, jest to oficjalny początek działalności tej parafii.
Zgodnie z przywilejem księcia S. Poniatowskiego w mieście zaistniały kościół katolicki, kaplica ewangelicka, bóżnica i trzy cmentarze. Kościół
św. Michała stoi do dziś. Kaplica ewangelicka mieściła się najpierw w domu pastora, później na piętrze
ratusza miejskiego stojącego na rynku od strony dzisiejszej ul. Sukiennej. Synagoga, a właściwie wtedy
jeszcze szkoła żydowska stanęła nieco na północ od
ul. Warszawskiej i na zachód od ul. Legionów.
Na skutek powstania kościuszkowskiego i walk
toczących się w pobliżu Nowego Dworu, podupada
tutejszy przemysł. Znacznie spada liczba publikacji
miejscowej drukarni. Kłopoty ma również fabryka
sukna, zmniejsza się liczba warsztatów produkcyjnych. Około połowy sukienników pracuje wówczas
dla nakładców żydowskich. Z zachowanych relacji
wiadomo, że na początku XIX w. relacje międzywyznaniowe były bardzo dobre.

Struktura ludności Nowego Dworu w 1794 r.
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Dla społeczności nowodworskiej okres napoleoński to w początkowych latach czas prosperity.
W 1806 r. w Nowym Dworze było 600 mieszkańców, w tym 150 Żydów. Od następnego roku, na
rozkaz Napoleona, na przeciwnym brzegu Narwi
rozpoczęła się budowa Twierdzy Modlińskiej. Spowodowało to napływ ludności do Nowego Dworu.
Pomyślny czas kończy się wraz z klęską cesarza Francuzów. Garnizon polsko-francuski zostaje okrążony
w Twierdzy w lutym 1813 r., oblężenie kończy się po
11 miesiącach. Skutki działań wojennych i gigantycznej powodzi, która tego samego roku zalewa miasto,
są tragiczne. Definitywnie upadła drukarnia hebrajska. Przedsiębiorstwo produkujące statki zaczyna
przynosić takie straty, że właściciele decydują się na
jego zamknięcie. Została zniszczona bóżnica żydowska oraz ratusz wraz z kaplicą ewangelicką. Pozbawieni własnej siedziby oraz pastora ewangelicy korzystali
przez jakiś czas z posługi proboszczy katolickich. Już
w 1819 r. wysyłali prośby o przekazanie im zrujnowanego ratusza. Zgodę uzyskali w 1822 r. Budynek
przebudowano pozostawiając go w pierwotnym
klasycystycznym kształcie. Kościół ewangelicki był
użytkowany już w 1828 r. chociaż prace wykończeniowe trwały nadal. Z powodu wybuchu powstania
listopadowego oraz kłopotów finansowych budowę
definitywnie zakończono dopiero w 1835 r.
Od lat 20. XIX wieku można w Nowym Dworze zaobserwować charakterystyczne zjawisko.
Władze miejskie są wspólne, ale różnego rodzaju
instytucje społeczne już nie. W mieście istnieją trzy
szpitale: katolicki, ewangelicki i żydowski; każde
z wyznań prowadzi odrębne nauczanie dzieci. Niektóre instytucje zmieniają właścicieli. Po śmierci
farmaceuty katolika Teodora Sobolewskiego kolejną aptekę zakłada protestant Szymon Fabian.
W ramach represji po powstaniu listopadowym wprowadzono cła na przewóz towarów
w głąb Rosji. Uzależnienie od zewnętrznego kapitału powoduje, że po bankructwie jednego
z żydowskich nakładców, Józefa Jakuba z Zakroczymia, upada nowodworski zakład sukienniczy.
Przemieszczające się w 1830 roku wojska rosyjskie
przenoszą cholerę. Epidemia dociera również do
Nowego Dworu i powoduje znaczne straty ludności. Od tego momentu zaraza pojawia się w mieście
regularnie co kilka lat. Dla chorych powstaje jedno
wspólne miejsce izolacji tzw. szpital choleryczny.
Od 1834 roku na nowo rusza budowa Twierdzy. Daje to szansę na rozwój. Nowodworzanie
zajmują się w tym czasie rzemiosłem i drobnym
handlem, są także właścicielami wielu sklepów
przeznaczonych dla żołnierzy i robotników budowlanych. W tym czasie zostaje wydany ukaz
carski zabraniający wznoszenia w Nowym Dworze budynków murowanych. Remonty i wznoszenie nowej zabudowy uzależniane były od decyzji
władz, a te z kolei od posiadanych pieniędzy.
Dlatego też w większości nowe domy budowane są bez zezwolenia. Są niewielkie, drewniane,
powstają bez większego ładu, a skupiają się poza
obszarem wyznaczonym przez główne ulice.
W ramach represji po powstaniu styczniowym władze rosyjskie decydują o wymianie
urzędników polskich na sprowadzonych z terenów Imperium, głównie prawosławnych. Nie
tworzą oni własnej parafii korzystając w razie
potrzeby z cerkwi w Stanisławowie i Twierdzy lub
kaplicy wojskowej w Nowym Dworze.
Miasto po raz kolejny przeżywa problemy
ekonomiczne. W domach prywatnych, w lokalach przeznaczonych pod majem mieszkają
handlarze, drobni rzemieślnicy i wyrobnicy. Ludność pochodzenia żydowskiego, niemieckiego
i polskiego jest wymieszana, nie ma dzielnic zajmowanych przez jedną nację. Budynki publiczne
stanowią wówczas dwa kościoły: rzymskokatolicki i ewangelicki, bóżnica, szkoła elementarna,
do której uczęszczały dzieci wszystkich wyznań,
ekspedycja poczty oraz apteka.
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Struktura narodowościowa mieszkańców Nowego Dworu w l. 60-siątych XIX w.

Nowy Dwór stawał się powoli miasteczkiem
żydowskim. Wraz ze zmianą proporcji liczby
mieszkańców zmieniła się również liczba posesji,
jakie znajdowały się w jej posiadaniu: do Żydów
należało 110 domów, do Polaków 71, do Niemców 10, Rosjan 9, pozostałe były własnością państwa, gminy lub różnych instytucji. Praca przy
budowie ponownie modernizowanej Twierdzy,
handel i usługi dla żołnierzy stanowiły w tym
okresie jedną z niewielu możliwość zatrudnienia
dla mieszkańców miasta. W tym czasie dawała się
zauważyć pewna specjalizacja. Handlowali głównie Żydzi, rzemiosłem zajmowali się wszyscy po
trochu ale głównie katolicy, ewangelicy zdominowali transport wodny, kadra wojskowa i urzędnicy określali się w większości jako Rosjanie.
W latach 70. XIX w. wybudowano linię tzw.
Kolei Nadwiślańskiej. Łączy ona Nowy Dwór
z Warszawą i Imperium Rosyjskim z jednej strony,
z granicą Prus ze strony drugiej. Fakt ten oraz światowy boom przemysłowy powodują, że w mieście
zaczyna przybywać większych przedsiębiorstw. Założone zostają fabryka fajansu i fabryka krochmalu
działa położony nad Narwią tartak Broswitza.
W Nowym Dworze zabudowanym drewnianymi budynkami łatwo o pożar. W 1880 r. powołana zostaje Straż Ogniowa. Jak w większości
instytucji społecznych w mieście, tak i tu działają
osoby różnej narodowości i wyznania. W radzie
nadzorczej wymieniani są proboszczowie parafii
św. Michała i pastorzy miejscowego zboru oraz
osoby należące do elity finansowej i intelektualnej katolickiej, protestanckiej i żydowskiej.
Jednym z gorszych momentów w historii
miasta był rok 1888. W marcu Nowy Dwór zalany został przez jedną z większych powodzi, a dwa
miesiące później olbrzymi pożar zniszczył ponad
1/3 zabudowy. Sytuacja była katastrofalna do tego
stopnia, że zbieranie funduszy na potrzeby nowodworzan ogłaszano w całym Królestwie Polskim.
W mieście powołano komitet pomocowy, który stanowili: miejscowy proboszcz ksiądz Leon
Cieszewski, pastor Behrens, burmistrz Lasocki,
panowie Berman, Mergenthaler i Frenkl, ławnicy
miejscy oraz przedstawiciele dozoru bóżniczego.
Nie była to w naszym mieście ostatnia tego typu
akcja, ale w zasadzie składy komitetów były zazwyczaj podobne.
Na przełomie XIX i XX w. ewangelicy otwierają przy ul. Kościuszki szkołę powszechną dla
swoich dzieci. W ten sposób po okresie, w którym istniała jedna wspólna szkoła po raz kolejny
w mieście zaistniało kilka osobnych, wyznaniowych placówek oświatowych.
W 1897 r. struktura społeczności nowodworskiej jest już nieco inna, gdyż na 7.292
mieszkańców Żydów było 4.737, a więc 65%.
W Nowym Dworze było wówczas 370 domów,

Pastor Ludwik Behrens

fabryka mydła i świec, fabryka fajansu, fabryka
krochmalu oraz fabryki mączki, syropów i żelatyny, a także tartak, gorzelnia i kopalnia piasku. Nadal głównym zajęciem mieszkańców jest handel
i rzemiosło. W obu wypadkach w dużym stopniu
wiąże się to z potrzebami wojska. Ślusarze, krawcy, szewcy, czapnicy i kobiety trudniące się haftem wykonują najczęściej zlecenia otrzymywane
z Twierdzy lub od stacjonujących w Nowym
Dworze oddziałów armii carskiej.
Latem, dzięki dobremu połączeniu z Warszawą, do Nowego Dworu przyjeżdżali letnicy. Przybywają tu chętnie rodziny średniozamożnych
zamożnych urzędników, kupców i przedsiębiorców. Dla uatrakcyjnienia ich pobytu, dla wygody
mieszkańców i dla pozbycia się uciążliwej plagi
komarów zostaje zadrzewiony największy rynek
Nowego Dworu. Inicjatorem tej zmiany jest miejscowy ewangelik, aptekarz Jan Flatt.
Na początku XX wieku większość nowodworzan to robotnicy w tutejszych zakładach przemysłowych, transportowcy i drobni rzemieślnicy.
Nie jest to społeczność zamożna. Wśród robotników łatwo znajdują posłuch hasła socjalistyczne.
W czynne działania partii politycznych angażowała
się zwłaszcza młodzież żydowska. W latach 190506 w nowodworskiej gminie duże znaczenie zdobywają członkowie Bundu i Poalei Zion. Rośnie zainteresowanie syjonizmem, wielu młodych nowodworskich Żydów pragnie zamieszkać w Palestynie.
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Rabin Menahem Mendel Haim Landau

