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Mikołaj Lasocki - humanista, dyplomata, mecenas
Autorzy: Patryk Fistek, Aleksandra Muszyńska, Adrianna Muszyńska, Monika Dzięgielewska, Sylwia Karolak, Ewa Gasik
Grupa: „Odkrywcy tajemnic” przy Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym
Opiekunowie grupy: Beata Wrześniewska, Jarosław Jankowski

Mikołaj Lasocki - szlachcic, herbu Dołęga. Urodzony w Lasotkach (gmina Brudzeń Duży)  
ok. 1380r. Syn ubogich szlachciców: Michała i Grzymisławy. Spokrewniony z Pawłem Włodko-
wicem, obrońca interesów polskich w sporach z krzyżakami. Zmarł 1450r. w Terni.
Okres nauki Mikołaja Lasockiego
Prawdopodobnie w 1407r. został zapisany na wydział prawa Akademii Krakowskiej, wcześniej 
uzyskał stopień magistra sztuki. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo czy studia prawnicze ukoń-
czył. Jednakże szybki przebieg kariery, świadczy o wszechstronnym wykształceniu.   
Przebieg kariery dyplomatycznej M. Lasockiego
Pojawia się wzmianka, iż w 1423r. Lasocki uczestniczył w procesie polsko - krzyżackim.  
W następnym roku był sekretarzem królewskim i kanonikiem krakowskim. Pracę w Kancelarii 
Królewskiej uzyskał prawdopodobnie dzięki protekcji Stanisława Ciołka z pochodzenia także 

Mazowszanina. Wyznaczenie w 1433r., przez króla Władysława III, Mikołaja Lasockiego na jednego z trzech de-
legatów na sobór bazylejski świadczy, że był bardzo ceniony przez dwór monarchy. Sobór w Bazylei pozwolił La-
sockiemu na swobodne oskarżenie działań Krzyżaków, którzy pod pozorem chrystianizacji mordowali niewinnych 
ludzi. Domagał się likwidacji zakonu krzyżackiego, uznając go za ogromne zło w Kościele Katolickim. 
Na obradach soboru ustalono skład delegacji do Arras, gdzie miały zostać podjęte decyzje pokojowe między Francją, 
Burgundią i Anglią. W skład tej delegacji wchodził Mikołaj Lasocki.
Kariera kościelna Lasockiego
Po 1458r. uzyskał tytuł prałata i kustosza Gniezna. W latach 1447 - 1450 był ambasado-
rem Stolicy Apostolskiej. Otrzymał propozycję objęcia nominacji na biskupa pomorsko 
- kujawskiego, jednakże odrzucił ofertę ze względu na sprzeciw króla Kazimierza Jagiel-
lończyka. Miał także możliwość pełnienia urzędu arcybiskupa Ostrzyhomia, jednakże 
proponowanej funkcji nie przyjął.      
Mecenas
Nawiązanie znajomości z Guarinim Guarini, wybitnym pedagogiem z Werony spowo-
dowało możliwość kształcenia i przygotowania młodzieży polskiej do działania w życiu 
naukowym i politycznym kraju.
Humanizm a Mikołaj Lasocki
Według jednego z wielkich kronikarzy historii Polski Jana Długosza, Lasocki to: ,,Mąż rzadkiego rozumu i dziwnej 
do wszelkich spraw zręczności. Nauk wielki miłośnik i chwalebne dzieła tak głośną w świecie pozyskał sławę, że Po-
laka przez długie lata podobnego jemu nie wydała męża i kto wie, czy kiedy wydać zdoła”. Swym długoletnim trudem 
badawczym udostępnił młodym ludziom możliwość posiadania tak ogromnej wiedzy, jaką on sam miał. 
Mikołaj Lasocki to największy polski mecenas, dzięki którego pomocy i wpływom jesteśmy dumni z takich wybit-
nych postaci jak, Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski, Mikołaj Rej.      

Źródło: Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965 - 1999, Warszawa 2000; www.mazowsze.hist.pl; 
www.brudzen.pl/ciekawi-ludzie; www.naukowy.pl

Płocka Matka Teresa - siostra Helena Pszczółkowska

Autorzy: Michał Piotrowski, Kamila Sosnowska, Iza Schodowska, Judyta Ziółkowska, Jolanta Pawlak
Grupa: „Szkolny klub wolontariusza” przy Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
Opiekun grupy: Anna Jeziórska

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie jest ważne to, co się ma, ale czym się 
dzieli z innymi”.

