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Proszkowo należy do najstarszych osiedli w okolicach Szreńska .Początkowo była to 
wieś książęca. Powstała najpóźniej w pierwszej połowie XXIII wieku. W 1254 roku książę 
Siemowit I odstąpił biskupowi płockiemu wieś Proszkowo (Prozkouo) w  zamian za inną 
wieś. Dokonano, więc zamiany i odtąd Proszkowo było własnością biskupów płockich. 
Niewiele zostało informacji z czasów dziedziczenia wsi przez biskupów. Z 1474 roku 
pochodzi zapis, że biskup darował tą wieś Jakubowi sufraganowi kościoła płockiego wraz z  
dziesięciną jako dożywocie. Natomiast  w  1496 roku biskup darował tą wieś Michałowi 
skarbnikowi i sufraganowi płockiemu. Michał zmarł zapewne już później, ponieważ z 1497 
roku pochodzi zapis, iż biskup przekazał tą wieś w zarząd kapitule diecezji płockiej1.  
   Proszkowo było wsią biskupią do pierwszej połowy XVI  wieku. Była to jedyna wieś 
biskupia  w tym terenie i kapituła postanowiła się jej pozbyć. Kupił ją przed 1530 rokiem 
Szczęsny Szreński i włączył do dóbr szreńskich. Transakcja opiewała na sumę 600 florenów. 
Andrzej biskup płocki przekazał tą sumę na budowę katedry w Płocku2. 
      Część wsi należała zapewne również  do Pieściorowskich herbu Grabie, ponieważ w 1660 
roku niejaka Felicjanna Pierściorowska dokonała zapisu na rzecz szpitala w  Szreńsku na 
dobrach Proszkowo3.  
     Jednak Proszkowo należało głównie do dziedziców Szreńska i właśnie ich wymienia  
się spisie ziemian z 1784 roku4. 
      W pierwszej połowie XIX wieku była to średniej wielkości osada. W 1827 roku było 22 
domy i 241 mieszkańców5 . W tym czasie dobra szreńskie należały do Ludwika Eberharda 
Knoblocha Następnie przejął je Bank Główny Berliński i w 1830 roku skarb polski. Za 
czasów Knoblocha, w latach dwudziestych XIX stulecia, zaczęto tu osiedlać pruskich 
osadników. Osadnictwo niemieckie rozwijało się również w następnych latach. W tym tez 
czasie z dóbr szreńskich wydzielono dobra Proszkowo obejmujące: Proszkowo Ostrów, 
Stołowo, Bochnię, i Wolę Proszkowską. Około 1836 roku zostały one sprzedane w  prywatne 
ręce.  
      W czasie uwłaszczenia z 1864 roku w tej wsi powstało 51 gospodarstw rolnych (osad) na 
438 morgach ziemi. Proszkowo stanowiło centrum dóbr Proszkowa. W 1888 roku było tu 35 
domów i 314 mieszkańców. Była ewangelicka szkoła początkowa i dom modlitwy. We wsi 
był wiatrak. Napisano, że w pobliżu ciągną się rozległe błota. Folwark Proszkowo liczył w 
końcu XIX wieku 574 morgi6. 
     W Proszkowie przed 1890 rokiem powstałą również katolicka szkoła parafialna. W Parafii 
Szreńsk były dwie takie szkoły, w Szreńsku i właśnie w Proszkowie. Nauczycielami były 
osoby świeckie7. 
     W 1921 roku w Proszkowie w gminie Dąbrowa było 51 domów i 264 mieszkańców. 
Oprócz katolików mieszkało tu 12 ewangelików, którzy podali polska narodowość. W  
istniejącym obok wsi folwarku naliczono 6 domów i 90 mieszkańców8.  
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       Właścicielem folwarku według Księgi Adresowej Polski z 1929 roku był Stefan Bagiński, 
majątek liczył 327 ha obszaru9. Na mapie z 1935 roku można zauważyć wiatrak położony na 
pograniczu Proszkowa i Ostrowa, jego właścicielem był G. Toum10. 
  
 