Kościół ewangelicki po przebudowie

Początek XX w. to także czas, w którym dużo
dzieje się w dwóch nowodworskich chrześcijańskich świątyniach. Kościół św. Michała zostaje wyremontowany. Położona zostaje posadzka terakotowa. Wnętrza zyskują nową polichromię. W tym
też miej więcej czasie w ołtarzu głównym zainstalowana zostaje grupa ukrzyżowania zastępując
wcześniejszy krucyfiks. Większe zmiany dotyczą
kościoła ewangelickiego. W 1906 r. po zezwoleniu władz carskich zostaje on przebudowany. Od
strony zachodniej dobudowano nową wieżę, od
wschodniej zakrystię. Rozebrano dotychczasową
wieżyczkę znajdującą się nad głównym wejściem.
Również wewnątrz dokonano zmian, sufitowi
nadano formę sklepienia, po bokach urządzono
chóry. Wzniesiono nowy ołtarz również wzorowany na gotyku. Wszystkie te zmiany, w obydwu kościołach, odbywały się dzięki składkom wprowadzonym wśród parafian i dobrowolnym ofiarom.
17 października 1907 r. miasto niszczy kolejny wielki pożar, były ofiary w ludziach, zniszczone zostało około ¾ zabudowy w tym synagoga
i żydowska łaźnia rytualna. Tak jak poprzednio
mieszkańcy miasta natychmiast zorganizowali
komitet pomocowy. Zgodnie z nowodworskimi
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zwyczajami znaleźli się w nim przedstawiciele
wszystkich poszkodowanych: Rabin Neufeldt,
proboszcz ks. Makowski, pastor Ernst, burmistrz
Krupski, obywatele Kossowski, Bytner, Einstein,
Goldstein, Mekryk i inni.
Pozbawiona ośrodka kultu gmina żydowska rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na odbudowę
synagogi. Murowany budynek został ukończony
przed wybuchem II wojny światowej, nie ma jednak pewności jak wyglądał. Znajdował się na terenie odgrodzonym od reszty miasta murem, był
usytuowany na osi wschód–zachód. Publikowany
powszechnie rysunek przedstawiający ostatnią nowodworską synagogę budzi duże wątpliwości.
Tuż przed wybuchem I wojny światowej
w 1913 r. w Nowym Dworze żyło 8.900 osób,
z tego 60% stanowili Żydzi, 28% Polacy, 4%
Niemcy i Rosjanie. Po jej wybuchu głównodowodzący sił rosyjskich wydał nakaz usunięcia Żydów i osób pochodzenia niemieckiego z obszaru
przylegającego do Twierdz. Ówczesny nowodworski rabin Rubin Neufeld starał się interweniować, by osoby, które opuszczały swoje domy
na rozkaz władz carskich, mogły zabierać ze sobą
dobytek. Podobny los spotkał osoby pochodzenia niemieckiego. W I 1915 r. część ewangelików
z parafii Nowy Dwór wywieziona została w głąb
Rosji. Opiekę nad opuszczonymi gospodarstwami sprawował w tym czasie pastor Ernst, który
pozostał w mieście.
Po zakończeniu I wojny światowej do Nowego
Dworu zaczęli powracać ewakuowani mieszkańcy.
Zdarzały się sytuacje, że zastawali swoje domy czy
warsztaty pracy zajęte przez kogoś innego. Dochodziło do konfliktów. Miasto zachowało swój wielonarodowościowy charakter, przy czym wśród mieszkańców nadal przeważali Żydzi. Nic więc dziwnego,
że w wyborach 1919r. w Nowym Dworze najwięcej,
bo 46,5% głosów oddano na listy żydowskie.
W okresie po odzyskaniu niepodległości
a także w czasie wojny polsko-bolszewickiej i krótko po jej zakończeniu na terenie miasta dochodziło do konfliktów pomiędzy tutejszą społecznością
żydowską a stacjonującym w mieście wojskiem
polskim, zwłaszcza oddziałami generała Hallera.
Mimo wszystko miasto było w jakiś sposób skonsolidowane, świadczył o tym chociażby pogrzeb
wspomnianego wyżej pastora Ernsta. Za jego
trumną w 1922 r. ruszyli na cmentarz nie tylko
ewangelicy ale również katolicy i Żydzi.
Po przejęciu przez wojsko polskie koszar lub
wcześniej – w momencie wkroczenia do Nowego Dworu armii niemieckiej, zlikwidowano istniejącą w mieście cerkiew. Nie była potrzebna
gdyż na terenie miasta, po opuszczeniu go przez
wojsko rosyjskie, osób wyznania prawosławnego
pozostało jedynie kilkoro. Były to osoby cywilne, które korzystały ze świątyń w Stanisławowie
i Warszawie. W tym czasie notowanych jest wiele
konwersji z prawosławia, głównie na katolicyzm.
Lata dwudzieste to czas rozkwitu różnego
rodzaju organizacji społecznych. Ponieważ Nowy

Domniemana nowodworska synagoga

Rabin Rubin Judah Neufeld
Dwór jest nadal miastem wielokulturowym,
wiele z nich ma podobny charakter. Każda nacja
tworzy podobne instytucje, przeznaczając je dla
swoich przedstawicieli. Były to biblioteki, chóry,
orkiestry, kluby sportowe.
Większość społeczności nowodworskiej w okresie międzywojennym stanowili robotnicy. Pracowali
w miejscowych zakładach produkcyjnych – tartakach, fabrykach dykty, fajansu oraz w Warszawie. Ponadto mieszkało tu wielu drobnych rzemieślników,
wykonujących głównie zamówienia nakładcze. Nie
dziwi zatem, że utworzyli kilka związków zawodowych, do których na ogół należały osoby wszystkich
nacji. Największym zakładem przemysłowym była
w okresie międzywojennym Stocznia Modlińska
Państwowych Zakładów Inżynierii. Zatrudniała ponad tysiąc osób. Byli to głównie chrześcijanie, czy to
pochodzenia polskiego, czy niemieckiego. Spotykało
się to z głośnymi protestami nowodworskich Żydów.
Jednocześnie w pozostałych zakładach przemysłowych, również tych których właścicielami byli Żydzi
nie było tego rodzaju problemów. Przy zatrudnianiu
nie brano pod uwagę pochodzenia robotnika a jego
kwalifikacje. Jednak np. w fabryce fajansu większość

Pastor Oskar Ernst
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Deklarowane wyznanie, rok 1921

Deklarowana narodowość, rok 1921

kadry kierowniczej stanowili współwyznawcy żydowskiego właściciela.
Drugą co do liczebności grupą społeczną
byli handlarze. Przeważali drobni przedsiębiorcy sprzedający swój towar w Warszawie, przy
drogach i na targowiskach. W mieście działało
też wiele mniejszych i większych sklepów. Część
z nich obliczona była na zyski z dostaw dla wojska. Procentowo najwięcej było sklepów spożywczych. Tę dziedzinę życia zdominowały osoby
pochodzenia żydowskiego. Sklepów prowadzonych przez chrześcijan było niewiele, ale ich liczba stale rosła. W przypadku handlu hurtowego
mięsem bardzo silną konkurencją dla przedsiębiorstw żydowskich były te prowadzone przez
nowodworskich protestantów. Sytuacja taka powodowała powstanie zadrażnień ekonomicznych
jednak nigdy w Nowym Dworze nie odnotowano
poważnych wystąpień antysemickich czy antyniemieckich.
W okresie międzywojennym pojawiają się
informacje o wzajemnym uczestnictwie w różnego rodzaju uroczystościach np. grupa notabli żydowskich witała biskupa wizytującego parafię św.
Michała, a przedstawiciele wszystkich wyznań
uczestniczyli w uroczystości 150-lecia parafii
ewangelickiej. Zachowały się zaproszenia na uroczystość otwarcia nowego budynku ratusza, poświęcenie sztandaru szkoły itp., na których wśród
gości honorowych wymienieni zostali zarówno
proboszcz katolicki jak i pastor.

Ksiądz Marian Tokarzewski
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Ksiądz Jan Malinowski
W mieście był Sąd Grodzki, Ubezpieczalnia
Społeczna, Komunalna Kasa Oszczędności, Urząd
Skarbowy, szpital, trzy szkoły powszechne: dwie
polskie i jedna żydowska oraz apteka. Pracownicy tych instytucji, oprócz szkoły żydowskiej, byli
różnych wyznań i różnego pochodzenia. Podobnie
było ze stacjonującymi w mieście oficerami i podoficerami Batalionu Elektrotechnicznego.
Po dojściu Hitlera do władzy w Rzeszy, do
nowodworskiej parafii ewangelickiej zaczęli
przybywać agitatorzy, którzy mieli „budzić niemczyznę”. Znajdowali oni posłuch wśród części
nowodworskich ewangelików i poparcie wielu
ewangelików zamieszkujących okoliczne wsie.
W przededniu II wojny światowej Żydzi
stanowili około 50% ówczesnej, ponad dziewięciotysięcznej populacji nowodworzan. Granicą
względnej tolerancji panującej w mieście stał się
1 IX 1939 r. Rankiem rozpoczęły się naloty niemieckie na Twierdzę. W krótkim czasie bombardowania i ostrzał lotniczy dotknęły także miasto.
Z tego powodu większość mieszkańców, opuściło
Nowy Dwór, udając się do Warszawy lub dalej na
wschód, by tam przeczekać działania wojenne.