(Jan Paweł II)

Herb Dołęga

Guarinim Guarini
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Płocczanie, szczególnie ci starsi, niejednokrotnie słyszeli to zdanie - „Kalkuta miała Mat-
kę Teresę, Płock ma swoją siostrę Helenę”. O kim mowa? Oczywiście o płockiej zakon-
nicy - siostrze Helenie Pszczółkowskiej. Wielu z nich pamięta także tą szczupłą, niską, 
nieco zgarbioną siostrę Szarytkę, przemierzającą codziennie płockie ulice. Widywano 
ją w okolicach Szpitala Świętej Trójcy, ul. Sienkiewicza i płockiej Starówki, wszędzie 
tam, gdzie ktoś oczekiwał jej pomocy. Siostra Helena była bez wątpienia pierwszą wielką 
wolontariuszką. Zdobywała leki i pieniądze dla biednych i chorych. Odwiedzała potrze-
bujących. Organizowała posiłki oraz środki potrzebne do codziennego życia. Nigdy nie 
czekała na pochwały i rozgłos. Podobno nie lubiła też porównywania do Matki Teresy  
z Kalkuty, którą jednak bardzo ceniła. 
Historia życia siostry Heleny rozpoczyna się 25 maja 1925r. we wsi Dzielin pod Przasny-
szem. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1942r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego  
a Paulo w Warszawie. Zdobyła dyplom pielęgniarki. Pracowała w szpitalu w Kielcach, Lublinie i Otwocku, by znów 
wrócić do Warszawy. Kolejnym miejscem pobytu siostry było Obryte koło Pułtuska. W 1966r. siostra Helena przy-
jechała do Płocka i została w naszym mieście na stałe. Tu pełniła funkcję opiekunki społecznej pomagającej chorym  
i ubogim. Na początku lat dziewięćdziesiątych XXw. zaczęła współpracować z tutejszym Miejskim Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej. Już osiem lat później otrzymała medal „Zasłużony dla Płocka”. W uzasadnieniu wniosku o nada-
nie tego odznaczenia napisano: „Zna doskonale płockie zakamarki, podwórka oraz ludzi, którzy wymagają pomocy, 
opieki i wsparcia. Wie, gdzie kto umiera, gdzie kto się rodzi, kto cierpi i kto wymaga opieki oraz pomocy. Zna, na co 
dzień dramaty bitych żon, opuszczonych przez rodziców dzieci…”. Dwa lata później siostra Helena była nominowana 
do tytułu Płocczanina Roku i Płocczanina Stulecia. Na łamach płockiego wydania „Gazety Wyborczej” znajdujemy 
taką opowieść siostry: „Wstaję o 5.00 rano, potem wspólna modlitwa brewiarzowa, rozmyślanie i msza o 7.00. Zaraz 
po śniadaniu zaczynam krążyć po domach swoich chorych. Jest ich około setki. Zawsze wieczorem ustalam sobie tra-
sę, oceniam, kto potrzebuje mnie najbardziej. Pomagam przy toalecie, przynoszę odzież, załatwiam węgiel, bezpłatne 
obiady, wizytę lekarza albo różne sprawy w urzędach. Jeśli uda mi się wrócić na obiad, to po nim zwykle znów jestem 
zajęta. Bo wtedy część spośród kilkuset pozostałych moich podopiecznych: bezrobotnych, bezdomnych, z prośbą  
o ratunek przychodzi do mnie. A ja wydaję im żywność, odzież…”. Nie były to jedyne nagrody. Otrzymała także 
odznakę Zasłużonego Opiekuna Społecznego, Złoty Krzyż Zasługi oraz Medal Piotra i Pawła (odznaczenie watykań-
skie). Siostra nie chciała mówić o tytułach i odznaczeniach. Była osobą nie-
bywale skromną. Podejmowane działania uważała za swój obowiązek wyni-
kający m.in. z wiary i zakonnych reguł. Pomagała wszystkim bez względu 
na ich wyznanie, czy przekonania. 
Siostra Helena Pszczółkowska zmarła 2 marca 2007r.. Została pochowana na 
warszawskich Powązkach. W pamięci wielu mieszkańców Płocka pozosta-
nie już na zawsze, bo jak ktoś słusznie zauważył - są święci, którzy nigdy nie 
trafią do tekstów litanii, ich obrazy nie zawisną w kościołach, ale zagoszczą 
w naszych sercach i wspomnieniach. To święci ponadczasowi dzięki swym 
czynom. A do ich grona można na pewno zaliczyć „płocką Matkę Teresę - 
siostrę Helenę”. 
 

Śladami Franciszka Tarczyńskiego

Autorzy: Natalia Witkowska, Magdalena Krasińska, Natalia Mądra, Magdalena Rozworska, Sylwia Zarecka, Lidka Tracz
Grupa: „Rozwiń skrzydła” przy Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Ostrowy"
Opiekun grupy: Anna Górczyńska

Samotne jego serce przylgnęło do kurhanów starożytnych,
do urn, do monet starych, do tego co było, pamiątką....

Adam Grabowski
Redaktor naczelny „Ech Płockich i Łomżańskich”

Franciszek Tarczyński, syn Kazimierza i Marianny z Grodzickich, urodził się w 1833r.  
w Łęczycy. W latach 1845 - 1850 uczył się na wydziale filologicznym Gimnazjum Guber-
nialnego w Płocku, w latach 1853 -1857 uczęszczał do Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. 


