
si¹dz kanonik Stefan Prusiñski w latach 1967 – 2001 by³ Kproboszczem w Borkowie Koœcielnym. Po przekazaniu 
parafii swojemu nastêpcy nadal pozosta³ w Borkowie jako 
rezydent. Przez trzydzieœci cztery lata sprawowania pos³ugi 
kap³añskiej zdoby³ sympatiê i szacunek ludzi, wœród których 
wypad³o mu pracowaæ, a tak¿e pokocha³ ten zak¹tek Ma-
zowsza po³o¿ony nad Sierpienic¹, wraz z jego mieszkañ-
cami i przyrod¹. Ale myli³by siê, kto s¹dzi³by, ¿e ten gorliwy 
kap³an oddany pracy duszpasterskiej i bez szczêdzenia si³ 
zabiegaj¹cy o piêkno œwi¹tyni, jej otoczenia i ca³ego gospo-
darstwa koœcielnego, przestanie byæ aktywny jako rezydent. 
Teraz gdy ma mo¿liwoœæ 
swobodniejszego dysponowa-
nia czasem, oprócz wspierania 
w pos ³udze kap ³añsk ie j  
nowego proboszcza, mo¿e 
sobie pozwoliæ na wiêksze 
zaanga¿owanie w prace, które 
rozpocz¹³ ju¿ wczeœniej. 
Jeszcze jako proboszcz czêsto 
korzysta³ z zasobów archi-
walnych, dotycz¹cych dwóch 
bliskich mu parafii Borkowa i 
Baboszewa. W³aœnie ich dzieje 
postanowi³ ukazaæ, bo przecie¿ 
wa¿ne jest by móc „...spojrzeæ 
nie tylko na to dok¹d idziemy, 
ale i sk¹d przyszliœmy”. w 
2000r. niejako na zakoñczenie 
swej pracy wyda³ ksi¹¿kê 
„Borkowo, zarys historii para-
fii”, sk¹d pochodzi zacytowane 
wy¿ej zdanie. Ta skromnie 
wydana i rzetelnie opracowana 
publikacja, któr¹ ksi¹dz Pru-
siñski ofiarowa³ ka¿dej rodzinie 
w czasie kolêdy w 2001r. 
zosta³a wysoko oceniona. 
Ksi¹dz profesor Micha³ Marian 
Grzybowski znawca problema-
tyki koœcielnej napisa³: „spo³e-
cznoœæ lokalna otrzymuj¹c to 
opracowanie powinna byæ 
dumna, ¿e ich duszpasterz jest 
autorem tego dzie³a”(wstêp do ksi¹¿ki „Borkowo...”) 

zieje s¹siaduj¹cej z Sierpcem parafii by³o pierwsz¹, ale Dnie ostatni¹ prac¹ ksiêdza. W 2007 roku ukaza³a siê 
„Parafia Baboszewo”. Równie rzetelnie opracowana, jak 
poprzednie powstaùa niejako z potrzeby serca – by daã wyraz 
przywiàzania do tego miejsca na ziemi, gdzie upùywaùo jego 
dzieciñstwo co z nostalgià wspomina. „W parafii Baboszewo 
wszystko siæ zaczæùo.” Na terenie tej parafii w Cieszkowie w 
1930r. staùem siæ czùonkiem rodziny ludzkiej. W parafialnym 
koúciele w Baboszewie przez chrzest zostaùem wùàczony w 
rodzinæ dzieci boýych”.

 tym roku ukazaùa siæ trzecia juý publikacja ks. Stefana WPrusiñskiego - „Kronika parafii Borkowo”. Autor 
dysponujàc juý materiaùami wykorzystanymi przy opraco-
waniu borkowskiej parafii (materiaùy bædàce w posiadaniu 
archiwum diecezjalnego i parafialnego, oraz opracowania 

dotyczàce Mazowsza i dziejów Ziemi pùockiej i sierpeckiej), 
przedstawiù je w formie kalendarium. Niektóre wydarzenia, 
ukazane wczeúniej zostaùy nieco uzupeùnione, ponadto 
uwzglædniono dane z okresu po roku 2000, do którego 
doprowadzono monografiæ.

 „Kronice...” odnotowano gùównie fakty zwiàzane z Wdziaùalnoúcià duszpasterskà parafii i uczestnictwem 
ludnoúci w ýyciu religijnym oraz wydarzenia dotyczàce 
administrowania dobrami naleýàcymi do parafii. Byùo to 
zgodne z zaùoýeniami autora który zastrzega siæ, ýe 
„uwzglædniono gùównie struktury koúcielne”, a „struktury 

administracji pañstwowej po-
traktowano raczej marginalnie”. 
Jednak waýniejsze wydarzenia 
z úwieckiego ýycia parafii takýe 
zostaùy ujæte. Tak wiæc miesz-
kañcy Borkowa mogà siæ czuã 
usatysfakcjonowani, ýe juý w 
pierwszej poùowie piætnastego 
wieku ich przodkowie mieli 
dostæp do oúwiaty, o czym 
úwiadczy fakt, ýe w 1430r. 
znalazùa siæ w dokumencie 
historycznym „wzmianka o 
Grzegorzu – rektorze szkoùy w 
Borkowie”. 

 K i s i e l ew ie  zaú  w  Wanalogicznym czasie byù 
mùyn na Sierpienicy. Nawet 
wydarzenia dotyczàce tylko 
koúcioùa czæsto majà wymowæ 
ogólniejszà i úwiadczà o cza-
sach w których siæ rozgrywaùy 
stanowià po prostu kawaùek 
historii. Jako przykùad moýe tu 
posùuýyã nastæpujàcy wpis, 
odnoszàcy siæ do okresu PRL: 
„24. 4. 1972 z powiatowego 
wydziaùu architektury w Sierpcu 
wpùynæùo do parafii pismo 
nakazujàce rozebranie starej 
organistówki i usuniæcie sùo-
mianych dachów z parafialnych 
budynków gospodarczych”. W 

úlad za tym „usuniæciem” wprowadzono oczywiúcie zarówno 
w gospodarstwie koúcielnym, jak i gdzie indziej ceniony 
wówczas ogólnie eternit, teraz uwaýany za wielkie zagro-
ýenie dla zdrowia. Jakieý to bliskie czasy, a jakie dalekie.

otychczasowy aktywny styl ýycia ksiædza kanonika, jego Dzmysù obserwacji, pozwala sàdziã, ýe nie poprzestanie 
na tym co napisaù dotychczas. Jak wieúã niesie interesuje siæ 
fotografià i ma ciekawe zbiory zdjæã m.in. ukazujàcych 
piækno przyrody ziemi Borkowskiej. Kto wie, moýe powstanie 
jakaú nowa publikacja wykorzystujàca te materiaùy.

Halina Giýyñska – Burakowska 
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"Trzeba spojrzeæ nie tylko na to dok¹d idziemy,
 ale i sk¹d przyszliœmy".

Kronika parafii Borkowo
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