Miasto opuściły władze cywilne, wyjechali też
urzędnicy, bogatsi przedsiębiorcy i kupcy.
Naloty na Nowy Dwór powtarzały się wielokrotnie, czego skutkiem było zniszczenie znacznej
liczby zabudowań. W zachodniej części miasta
bombardowania zniszczyły 3/4 zabudowy. Ucierpiała między innymi synagoga, a mur który ją
otaczał, został rozbity. Bombardowania powodowały nie tylko straty materialne, ale również liczne
ofiary w ludziach. Szacowano, że zginęło wówczas
około 200 osób różnych narodowości. Tak było
m.in. gdy pocisk uderzył w dom Blata na ulicy
Warszawskiej. Zdarzało się, że zniszczone lub pozostawione bez dozoru domy były rabowane. Naloty wywołały panikę, mieszkańcy miasta szukali
winnych ich skuteczności. Pojawiały się oskarżenia o współpracę z najeźdźcą. Do tzw. V kolumny
należeć mieli nowodworzanie o niemieckich korzeniach i sprowadzone kilka lat wcześniej z Niemiec siostry zakonne. Dochodziło do samosądów.
Wojsko niemieckie weszło do Nowego Dworu 30 IX. Od tego dnia zaczęły się prześladowania ludności polskiej i żydowskiej. Tragiczną sytuację pogłębiało pojawienie się w mieście wielu
volksdeutschów; byli to dotychczasowi sąsiedzi,
znajomi i współpracownicy tych, których zaczęto prześladować. Nowodworzanie wpisywali się
na niemiecką listę narodowościową z różnych
powodów. Niektórzy robili to z własnej nieprzymuszonej woli, inni z chęci zysku, jeszcze inni
pod przymusem. Te osoby, które nie chciały podpisać volkslisty nowe władze wysyłały do obozów koncentracyjnych. Tak było m.in. z rodziną
Sztokmanów. Swoją przyjazną dla Polski postawę
pastor Nitschman przypłacił wywózką do obozu
koncentracyjnego w Sachsenhausen gdzie zmarł
na zapalenie płuc i z wycieńczenia 26 VI 1940 r.
Po włączeniu Nowego Dworu do III Rzeszy
zlikwidowano wszystkie instytucje i stowarzyszenia społeczne. W zarządzie miasta stanowiska
zajęli volksdeutsche, rzadziej Niemcy przybyli
na te tereny z Prus Wschodnich. Podobnie było
ze stanowiskami w straży celnej i policji. Sklepy i przedsiębiorstwa będące własnością Żydów
również przekazano volksdeutschom. Od pierwszych dni okupacji bardzo złą sławą cieszyło się
nowodworskie gestapo. Gestapowcami były osoby pochodzenia niemieckiego z Nowego Dworu i okolic. Gestapo zajęło dom Montlaka na
ul. Słowackiego i ulokowało w jego podziemiach
więzienie śledcze. Jako szczególnie bezwzględni
i okrutni zapisali się w pamięci volksdeutsche
stanowiący obsadę hitlerowskiego obozu śledczo
karnego w Pomiechówku na III Forcie. Obóz ten
początkowo przeznaczony dla osób pochodzenia
żydowskiego szybko zmienił się w obóz śmierci
dla Polaków z najbliższych okolic.
W grudniu 1939 r. Niemcy przeprowadzili spis ludności żydowskiej w Nowym Dworze.
Okazało się, że w mieście przebywało około 2.800
osób pochodzenia żydowskiego. Wspomniany
spis posłużył między innymi do nałożenia kontrybucji. W krótkim czasie synagoga została
wyłączona z użytku sakralnego, zbezczeszczona,
zdewastowana i w końcu rozebrana. Wprowadzono specjalne oznaczenia, które osoby pochodzenia żydowskiego nosiły na odzieży. Rzemieślnicy
żydowscy musieli pracować na rzecz okupantów,
często była to praca ponad siły.
Na początku 1940 r. hitlerowcy utworzyli
w Nowym Dworze getto. Mieściło się ono w okolicy tzw. Piasków, między ulicami: Modlińską,
Piaskową, Szerokołęczną, Warszawską, POW
i torem kolejowym. Na ogrodzony teren prowadziły dwie strzeżone bramy. Osoby zamieszkałe
w getcie wykorzystywano do prac fizycznych
na terenie miasta, w Twierdzy Modlin, a także
w obozie w Pomiechówku. Od 1941 r. w getcie
prowadzone były selekcje ludzi. Na miejscu zo-
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stawały osoby zdolne do pracy. Chorych, starych
i kobiety z dziećmi wywożono początkowo do
obozu utworzonego w Forcie III. Miejsca osób
wywiezionych zajmowali przybysze z okolicznych miejscowości. Nieludzkie warunki jakie
panowały na III Forcie i szczególne okrucieństwo
strażników doprowadziły do interwencji Rad Żydowskich i przejściowej likwidacji obozu.
28 X 1942 r. do Nowego Dworu sprowadzono ponad 2.000 Żydów z Czerwińska; w getcie
zamieszkiwało od tej chwili około 5.000 osób. Likwidacja nowodworskiego getta rozpoczęła się 20
XI 1942 roku. Do Oświęcimia wyjechał transport,
w którego skład weszły osoby ponad 40-letnie, samotne, kobiety z dziećmi i chorzy. Dwa tygodnie
później wyruszył drugi transport złożony z wielodzietnych rodzin, wdów i sierot. Około 2. 000 osób
wywieziono ostatnim transportem 12 XII 1942 r.
Nowy Dwór stał się miastem przygranicznym,
został wcielony do Rzeszy, pięć kilometrów dalej
rozpoczynały się ziemie Generalnej Guberni. Przez
całą okupację trwało nielegalne przekraczanie granicy. Przemycano głównie żywność ale również
broń, ludzi i informacje. Kilkanaście osób, które
schwytano na nielegalnym przekraczaniu granicy
między Generalną Gubernią a Rzeszą, stracono
w obozie utworzonym w Działdowie. Na placu Solnym powieszono kilka osób oskarżonych
o szmugiel. W mieście działały komórki konspira-

Ksiądz Henryk Jóźwik
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cji, głównie AK. Przez miasto przebiegały konspiracyjne drogi przerzutowe związane z oddziałami wywiadowczymi. Rozprowadzano prasę podziemną.
W 1944 r. do Nowego Dworu zaczęła się zbliżać Armia Czerwona, we wrześniu tego roku ludność pochodzenia niemieckiego otrzymała nakaz
ewakuacji. Niewielka liczba osób nie posłuchała
tego nakazu. Po wojnie zwracali się oni do Sądu
Grodzkiego w Nowym Dworze z prośbą o rehabilitację i w większości przypadków otrzymywali
ją. Ze względu na małą liczbę parafian zbór ewangelicki w Nowym Dworze przestał istnieć, pomimo
że po zakończeniu działań wojennych zgłosił się do
pracy w nim nieznany nam z nazwiska pastor.
Z około 4.500 Żydów zamieszkujących Nowy
Dwór w 1939 r. okupację przeżyło około 400 osób.
Głównie te, które na początku działań wojennych
przedostały się na tereny ZSRR. Niewielką liczbę
stanowią uchodźcy z nowodworskiego getta. Były
to osoby, które znalazły schronienie po tak zwanej aryjskiej stronie; po ucieczce z getta ukrywały
się w kraju, często korzystając z pomocy Polaków.
Najprawdopodobniej jedną z osób, które wówczas
uratowały życie żydowskiego dziecka był proboszcz parafii św. Michała ksiądz Henryk Jóźwik.
Po 1945 r. Nowy Dwór praktycznie przestał
być miastem wielonarodowym i wielokulturowy.
Ostatnimi materialnymi pamiątkami po wspólnocie żydowskiej w Nowym Dworze są niektóre
istniejące do dziś domy oraz cmentarz położony
na południe od linii kolejowej. Jeszcze w czasie
istnienia nowodworskiego getta rozpoczęła się
jego dewastacja. Z tablic nagrobnych okupanci kazali ułożyć krawężniki na ulicy Sukiennej i drodze
wiodącej do stacji kolejowej. W ostatnich latach
macewy zostały częściowo wydobyte i umieszczone w pomniku-memoriale na terenie nekropolii.
Po wspólnocie ewangelickiej zostało jeszcze
mniej. Kościół ewangelicki został rozebrany na
przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.
Domy i warsztaty rzemieślnicze należące kiedyś
do nowodworskich ewangelików sukcesywnie
nikną z krajobrazu miasta. Pozostał zdewastowany
cmentarz z jedną zachowaną płytą nagrobną.
Najstarszym zabytkiem katolickim i zarazem
najstarszą budowlą Nowego Dworu jest kościół
św. Michała Archanioła, Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, św. Stanisława biskupa i męczennika i św. Apolonii męczennicy.
Poświęcony został 21 X 1792 r. przez Antoniego
Malinowskiego, biskupa cymeńskiego. Świątynia
ufundowana została przez właściciela Nowego
Dworu, księcia Stanisława Poniatowskiego jako
nowa siedziba przeniesionej z Okunina parafii.
Architektem klasycystycznej świątyni był praw-

Pastor Robert Adam Nitschman
dopodobnie Stanisław Zawadzki. Uszkadzana
przez powodzie, wojny i upływ czasu świątynia
wielokrotnie przechodziła remonty. Jej bryła architektoniczna nie zmieniła się, po wojnie dodano jedynie balustradę na wieży. W wyniku ostatniego remontu kościół odzyskał swą pierwotną
barwę. Zbudowany został na planie prostokąta
zwężonego od południa i północy pomieszczeniami kruchty i zakrystii. W stosunku do pierwotnego wyglądu wnętrze zmieniono dodając
w połowie XIX w. balkon chóru, na początku
XX w. terakotową posadzkę, w latach 20. przeprowadzono elektryfikację, a w latach 60. tegoż
wieku przesunięto chrzcielnicę i ambonę. Nie
zachowały się freski pokrywające ściany i sufit.
Obecne malowidło przedstawiające Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny powstało w latach
60. XX w. Od początku swego istnienia kościół
parafialny w Nowym Dworze wyposażony jest
w trzy ołtarze. Dwa boczne, św. Michała Archanioła i Najświętszej Maryi Panny zwieńczone
zostały mniejszymi wizerunkami św. Stanisława
biskupa i św. Izydora oracza. Pierwotnie wiszące na ścianach obrazy otoczone były kwiatowym
wzorem malowanym na tynku, dopiero później
dodano barokizujące ołtarze. Ołtarz główny
został zbudowany w podobnym stylu jak boczne. Początkowo znajdował się w nim rzeźbiony
w drewnie krucyfiks, nie wiemy, kiedy dokładnie
jego miejsce zajęła trzyosobowa grupa ukrzyżowania, za którą wprost na ścianie namalowano krajobraz. Kościół nowodworski nigdy nie
miał oddzielnej dzwonnicy, dlatego też dzwony
umieszczono na wieży świątynnej.
Proboszczowie parafii św. Michała w Nowym
Dworze:
Imię i nazwisko księdza

Lata pracy
w Nowym Dworze

Stanisław Nadolski

1792-1814/1815

Jan Tomaszewski

1815 – 1843

Andrzej Bielecki

1843 – 1866

Ignacy Górski

1866 – 1883

brak administratora, parafię
obsługiwał proboszcz
z Chotomowa

1884

Józef Niemczewski

1884 – 1887

Leon Ciszewski

1887 – 1890

Jan Jaroczyński

1891 – 1904

Jan Makowski

1904 – 1912

Stanisław Jóźwiak

1912 – 1929

Marian Tokarzewski

1929 – 1930
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Jan Malinowski

1930 – 1936

Henryk Jóźwik

1936 – 1959

Władysław Her

1960 – 1963

Sylwester Szulczyk

1963 – 1965

Władysław Lipiński

1965 – 1971

Czesław Żyła

1971 – 2001

Andrzej Dusza

2001 – 2006

Bogdan Sankowski

2006 – 2011

Andrzej Kwiatkowski

2011 – do chwili
obecnej

Proboszczowie parafii ewangelickiej
Imię i nazwisko pastora

Lata pracy
w Nowym Dworze

Gottfried Leske

1783 – 1796

Johann Christophorus
Friedrich Natanael Bando

1799 – 1813

brak pastora

1813 – 1818

1839-44 –

1857

–

1860

–

1864

–

po 1877 –

1888

–

Samuel Tock

1818 – 1830

Traugott Schulze

1830 – 1831

Peter Paul (Karl) Berkau –
bez zatwierdzenia

1831 – 1832

Wilhelm Helbing

1832 – 1859

Ludwik Behrens

1859 – 1896

1897

–

Edmund Hermann Schultz

1897 – 1903

1907

–

Oskar Ernst

1904 – 1922

Zygmund Michelis
– administrator
nieobsadzonej parafii

1922 – 1925

1915

–

Karol Wolfram

1926 – 1929

Robert Adam Nitschman

1929 – 1939

Oskar Krampitz

1939 – 1940

Ryszard Schultz

1940 i 1942 – 1945

Edwin Wegner –
w zastępstwie za ks. Schultza

1940 – 1942

Rudolf Kersten
– administrator

przed 1945

Imię i nazwisko rabina

Czas, w którym
pracowali
w Nowym Dworze

Uriel z Ryczywołu

1775 lub 1778 – 86

Icek Moszkowicz /
Mośkowicz

około 1811

Shimshon

około 1838

Henoch Henich Kohen
Lewin

1853–1859

Nathan Rosnersohn

około 1863

Jakub Mojżesz Teonim

1863 – 1898

Menahem Mendel Haim
Landau

1898 – 1904

Mojżesz Aaron Taub

1904

Rubin Judah Neufeld

1904 – 1940

–

1778-85 –
1780

–

1793-94 –
1806
1813

–
–

1816
1827

–
–

Żydzi
do Nowego Dworu przybyli
żydowscy uchodźcy z Ukrainy
w Nowym Dworze przebywał rabin
Uriel z Ryczywołu tworząc duży
ośrodek chasydyzmu
Jan Krüger, ewangelik z Walfenbuttel
i Żyd Lejzor Icchak z Krotoszyna
zakładają w Nowym Dworze wielką
drukarnię ksiąg hebrajskich
w mieście mieszka 87 Żydów,
istnieje cmentarz, synagoga i szkoła
religijna
w mieście mieszka 150 Żydów
na skutek oblężenia Twierdzy upada
nowodworski przemysł w tym
drukarnia
brak kahału i rabina
Żydzi nowodworscy zajmują się
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1920

1927

Rabini nowodworskiej Synagogi

1765

1893

1928

–

–

–
–

1938

–

1939

–

1940

1941

1942

–

–

–

po 1945 –

rzemiosłem i drobnym handlem,
stanowią 27,5% ludności miasta
na skutek kilkukrotnych powodzi
w znacznym stopniu uszkodzone
zostają bóżnica letnia i zimowa,
łaźnia oraz szkoła dla chłopców
liczba Żydów stanowi 49% całej
ludności miasta
odsetek procentowy Żydów wzrasta
do 69,8%
gmina zatrudniała rabina, dwóch
służących bóżniczych i nauczyciela
religii, zajęciem mieszkańców
jest handel i rzemiosło
linia kolejowa biegnąca
przez miasto powoduje znaczny
rozwój przemysłu, powstają fabryki,
niektóre z nich należą do
żydowskich właścicieli
Nowy Dwór zostaje zalany przez
gigantyczną powódź, dwa miesiące
później wybucha olbrzymi pożar,
w komitecie „Pomocy dla mieszkańców”
działają przedstawiciele Żydowskiej
Gminy Wyznaniowej
w Nowym Dworze mieszkało 4.076
osób pochodzenia żydowskiego
– 70,8%
odsetek ludności żydowskiej spada
do 65%
płonie większa część miasta,
w komitecie pomocy dla pogorzelców
są przedstawiciele gminy żydowskiej
po zdobyciu miasta przez Niemców
część ludności żydowskiej ucieka
z miasta
w obliczu zagrożenia wkroczeniem
wojsk bolszewickich z miasta
wysiedleni zostają Żydzi podejrzani
o sprzyjanie Rosjanom, – dochodzi
do nadużyć wojska wobec
społeczności żydowskiej
społeczność żydowska tworzy
13 z 27 zarejestrowanych w mieście
stowarzyszeń
otwarcie świeckiej szkoły powszechnej
dla dzieci żydowskich, wcześniej
rodzice mogli wysyłać swoje
pociechy do szkół wyznaniowych
lub do szkoły państwowej gdzie
uczęszczały wszystkie dzieci a miasta
w Nowym Dworze mieszka 4.500
Żydów jest to 50% mieszkańców
po wybuchu wojny część
żydowskich mieszkańców miasta
ucieka do Warszawy lub dalej na
wschód, pozostaje około 2.800
osób, w trakcie walk zniszczona
zostaje synagoga
pomiędzy ulicami: Modlińską,
Piaskową, Szerokołęczną, Warszawską,
POW i torem kolejowym utworzono
getto, do którego trafiają
nowodworzanie i mieszkańcy
sąsiednich miejscowości
po przeprowadzeniu selekcji
w getcie osoby chore, stare, kobiety
i dzieci zamknięte zostają w obozie
śmierci w III forcie w Pomiechówku
pod koniec roku mieszkańcy getta
zostają wywiezieni do obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu
wojnę i okupację przeżyło około 400
nowodworskich Żydów, w mieście
pozostało dwoje

Ewangelicy
– w parafii Nowy Dwór mieszka
47 osób pochodzenia niemieckiego
1782
– powstaje gmina ewangelicka
w Nowym Dworze, po roku
zatrudniony zostaje pastor
1783-90 – do Nowego Dworu przybyło
z Niemiec 29 sukienników,
1775

1780

–

1794

–

1796

–

1813

–

1818

–

1828

–

1833

–

1835

–

1845-46 –
1857

–

1880

–

1888

–

1899

–

1906

–

1907

–

1914

–

I 1915

–

1919

–

1925

–

1927

–

1937

–

1939

–

3 postrzygaczy sukna, 1 stolarz,
1 ślusarz wraz z rodzinami, oprócz
nich sprowadzono 13 żeglarzy,
przybysze byli w większości
wyznania ewangelickiego
Jan Krüger, ewangelik z Walfenbuttel
i Żyd Lejzor Icchak z Krotoszyna
zakładają w Nowym Dworze wielką
drukarnię ksiąg hebrajskich
w parafii Nowy Dwór mieszka 142
ewangelików pochodzenia
niemieckiego, dysponujących salą
modlitw w ratuszu
ewangelicy pracują między innymi
w nowopowstałym „zakładzie
berlinek”, stanowią 30% mieszkańców
miasta
na skutek oblężenia Twierdzy
zniszczeniu ulega ratusz wraz z salą
modlitw
do parafii ewangelickiej w Nowym
Dworze oprócz mieszkańców miasta
należeli również osadnicy z Kępy
Nowodworskiej, Osady Piaski,
Koloni Lopsa Rajszewa i Kępy
Kikolskiej
powstaje projekt przebudowy
dawnego ratusza na kościół
ewangelicki
ewangelik, magister farmacji
Szymon Fabian zakłada w Nowym
Dworze pierwszą aptekę
ruiny ratusza zostają przekształcone
w świątynię ewangelicką
plebania ewangelicka zostaje
zniszczona przez powtarzające się
powodzie
707 na 2.683 mieszkańców Nowego
Dworu określało swoje pochodzenie
jako niemieckie
w mieście powstaje ochotnicza straż
ogniowa, ewangelicy należą do
inicjatorów i władz naczelnych
Nowy Dwór zostaje zalany przez
gigantyczną powódź, dwa miesiące
później wybucha olbrzymi pożar,
w komitecie „Pomocy dla
mieszkańców” działają ewangelicy
pod przewodem pastora Behrensa.
gmina kupuje przy Rynku
Kościelnym dom i przenosi tu szkołę
funkcjonującą wcześniej w domu
pastora
przebudowano i powiększono
kościół ewangelicki
płonie większa część miasta,
w komitecie pomocy dla pogorzelców
są przedstawiciele społeczności
ewangelickiej
w mieście 885 na 7.420 osób określa
swoje pochodzenie jako niemieckie
po wybuchu I wojny większość
ewangelików zostaje internowana
w głąb Rosji
dzieci ewangelickie uczą się
w państwowej szkole powszechnej,
której parafia wynajmuje budynek
do zboru w Nowym Dworze należał
kościół, 4 domy modlitwy, 15 cmentarzy,
plebania, dom dla szkoły, kantora
i zakrystiana oraz zabudowania
gospodarcze
w mieście działa jedno zarejestrowane
stowarzyszenie skupiające ewangelików,
osoby pochodzenia niemieckiego są
w zarządach wielu ugrupowań
społecznych
wybudowano i poświęcono kaplicę
pogrzebową na cmentarzu
ewangelickim w Nowym Dworze
po wybuchu wojny z miasta
wysiedleni zostają mężczyźni
pochodzenia niemieckiego mający
od16 do 60 lat
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po 1939 – znaczna część nowodworskich
ewangelików podpisuje niemiecką
listę narodowościową, osoby, które
odmawiają podpisania volkslisty
narażają się na represje ze strony
okupanta
XI 1944 – ze względu na zbliżanie się frontu
wszyscy mieszkańcy pochodzenia
niemieckiego otrzymują nakaz
ewakuacji
1945
– z powodu braku parafian zostaje
rozwiązana nowodworska parafia
ewangelicka
1969-71 – rozebrano kościół ewangelicki
Katolicy
– wojewoda mazowiecki Jan herbu
Nałęcz funduje w Nowym Dworze
świątynię pod wezwaniem
św. Małgorzaty. Siedziba parafii
znajduje się w Okuninie, diecezja
płocka
29 VI 1374 – lokacja Nowego Dworu
1390 r. – Dobrogost z Nowodworu biskup
poznański, obdarował kościół
w Nowym Dworze dziesięcinami ze
wsi Kiełpin i Łomianki
1355 – 1401 – z Nowego Dworu wywodzi się
arcybiskup gnieźnieński
Dobrogost
1572 – 1634 – z Nowego Dworu wywodzi się
Adam Nowodworski biskup
kamieniecki i przemyski
1580 r. – Nowy Dwór jest jedną
z miejscowości należących do parafii
w Okuninie
ok. 1622 r. – w Nowym Dworze powstaje
klasztor i kościół bernardynów
ufundowany przez Jana i Adama
Nowodworskich
połowa XVII w. – zniszczenie klasztoru
i kościoła bernardynów
koniec XVIII w. – Nowy Dwór staje się
własnością rodziny Poniatowskich,
książę Stanisław Poniatowski zleca
budowę w mieście nowego,
murowanego kościoła, architektem
zostaje prawdopodobnie Stanisław
Zawadzki. Powstaje klasycystyczny,
jednonawowy kościół w kształcie
zachowanym do dziś. Zdobiły go
malowidła. Sufit zrobiony był z drutu
i trzciny pokryty gipsem i pomalowany.
Posadzka była ceglana.
Obok kościoła wybudowano szkołę
i szpital dla biednych. Poza miastem
zorganizowano cmentarz grzebalny.
26 VI 1782 – książę Poniatowski
ponownie podnosi Nowy Dwór do
rangi miasta
21 X 1792 r. – biskup Antoni Malinowski,
dokonuje poświęcenia kościoła pod
wezwaniem św. Michała Archanioła,
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny, św. Stanisława biskupa
i męczennika i św. Apolonii męczennicy.
Przeniesiono siedzibę parafii
z Okunina do Nowego Dworu.
W skład parafii wchodzą: Nowy
Dwór, Okunin, Góra wieś i folwark,
Janówek, Krubin, Olszewnica,
Skierdy, Suchocin.
1794
– na skutek walk w czasie powstania
kościuszkowskiego zniszczony
zostaje stary kościół w Okuninie
przed 1800 r.
– w parafii zaczyna
działać Bractwo Miłosierdzia.
1800 r. – parafia nowodworska zostaje
przyłączona do nowopowstałej
diecezji warszawskiej.
1801 r. – w kościele są dwa ołtarze boczne
z obrazami św. Michała Archanioła
i Najświętszej Maryi Panny. Nad
obrazami głównymi znajdują się
1292 r.
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mniejsze malowidła św. Stanisława
biskupa i św. Izydora z widocznym
w tle kościołem nowodworskim.
Przypuszczalnie wyszły z pracowni
Bacciarellego. W ołtarzu głównym wisiał
rzeźbiony w drewnie krucyfiks. Na
wieży znajdują się jeden dzwon
większy oraz dwa dzwony mniejsze.
Do parafii należało 1.271 osób
1829/30 – zarekwirowano i wywieziono jeden
z dzwonów
1848 r. – reperacja schodów do zakrystii,
na wieżę i zewnętrznych
pierwsza połowa XIX w. – do kościoła
trafiają obrazy przedstawiające
4 ewangelistów
1851 r. – do parafii należały 1.764 osoby
1852 r. – zakupiono organy wykonane przez
Stanisława Przybyłowicza, wewnątrz
kościoła dodano drewniany balkon
wsparty na dwóch kolumnach
druga połowa XIX w. – kościół jest w bardzo
złym stanie technicznym, dach i wieża
grożą zawaleniem, wnętrze należy
odmalować.
1874 r. – na kościele przeprowadzono prace
dekarskie
1880 r. – powstaje Ochotnicza Straż Ogniowa,
jednym z założycieli jest proboszcz
parafii św. Michała – ksiądz Górski,
większość członków stanowią katolicy
1884 r. – do parafii należało 2.450 osób.
1888 r. – w czasie powodzi kościół zostaje
zalany, wielki pożar w tym samym
roku omija zabudowania parafialne.
W komitetach pomocowych działa
ksiądz Leon Ciszewski
1900 r. – do parafii należało 3.438 osób
XIX / XX w. – w parafii działa Trzeci
Zakon św. Franciszka
1901 r. – w ścianie przedsionka wmurowano
tablicę z brązu z wizerunkiem krzyża
i napisem „Za odmówienie Ojcze
Nasz i ucałowanie tego krzyża 100
dni odpustu raz na dzień 1901 Vivit
Regnat Imperat”
1902 r. – wymieniono dotychczasową ceglaną
podłogę na nową terakotową.
1907 r. – odnowiono ołtarz główny,
prezbiterium, ściany i sklepienie
nawy, odświeżono obraz Matki Bożej
Niepokalanie Poczętej na sklepieniu
nad prezbiterium. Wykonano nowe
cyborium, powiększono mensę.
Przeprowadzono prace pozłotnicze
i malarskie. Kościół ocalał podczas
wielkiego pożaru miasta.
W komitecie pomocowym działa
ksiądz Makowski
1908 r. – organmistrz J. Flaszyński
przebudował organy
1910 r. – pokryto dach.
przed 1912 r. – zakupiono olejną Drogę
Krzyżową namalowaną przez
K.Statkiewicza oraz grupę
ukrzyżowania do głównego ołtarza.
W parafii działa chór.
1916 r. – Niemcy rekwirują i wywożą dzwony
oraz piszczałki organowe. Poszerzono
cmentarz grzebalny
lata 20-te XX w. – ze składek parafian
zakupiono 4 dzwony. W parafii działa
Bractwo Różańca Świętego
1922 r. – pomalowano ściany i sufit
około 1929 r. – w parafii istnieje
Bractwo Trzeźwości; Akcja Katolicka
w tym Koło Katolickiej Młodzieży
Męskiej, Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży Żeńskiej, Katolicki
Związek Męski, Katolickie
Stowarzyszenie Kobiet; Stowarzyszenie
Dzieci Maryi pod opieką
Niepokalanej Bogarodzicy;
biblioteka parafialna

1929 r. – odnowiono zakrystię i zelektryfikowano
świątynię
około 1930 r. – organmistrz Sosnowski
z Warszawy remontuje organy
około 1933 r. – ksiądz Jan Malinowski
montuje żelazną kratę między
kruchtą a wnętrzem kościoła
1933 r. – ksiądz J. Malinowski ufundował
wykonaną z marmuru chrzcielnicę
którą nakrywano pokrywą metalową
ozdobioną kulą i wizerunkiem Ducha
Świętego
około 1934 r. – w parafii istnieje
Związek Ministrantów
wrzesień 1939 r. – w kościół uderzyły
pociski artyleryjskie, 4 m od drzwi
frontowych padła bomba, wypadły
wszystkie okna z futrynami, popękały
ściany i sklepienie pod wieżą i na
chórze, wiązania na wieży zostały
pocięte odłamkami, spadła dachówka,
sufit świątyni zawalił się. Uszkodzone
zostały organy
1939/40 – dokonano prowizorycznej naprawy
kościoła wykorzystując materiały
z innych bardziej zniszczonych
budynków między innymi ze
spalonych koszar
1941 r. – Niemcy zarekwirowali i wywieźli
nowodworskie dzwony
1942-1944 – cmentarz grzebalny został
zamknięty, pochówki mogły odbywać
się za specjalnym pozwoleniem,
gestapo wykorzystywało ten teren na
zbiorowe egzekucje
1944 r. – Władysław Mazur z Nowego Dworu
naprawia organy
styczeń 1945 r. – podczas wycofywania
się wojsk niemieckich w wieżę trafia
pocisk
1948 r. – ze składek parafian i dotacji
z Ministerstwa Kultury i Sztuki
przeprowadzony zostaje remont
dachu i ścian świątyni, na wieży
dodany zostaje balkonik i balustrada.
1 I parafia św. Michała staje się
dekanatem, pierwszym dziekanem
zostaje ksiądz Henryk Jóźwik
1951 r. – zbudowano ogrodzenie wokół
cmentarza grzebalnego w miejsce
zniszczonego w 1944 r.
1952 r. – z datków parafian kościół wewnątrz
pomalowano, przerobiono instalację
elektryczną
1953 r. – w kościele zamontowano kropielnice
z marmuru kararyjskiego
1956 r. – z ofiar parafian odnowiono ołtarz
główny
1957 r. – zakupiono 2 dzwony, konsekracji
dokonał ksiądz kardynał Stefan
Wyszyński
1962-66 – dokonano generalnego remontu
wnętrza kościoła. Przeniesiono
ambonę ze ściany bocznej na filar
przy ołtarzu głównym. Przerobiono
sufit świątyni umieszczając na nim
polichromię „Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny” projektu
St. Komorowskiego oraz zmieniając
miejsca, w których znajdowały się
żyrandole i wywietrzniki, ściany
pomalowano i pozłocono w stylu empire
1981-84 – obok starej świątyni wybudowano
nowy kościół św. Michała według
projektu Stefana Kuryłowicza
lata dziewięćdziesiąte – stary kościół
wykorzystywany jest jako kościół
garnizonowy, wojsko maluje
świątynię wewnątrz
2008-2012 – osuszenie, wykonanie
hydroizolacji oraz renowacji partii
przyziemia budynku kościoła,
odtworzenie tynków i okładzin
architektonicznych
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Batalion Elektrotechniczny w Nowym
Dworze Mazowieckim w latach 1921-1939
AUTOR ALFRED KABATA

B

atalion Elektrotechniczny (do 15.01.1925 r.
Batalion Maszynowy Saperów) utworzono
5.08.1919 r. z połączenia kompanii reflektorów
wchodzącej w skład 1. batalionu saperów i kompanii elektrotechnicznej sformowanej przez Sekcję
Elektrotechniczną Departamentu III Ministerstwa
Spraw Wojskowych (MSWojsk.). Dowódcą batalionu został kpt. Jan Rylke, a miejscem stałego postoju
jednostki były baraki na Pradze, do których obie
kompanie przeprowadziły się w końcu listopada
1919 r. W rozkazie określającym organizację Batalionu Maszynowego Saperów znalazł się zapis mówiący, że powstaje on w celu formowania kompanii
reflektorów, ruchomych elektrowni, oddziałów
wiertniczych oraz oddziałów pomp i filtrów w czasie wojny lub do ćwiczeń w czasie pokoju. Batalion
miał wydzielać potrzebną ilość pododdziałów dla
dywizji, dowództw grup i frontów oraz naczelnego
dowództwa podczas mobilizacji, a także cały czas
szkolić nowe oddziały w czasie wojny. Zakładano,
że każda dywizja piechoty otrzyma jedną kompanię reflektorów, a wszystkie wyższe dowództwa
ruchome elektrownie do oświetlenia sztabów. Stan
batalionu wynosił 19 oficerów i 324 szeregowych.
Podczas trwającej wojny polsko-rosyjskiej 19191920, Batalion Maszynowy Saperów sformował
i wysłał na front 19 pododdziałów (kompanie lub
plutony).
Jeszcze przed zakończeniem działań wojennych
na podstawie rozkazu ministra spraw wojskowych
powołano komisję „do rozstrzygnięcia spraw dyslokacji oddziałów wojsk inżynieryjnych i saperów”.
Komisji przewodniczył płk Witold Stefanowicz,
a w jej skład wchodził m.in. dowódca Batalionu
Maszynowego Saperów mjr Jan Rylke. 21.09.1920 r.
komisja w sporządzonym protokole wnioskowała
o przeniesienie Batalionu Maszynowego Saperów z koszar na Pradze w Warszawie do koszar
w Nowym Dworze Mazowieckim, podkreślając,
że posiadają one wystarczającą ilość zabudowań
i mieszkań oficerskich dla tego oddziału. Były to
koszary odziedziczone po armii rosyjskiej, wy-

budowane na przełomie wieków, które w okresie
I wojny światowej (po upadku Twierdzy Modlin
w 1915 r.) zaadoptowała i rozbudowała armia niemiecka. W sierpniu 1920 r. podczas wojny polsko-rosyjskiej w jednym z budynków (nie wiadomo,
w którym) mieściła się kwatera główna 5. armii
dowodzonej przez gen. Władysława Sikorskiego.
Komisja na podstawie wyjaśnień udzielonych jej
przez dowódcę Obozu Warownego Modlin płk.
Edwarda Malewicza, stwierdziła, że we wrześniu
1920 r. w koszarach w Nowym Dworze Mazowieckim było zakwaterowanych 20 oficerów i 240 szeregowych 20. Dywizji Piechoty, 500 szeregowych
szkoły karabinów maszynowych i 280-350 żołnierzy kursów wyszkolenia technicznego. Ponadto
W jednym z budynków koszarowych mieścił się
szpital powiatowy. Planowano odzyskać ten budynek, ale ostatecznie odstąpiono od tego planu.
Początkowo Naczelne Dowództwo WP zamierzało w nowodworskich koszarach urządzić warsztaty
artyleryjskie 1. armii, które miały być przegrupowane z Poznania i Krakowa. Z zamiaru tego jednak
zrezygnowano. Wydano w związku z tym polecenie
opuszczenia koszar przez oddziały 20. DP. Na tej
podstawie komisja ustaliła, że przeniesienie Batalionu Maszynowego Saperów powinno nastąpić niezwłocznie po wyprowadzeniu się oddziałów 20. DP.
Jednocześnie Komisja uznała, że szkoła karabinów
maszynowych i kursy wyszkolenia technicznego
mogą pozostać w zajmowanym przez siebie budynku do czasu ich rozwiązania. Wybór Nowego Dworu
Mazowieckiego na miejsce postoju nie był przypadkowy. Postój znajdował się nad dwoma rzekami: Wisłą i Narwą i umożliwiał szkolenie na wodzie, które
należało do najtrudniejszych i trwało najdłużej.
9.02.1921 r. wobec odejścia mjr. Jana Rylke na
kurs oficerski saperów, tymczasowym dowódcą
Batalionu Maszynowego Saperów został kpt. Tadeusz Kossakowski. To on otrzymał zadanie przegrupowania jednostki z Warszawy do Nowego Dworu Mazowieckiego. Przegrupowanie rozpoczęło
się 11.03.1921 r., a zakończyło 31.03.1921 r. Jako

Przekazanie fanfar przez przedstawicielki miasta w osobach: Marianna Szymańska, Helena Konarska, Kazimiera Woźnicka
i p. burmistrzowa. Fot. ze zbiorów Jadwigi Jasińskiej z d. Szymańskiej przekazana autorowi przez Marię Możdżyńską.
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dowódca doprowadził do reorganizacji jednostki, wyremontowania, zelektryfikowania koszar,
i stworzenia odpowiedniej bazy szkoleniowej.
Batalion był pierwszą jednostką w garnizonie,
która zlikwidowała prycze, a z materiału znalezionego w Modlinie wykonała dla wszystkich
szeregowych łóżka.
W 1924 r. batalion przejął warsztaty i elektrownie
w Twierdzy Modlin. Po wykonaniu niezbędnych
remontów i zapewnieniu oświetlenia Modlinowi
przystąpiono do dokończenia prac rozpoczętych w 1921 r., związanych z budową elektrowni
centralnej, która zastąpiła 3 elektrownie lokalne.
Przejęto też wodociągi w Modlinie, które zelektryfikowano i dokonano zmian organizacyjnych
w administracji. Przejęcie elektrowni i wodociągów wiązało się też z koniecznością przeniesienia
do Modlina 3. kompanii elektrotechnicznej.
Na początku czerwca 1922 r., po weryfikacji,
kpt. Kossakowski zaliczony został do podpułkowników WP ze starszeństwem od 1.06.1922 r.
Już jako podpułkownik został wyznaczony na
dowódcę Batalionu Maszynowego Saperów. Dowodzona przez niego jednostka okazała się pod
koniec 1922 r. najlepszym oddziałem saperskim
na terenie Okręgu Korpusu Nr I Warszawa.
Nowy Dwór Mazowiecki, który stał się miejscem
stacjonowania Batalionu Maszynowego Saperów,
był niewielkim, prowincjonalnym miasteczkiem, leżącym 29 km od Warszawy. Na dzień
30.09.1921 r. miasto liczyło 7.829 mieszkańców,
w tym 3.620 mężczyzn i 4.209 kobiet. Niemal
połowę mieszkańców stanowili Żydzi. W mieście
były 402 budynki, a największą powierzchnię zajmowały koszary Batalionu Maszynowego Saperów. Powierzchnia koszar wynosiła 9,25 ha.
Od początku współpraca z miejscową ludnością
układała się bardzo dobrze. Ppłk Kossakowski
pogłębiał cały czas współpracę ze społecznością
Nowego Dworu Mazowieckiego i Modlina. Będąc
dowódcą jednostki godził wszelkie spory narodowościowe, zwłaszcza zaś nie chciał powodować
zadrażnień między ludnością żydowską a polską.
W 1922 r. doprowadził do otwarcia kąpieliska
dla dzieci i dorosłych, nie czyniąc różnic między
kadrą oficerską i podoficerską. W tym też czasie zbudowano wyposażone w trybuny boisko
do gry w piłkę nożną, gdzie rozgrywano mecze
między poszczególnymi kompaniami, a nawet
z innymi jednostkami garnizonu.
W 1922 r. w jednostce utworzono spółdzielnię
spożywczą, w ramach której na terenie koszar
zaczął funkcjonować sklep wielobranżowy, obficie zaopatrzony w produkty spożywcze i rzeczy
codziennego użytku. Mogli dokonywać w nich
zakupów również mieszkańcy miasta. Dla wojskowych i ich rodzin na terenie jednostki działał też zakład fryzjerski oraz kino. W kinie poza
wyświetlaniem filmów, organizowane były akademie z okazji różnych rocznic i świąt, na które
zapraszani byli mieszkańcy miasta. Sala kinowa pełniła również rolę sali teatralnej, w której
przedstawienia wystawiały teatry amatorskie Batalionu Elektrotechnicznego, Centrum Wyszkolenia Saperów i Związku Pracy Obywatelskiej
Kobiet Oddział Nowy Dwór. Natomiast nowodworska młodzież skupiona w Stowarzyszeniu
Młodzieży wystawiała jasełka.
5.08.1924 r. Batalion Maszynowy Saperów obchodził 5–lecie swojego istnienia. Z tej okazji
w „Polsce Zbrojnej” ukazał się specjalny dodatek szeroko omawiający osiągnięcia i zadania
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Kasyno oficerskie. Fot. ze zbiorów autora.

batalionu. Okolicznościowy rozkaz z tej okazji
zamieścił dowódca batalionu ppłk Kossakowski.
W rozkazie tym pisał: „Dnia 5 sierpnia 1924 r obchodzimy 5 rocznicę istnienia Batalionu Maszynowego Saperów. Środkiem obrony naszej przed
nieprzyjacielem są nie armaty i bagnety, lecz reflektory i stacje elektryczne (…)”.
Chcąc przybliżyć mieszkańcom miasta specyfikę
swojej działalności żołnierze batalionu zorganizowali podczas święta jednostki w 1924 r. wystawę
własnoręcznie wykonanych prac i kilkudziesięciu
eksponatów. Zgromadzonych oprowadzono rów-

nież po halach, gdzie znajdowała się elektrownia
szkolna. To właśnie stąd przesyłano nadwyżkę
prądu elektrycznego do dzielnic Nowego Dworu
Mazowieckiego, którego głównym odbiorcą była
fabryka fajansu oraz miejski browar.
Kolejni dowódcy Batalionu Elektrotechnicznego
również przywiązywali dużą wagę do współpracy
z władzami miasta i jego mieszkańcami. Nowodworzanie mówiąc o Batalionie Elektrotechnicznym używali określenia „Baon Elektro”.
Batalion był również miejscem pracy dla mieszkańców Nowego Dworu. W 1921 r. zatrudnionych w nim było 29 pracowników cywilnych,
w tym 17 w warsztatach elektromechanicznych,
2 w składach technicznych, 2 w szkole elektromechanicznej a 8 w 2. kompanii elektrotechnicznej.
W najdobitniejszy sposób mieszkańcy Nowego
Dworu Mazowieckiego i okolic przekonywali
się o dobrodziejstwie sąsiedztwa Batalionu Elektrotechnicznego podczas występujących niemal
każdego roku wiosennych bądź letnich wylewów
rzek. W takich sytuacjach batalion oświetlał
w nocy reflektorami zagrożone powodzią tereny Nowego Dworu Mazowieckiego i pobliskich
miejscowości. Batalion szczególnie odznaczył się
w 1924 r. Nie tylko oświetlał zagrożone tereny,
lecz brał udział w akcji przeciwpowodziowej, wywożąc na pontonach ludzi z zagrożonych domów
oraz kierując pracami ziemnymi przy naprawie
toru kolejowego i szosy Modlin-Warszawa, które
stanowiły wtedy jedyne połączenie ze światem.
Jedne z największych powodzi miały miejsce latem
1925 i 1934 roku. Przybór wody w Wiśle w lipcu
1925 r. spowodował zagrożenie dla miejscowości
położonych nad jej środkowym brzegiem. Wały
ochronne, które uszkodziła wiosenna powódź
1924 r., nie wszędzie zostały odbudowane i tym samym nie zapewniały odpowiedniej ochrony przed
powodzią. Siły jakie wydzielił do tej akcji Batalion
Elektrotechniczny to 2 oficerów, 4 podoficerów
i 36 saperów. Od 3 do 8.07.1925 r. brali oni udział
w pracach przeciwpowodziowych na obszarze powiatu warszawskiego. Ich zadanie polegało głów-

nie na oświetlaniu zagrożonych rejonów. Batalion
Elektrotechniczny uczestniczył również w działaniach przeciwpowodziowych w Nowym Dworze
Mazowieckim, Modlinie, Kazuniu i Jabłonnie,
niosąc pomoc miejscowej ludności.
Następną, zakrojoną na szeroką skalę, akcję
przeciwpowodziową przeprowadziły oddziały
saperskie w połowie lipca 1934 r. Batalion Elektrotechniczny brał udział w akcji przeciwpowodziowej na terenie województwa warszawskiego.
Wysyłał stacje reflektorowe, których zadaniem
było oświetlanie zalanych terenów, co ułatwiało prowadzenie akcji ratowniczej w nocy, oraz
oświetlanie nurtu Wisły na terenie Warszawy.
W dniach 21–24.07.1934 r. pododdziały Batalionu Elektrotechnicznego pracowały w Nowym
Dworze Mazowieckim i okolicach przy naprawie
wałów ochronnych. W działaniach tych uczestniczył oficer i 40 saperów.
Za zasługi w akcji ratowniczej podczas powodzi
w 1924 r. i w latach następnych żołnierze batalionu odznaczeni zostali 1 złotym, 3 srebrnymi
i 4 brązowymi Krzyżami Zasługi.
Ważnym elementem współdziałania Batalionu
Elektrotechnicznego i władz miasta były obchody świąt państwowych i wojskowych. Organizując coroczne obchody imienin Marszałka Józefa
Piłsudskiego, powoływano wspólny komitet organizacyjny miasta Nowy Dwór i Batalionu Elektrotechnicznego. Podobnie jak przy innych obchodach, w przeddzień imienin, wieczorem, odbywał
się tzw. capstrzyk, czyli przemarsz z orkiestrą
ulicami miasta. W pochodzie uczestniczyły władze miasta, organizacje społeczne i mieszkańcy.
Następnego dnia komitet obchodów organizował
w kinie batalionu akademię dla mieszkańców.
W dniu pogrzebu Marszałka J. Piłsudskiego
17.05.1935 r. Zarząd Miejski w Nowym Dworze
Mazowieckim zamówił w kościele parafialnym,
rzymsko-katolickim nabożeństwo żałobne, po
którym urządzono pochód do pomnika Marszałka J. Piłsudskiego, znajdującego się przy koszarach Batalionu Elektrotechnicznego. Pod pomni-

Korpus oficerski Batalionu Elektrotechnicznego – 1929 r. siedzą od lewej: por. Edward Fryzendorf, kpt. dr med. Aleksander Ciechanowski, kpt. Antoni Żarski, kpt. Wacław Szpinko,
mjr Zdzisław Podgórski, mjr Wacław Szwykowski, kpt. Konstanty Majkowski, kpt. Józef Tarkowski, kpt. Stanisław Derejski, kpt. Mieczysław Niedzielski, por. Kazimierz Grüner.
Stoją od lewej: N.N., por. Jan Górski, ppor. Władysław Buszko, N.N., por. Henryk Oszczakiewicz, por. Artur Oborski, kpt. Stanisław Michałowski, por. Henryk Gołębiowski, por. Jerzy
Kempiners, por. Jan Wnęk, N.N., N.N., por. Stanisław Sulich.
Fot. Album 10 lat Batalionu Elektrotechnicznego 5.08.1919 r. – 5.08.1929 r. Nowy Dwór k. Modlina w posiadaniu autora.
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kiem, wybudowanym w 1935 r., złożono wieńce
od władz miasta i organizacji społecznych.
Wspólne uroczystości odbywały się również na
Placu Marszałka J. Piłsudskiego. Takie uroczystości odbyły się 15.08.1938 r. w Dniu Żołnierza Polskiego. Poprzedziła je msza św. i złożenie wieńca
przez delegację wojska i organizacji społecznych
na grobie żołnierzy poległych w 1920 r. na cmentarzu miejskim. Po przybyciu na Plac Marszałka Piłsudskiego odegrano hymn państwowy
i odśpiewano Rotę. Były również przemówienia
dowódcy batalionu ppłk dypl. Ryszarda Zymsa
i burmistrza miasta. Odczytano też „myśli Marszałka”, zawarte w jego dziełach. Po kolacji na
stadionie miejskim rozegrano mecz piłki nożnej.
Batalion Elektrotechniczny ściśle współpracował z
parafią rzymsko-katolicką w Nowym Dworze Mazowieckim. W dniu Bożego Ciała szeregowi z pododdziałów, ale wyłącznie chrześcijanie wyznania
rzymsko-katolickiego i greko-katolickiego, a także
żołnierze zawodowi uczestniczyli we mszy św.
Po mszy św. rozpoczynała się procesja. Oficerowie
batalionu jako asysta prowadzili księdza proboszcza
do pierwszego ołtarza przy Alei Paderewskiego, znajdującego się w pobliżu kompanii szkolnej. Szeregowi
nieśli nad księdzem baldachim. Ołtarz ten był zawsze
przygotowywany przez żołnierzy jednostki, którzy
pełnili przy nim wartę honorową. Do oświetlenia
ołtarza doprowadzano prąd elektryczny z elektrowni
szkolnej. Na czas procesji oficer dyżurny batalionu
wstrzymywał ruch kołowy na Alei Paderewskiego.
Miał on również do swojej dyspozycji 2 podoficerów i 14 szeregowych z kompanii gospodarczej dla
zapewnienia porządku podczas procesji. Nad przebiegiem uroczystości czuwał wyznaczony oficer,
będący jej dowódcą i mający do pomocy adiutanta.
O kadrze Batalionu Elektrotechnicznego tak pisał w
kronice parafialnej proboszcz Henryk Jóźwik: „Prawie wszyscy religijni, jak również ich żony, żyjący
moralnie. Oficerowie to przeważnie inżynierowie,
sierżanci ludzie poważni, inteligentni. Żony wszystkich stateczne, bogobojne. W każdą niedzielę pułk
chodził na godzinę 8 do kościoła, brał czynny udział
w procesji Bożego Ciała i w przyjęciu biskupa
(Stanisława Galla w 1935 r.).
Przedstawiciele władz, duchowieństwa, organizacji społecznych i mieszkańcy co roku brali udział
w obchodach święta jednostki. Batalion Elektrotechniczny obchodził swoje święto 5 maja (po-
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czątkowo 5 sierpnia). Uroczystości rozpoczynała
msza św. kościele, w której licznie uczestniczyli
mieszkańcy miasta. W kazaniu, tak jak to uczynił
w 1935 r., ks. mgr Przybyłko omawiano znaczenie
święta i przedstawiano zarys historii jednostki.
O uznaniu, jakim cieszył się batalion w nowodworskiej społeczności może świadczyć fakt
przekazania dowódcy Batalionu Elektrotechnicznego ppłk. Marcelemu Rewieńskiemu, podczas
święta jednostki 5.05.1931 r., czterech fanfar
z proporcami jako daru mieszkańców miasta.
Batalion Elektrotechniczny nie posiadał sztandaru, ale miał swój hymn zatytułowany „Reflektoriada” autorstwa por. rez. Władysława Sieprawskiego oraz odznakę. Odznaka Batalionu
Elektrotechnicznegozostałaustanowionaizatwierdzona
w styczniu 1930 r. Po raz pierwszy odznaki wręczono podczas święta batalionu 5.05.1931 r.
Po zmianach organizacyjnych w batalionie,
22.10.1929 r. rozwiązano 3. kompanię elektrotechniczną stacjonującą w Modlinie. W nowej strukturze Batalion Elektrotechniczny funkcjonował
w dwóch ośrodkach: w Ośrodku nr 1 w Nowym
Dworze Mazowieckim i Ośrodku nr 2 w Modlinie.
W Modlinie stacjonowały: 1. kompania elektrotechniczna, 2. kompania elektrotechniczna, pluton
hydrotechniczny i pluton łączności.
Według stanu na 1.04.1939 r. w batalionie znajdowały się następujące pododdziały: kompania
szkolna, 1 i 2 kompania elektrotechniczna, kompania reflektorów przeciwlotniczych, doświadczalna kompania reflektorów przeciwlotniczych,
kompania gospodarcza, kompania hydrotechniczna, pluton szeregowych z cenzusem, pluton
łączności i pluton junaków.
Kompania szkolna zajmowała się szkoleniem
podoficerów – specjalistów do obsługi różnorodnego i cennego sprzętu batalionu.
Kompania reflektorów przeciwlotniczych szkoliła reflektorzystów, obserwatorów i mechaników,
corocznie brała udział w ćwiczeniach obrony
przeciwlotniczej, współdziałając z lotnictwem
i artylerią przeciwlotniczą. W kompanii duży nacisk kładziono na szkolenie żołnierzy w zakresie
obsługi i montażu stacji reflektorów przeciwlotniczych (m.in. agregat spalinowy z prądnicą
380/220V, rozdzielnica, agregat nasłuchowy.)
Odpowiednio rozstawiona stacja reflektorowa
stożkowo oświetlała przelatujący w nocy samo-

Jerzy Przemysław Morawicz w mundurze podporucznika, zdj. z lat 1935-1937 oraz w mundurze gen. bryg., zdj. z 1990
r. Fot. ze zbiorów autora.
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Reflektor kierunkowy francuskiej firmy Sauter-Harle
wzór 37, o 150 cm średnicy lustra podczas pracy. Tego
typu reflektory były na wyposażeniu 14.krefl. plot. Zdj.
z lat 1937-1939. Fot. ze zbiorów autora.

lot. Każdy z 4 plutonów kompanii reflektorów
przeciwlotniczych posiadał drużynę cekaemów,
które szkolono w obsłudze cekaemów do obrony
reflektorów przeciwlotniczych.
Nieco odmienne zdania realizowały kompanie
elektrotechniczne szkolące instalatorów i mechaników. Wykorzystywano je do prac przy oświetlaniu sztabów, stacji kolejowych, szpitali i innych
obiektów oraz dostarczaniu z elektrowni polowych
energii elektrycznej do napędu zaopatrzonych
w silniki elektryczne obrabiarek, wentylatorów,
pomp itp. Ważnym elementem działania elektrotechnicznej – specjalnej było budowanie tzw. przeszkód wysokiego napięcia. Były one stosowane
głównie w obronie, a ich zadaniem było rażenie
prądem elektrycznym żołnierzy przeciwnika.
Doświadczalna kompania reflektorów przeciwlotniczych prowadziła doświadczenia z dostarczanymi jej reflektorami i nasłuchownikami (polskimi
i zagranicznymi) w celu sprawdzenia ich przydatności i modernizacji.
Kompania hydrotechniczna zajmowała się poszukiwaniem i zaopatrzeniem pododdziałów
w wodę, naprawą instalacji wodnych, odwadnianiem i osuszaniem terenów przeznaczonych na
pozycje obronne i obozy, a w razie konieczności
wykonywaniem zalewów.
Pluton łączności przygotowywał telefonistów
i sygnalizatorów dla kompanii reflektorowych.
Pluton junaków z Junackich Hufców Pracy, który
utworzono w początkach 1938 r., przydzielony
był pod względem gospodarczym dowódcy kompanii reflektorów przeciwlotniczych, ale podlegał
bezpośrednio dowódcy batalionu. Junacy pracowali w parku elektrotechnicznym.
Elektrownia i warsztaty elektromechaniczne batalionu były z kolei terenem ćwiczeń praktycznych i doskonalących żołnierzy. Poza tym Batalion Elektrotechniczny prowadził szkolenie:
• szeregowych z cenzusem na podchorążych
rezerwy dla potrzeb pododdziałów reflektorowych i elektrotechnicznych,
• szeregowych lotnictwa na elektromechaników-reflektorzystów do obsługi lotnisk,
• podoficerów i szeregowych Korpusu Ochrony
Pogranicza w zakresie umiejętności elektrotechnicznych dla potrzeb fortyfikacji,
• kierowców samochodowych.
17.06.1939 r. Dowództwo Saperów MSWojsk.,
przygotowało projekt skierowany do ministra
spraw wojskowych zakładający przekształcenie
Batalionu Elektrotechnicznego w pułk. Takie rozwiązanie uzasadniano tym, że w okresie 5 lat, czyli
do czerwca 1944 r. wykonanych zostanie w kraju
120 reflektorów o średnicy 150 cm, co wraz, z 60,
które zakupione zostaną we Francji z udzielonego
kredytu materiałowego i z 60 już znajdującymi się
na wyposażeniu wojsk lądowych i marynarki wojennej stanowić będą ogółem 240 sztuk.
Przewidywano, że dostarczenie planowanej ilości
sprzętu wymagać będzie sformowania, poza już
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Odznaka Batalionu Elektrotechnicznego ustanowiona
i zatwierdzona w 1930 r. Fot. ze zbiorów autora.

istniejącymi, dwadzieścia kompanii reflektorów
przeciwlotniczych zmotoryzowanych i półstałych, a to wiązać się będzie z wyszkoleniem dużej
liczby specjalistów, takich jak: elektrotechnicy reflektorowi, nasłuchiwacze, motorzyści, kierowcy,
telefoniści, radiotelegrafiści, obsługi ckm, którzy
ujęci pod ogólną nazwą reflektorzystów stanowią 96 % stanu kompanii reflektorów przeciwlotniczych. Dla zapewnienia obsady jednostek
reflektorowych, utworzonych z 240 reflektorów,
potrzebnych byłoby 150 oficerów i około 5 tys.
szeregowych służby zasadniczej. Ogółem koszty
związane z rozbudową Batalionu Elektrotechnicznego, nie licząc kosztów osobowych, wyniosłyby
około 5.500.000 zł. Tak ogromny wydatek uzasadniano koniecznością racjonalnego wykorzystania
sprzętu reflektorowego, którego koszt szacowano
na 53.000.000 zł. Projekt rozbudowy Batalionu
Elektrotechnicznego nie został zaakceptowany.
Nie zrealizowano również wniosku Dowódcy Saperów MSWojsk. zakładającego natychmiastowe
przekazanie reflektorów przeciwlotniczych wraz
z posiadanymi rezerwami ludzkimi, sprzętem
i zaopatrzeniem, do Dowództwa Obrony Przeciwlotniczej, oraz połączenia Batalionu Elektrotechnicznego z batalionem silnikowym i utworzenia Batalionu Elektrotechniczno-Silnikowego.
Według danych na 9.08.1939 r. stan oficerów Batalionu Elektrotechnicznego wynosił 34 oficerów
i 100 podoficerów zawodowych, nie licząc stacjonującej w Warszawie, 14. kompanii reflektorów
przeciwlotniczych. Ogółem w tym czasie obsada
batalionu wynosiła 41 oficerów, 116 podoficerów
zawodowych i ponad 500 szeregowych.
24.08.1939 r. dla Batalionu Elektrotechnicznego zarządzona została mobilizacja. Do 28.08.1939 r. sfor-

mowano z przybyłych rezerwistów kilka kompanii
elektrotechnicznych świetlnych i specjalnych (przeszkód wysokiego napięcia). Utworzono także dwie
kompanie reflektorów przeciwlotniczych 120 cm nr
11 i nr 17. Dowódcą kompanii nr 11 został mjr Ludwik Gabriel, a kompanii nr 17 mjr Mieczysław Niedzielski. Obie kompanie już 27.08.1939 r. przybyły
do Warszawy, gdzie wraz z 14. kompanią reflektorów
przeciwlotniczych 150 cm, dowodzoną przez kpt.
Romualda Januszkiewicza, weszły w skład środków
czynnych OPL. 14. kompania reflektorów przeciwlotniczych, utworzona z przekształcenia doświadczalnej kompanii reflektorów przeciwlotniczych,
zmobilizowana została już 18.04.1939 r., a 20.04.1939
r. skierowano ją do Warszawy w celu zapewnienia
strefy świetlnej dla grupy artylerii przeciwlotniczej
broniącej mostów na Wiśle. Ponadto część oficerów
i szeregowych batalionu weszła w skład mobilizowanego przez 1. batalion saperów Legionów Ośrodka
Zapasowego Saperów Specjalnych nr 1 w Modlinie,
którego zastępcą został dowódca Batalionu Elektrotechnicznego ppłk dypl. Ryszard Zyms.
Z chwilą wybuchu wojny utworzono z 11, 14 i 17
kompanii reflektorów przeciwlotniczych, Zgrupowanie Reflektorów Przeciwlotniczych, którego
dowódcą został mjr Gabriel. W związku z tym
dowództwo 11. kompanii reflektorów przeciwlotniczych objął kpt. Józef Żuliński.
6.09.1939 r. kompanie reflektorów przeciwlotniczych otrzymały rozkaz wycofania się do dyspozycji dowódcy OPL Ośrodka Lublin, a następnie
marszu na Lwów. Wycofywanie odbywało się w
warunkach nieustannego zagrożenia atakiem ze
strony wojsk niemieckich. 13.09.1939 r. doszło
nawet do potyczki części 11. kompanii reflektorów
przeciwlotniczych dowodzonej przez por. Jerzego
Przemysława Morawicza z wojskami niemieckimi
we wsi Cześniki pod Łabuniami koło Zamościa.
17.09.1939 r. o godz. 5.00 mjr Gabriel wracający z
odprawy u gen. Piotra Skuratowicza poinformował dowódców pododdziałów, że wojska sowieckie
wkroczyły w granice Polski. Podkreślił, że cel ich
wejścia nie jest znany. Zgodnie z rozkazem gen.
Piotra Skuratowicza należało unieszkodliwić reflektory i zostawić je w lasach. Co do dalszego marszu
mjr Gabriel miał swobodę działania. Postanowiono
kontynuować marsz na Dubno-Brody-Złoczów-Stanisławów. Przechodząc przez tereny zamieszkałe przez Ukraińców dochodziło do utarczek z
uzbrojonymi grupami ukrańskimi.
18.09.1939 r. wydany został rozkaz, aby do wojsk
sowieckich nie strzelać. Następnego dnia, w odle-

głości 25 km od Winnik k. Lwowa, w miejscowości Unterwalden kompanie reflektorów przeciwlotniczych zostały zatrzymane i rozbrojone przez
wojska sowieckie. Po przemówieniu komisarza
sowieckiego, który w otoczeniu innych oficerów
nadjechał po pewnym czasie, wszyscy szeregowi
(około 600) zostali zwolnieni. Oficerów (około
20) odprowadzono i początkowo internowano
w majątku Poluchów Wielki. Większość z nich
zginęła w Katyniu i Charkowie.
Poza kompaniami reflektorów przeciwlotniczych
w Batalionie Elektrotechnicznym zmobilizowano
kilka kompanii i samodzielnych plutonów, które
znajdowały się w Nowym Dworze Mazowieckim
lub w Modlinie. Od 2 do 5.09.1939 r. opuszczały one rejon stacjonowania udając się do miejsc
przeznaczenia określonych w planach mobilizacyjnych. Dla części z nich miejscem tym był ośrodek zapasowy Batalionu Elektrotechnicznego
w Brześciu n. Bugiem, a dla innych armie i Odwód Naczelnego Wodza.
16.09.1939 r. z pododdziałów Batalionu Elektrotechnicznego oraz innych grup żołnierzy znajdujących się w lasach kowelskich sformowany
został pod dowództwem ppłk Ryszarda Zymsa,
który dotarł tam z żołnierzami Ośrodka Zapasowego Saperów Specjalnych nr 1, oddział zmotoryzowany w sile batalionu. Adiutantem dowódcy
oddziałów zmotoryzowanych został kpt. Ryszard
Kalpas. Grupa „Dubno” 21.09.1939 r. stoczyła zwycięską walkę z Niemcami pod Kamionką
Strumiłową. Po bitwie, 22.09.1939 r., zgodnie
z rozkazem dowództwa Grupy „Dubno” oddziały
zmotoryzowane miały przedostać się do Węgier
lub Rumunii. Niestety, kilka dni później w lesie
w pobliżu Kryłowa oddział został otoczony i rozbrojony przez wojska sowieckie.
Oficerowie
Batalionu
Elektrotechnicznego
z pododdziałów rozbrojonych przez wojska sowieckie byli przetrzymywani w obozach specjalnych w Starobielsku (większość) i Kozielsku.
W kwietniu – maju 1940 r. zostali zamordowani
w Charkowie i Katyniu.
Ogółem w Katyniu i Charkowie zginęło 26 oficerów Batalionu Elektrotechnicznego, którzy
byli w jednostce podczas ogłoszenia mobilizacji
24.08.1939 r. lub zostali zmobilizowani wcześniej
(14. krefl. plot.). Natomiast biorąc pod uwagę
oficerów pełniących w nim służbę w latach wcześniejszych lub tych, którzy odeszli z niego na
krótko przed ogłoszeniem mobilizacji to wtedy
liczba ta wzrasta do 38.

Pracownicy warsztatów i elektrowni szkolnej przed budynkiem elektrowni. Obecnie w budynku tym mieści się Nowodworski Ośrodek Kultury.
Fot. z Albumu 10 lat Batalionu Elektrotechnicznego 5.08.1919 – 5.08.1929 w posiadaniu autora.
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