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michał trubas

Ziemia płocka 
w dZiewiętnastowiecZnych opracowaniach 

rosyjskiego sZtabu głównego

Abstrakt

Wykonane w połowie XIX wieku na potrzeby rosyjskiego Sztabu Głównego wojskowo-geograficzne opisy 
ziem i guberni Cesarstwa są dziś cennym źródłem do badań dziejów regionów. Zawierają one unikalne  
informacje o warunkach naturalnych, stosunkach ludnościowych i gospodarce regionów. Przedłożona praca 
jest próbą wykorzystania tekstów źródłowych do sporządzenia wojskowo-geograficznej charakterystyki płoc-
kiego obszaru operacyjnego według współczesnej metodyki.

Słowa kluczowe: ziemia płocka, XIX wiek, charakterystyka obszaru operacyjnego 

Przedmiot pracy

W końcu pierwszej połowy XIX w. rosyjski Sztab 
Główny podjął wielkie zamierzenie sporządzenia 
wojskowo-geograficznych opisów obszarów impe-
rium, które mogły stać się terenem działań wojen-
nych. Nie dotyczyło to tylko guberni zewnętrznych, 
potencjalnie zagrożonych wtargnięciem nieprzyja-
ciela, lecz także możliwych terenów konfliktów we-
wnętrznych na tle społecznym, religijnym lub naro-
dowościowym od Finlandii po Zachodnią Syberię  
i Zakaukazie. Zadanie to zlecone zostało Korpusowi 
Topografów armii cesarskiej.

W dziewiętnastowiecznej armii rosyjskiej niewąt-
pliwą elitą byli wojskowi inżynierowie, ludzie nie tyl-
ko doskonale przygotowani teoretycznie i praktycz-
nie do wykonywania zadań, lecz także – w większo-
ści – o wysokiej kulturze osobistej, szerokich zainte-
resowaniach i ożywieni ideologią rosyjskiego ro-
mantyzmu. Wśród nich zaś pozytywnie wyróżniali 
się oficerowie Korpusu Topografów. Dlatego ich 
prace także dziś zadziwiają najwyższym profesjona-
lizmem i wszechstronnością, bowiem kompetentnie 
odnoszą się nie tylko do zagadnień geograficznych, 
lecz także historycznych, politycznych, kulturowych 
lub gospodarczych.

W wyniku szeroko zakrojonych pięcioletnich prac 
powstało siedemnaście tomów opracowań, każdy 
składający się z 5-9 oddzielnych części, odpowied-
nio do liczby opisywanych guberni. Prace ukazały się 
drukiem w latach 1848-1853. Wszystkie sporządzo-
ne zostały według jednakowej metodyki i układu 
przedmiotowego. Wojskowo-geograficzny opis Kró-
lestwa Polskiego zawarty jest w XV tomie, obejmu- 
jącym pięć części poświęconych poszczególnym  
guberniom; część 2. dotyczy guberni płockiej, zaś 

Strony tytułowe wykorzystanych źródeł

część 3. – warszawskiej. Kierownikiem prac tereno-
wych w guberni płockiej był por. Kruze, a w guberni 
warszawskiej kpt. Astafiew1. Oni też byli autorami 
wydanych drukiem opracowań.

Przedmiotem prezentowanej pracy jest wojskowo-
geograficzny opis ziemi płockiej według stanu  
z połowy XIX w., lecz dokonany zgodnie z współcze-
sną metodologią. użyte pojęcie ziemia płocka jest 
tożsame z płockim obszarem operacyjnym w grani-
cach wyznaczonych w oparciu o parametry właściwe 
dla teorii sztuki wojennej. Obszar ten z dużą dokład-
nością pokrywa się z regionem płockim zdefiniowa-
nym przez cywilnych badaczy według kryteriów an-
tropogeograficznych2. materiałem źródłowym są, 
wskazane wyżej, 2. i 3. część XV tomu opracowań. 
Zawarte w nich informacje dostosowane są do 
współczesnej metodologii oceny terenu. Zgodnie  
z nią, oceniając dowolną przestrzeń geograficzną, 
należy poddać analizie jej części składowe: prze-
strzeń przyrodniczą, społeczno-gospodarczą  
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i kulturową3. Dla współczesnego czytelnika niewąt-
pliwie najbardziej interesująca jest ocena przestrze-
ni społeczno-gospodarczej, prezentującej obraz 
materialnych wyników ludzkiej działalności. Obej-
muje ona analizę sieci komunikacyjnej, sieci osadni-
czej, struktury przestrzennej rolnictwa, struktury 
przestrzennej przemysłu oraz sieć administracyjną. 
Ograniczenie charakterystyki do płockiego obszaru 
operacyjnego i tylko jednego aspektu oceny prze-
strzeni geograficznej wymaga przyjęcia pewnych 
założeń. Ziemia płocka położona jest na styku 
dwóch ówczesnych guberni: warszawskiej i płockiej, 
jej obszar nie pokrywa się także z granicami dzie-
więtnastowiecznego powiatu płockiego (gubernia 
płocka) i gostynińskiego (gubernia warszawska). 
Dlatego konieczne jest odejście od sformalizowane-
go układu wykorzystywanych opracowań. Jednocze-
śnie uzyskanie opisowych i liczbowych charaktery-
styk obszaru operacyjnego wymaga zarówno inter-
polacji, jak i ekstrapolacji danych źródłowych.  
Zastosowanie obu metod w badaniach bezpieczeń-
stwa jest w pełni uprawnione i zapewnia szeroki 
przedział ufności uzyskanych wyników. 

Sieć komunikacyjna

Sieć komunikacyjna jest zwykle ściśle powiązana 
z układem osadniczym. między tymi elementami 
zachodzi wyraźne sprzężenie zwrotne. Oba też są 
funkcjami właściwości przestrzeni przyrodniczej 
(ukształtowanie terenu, hydrografia, warunki geolo-
giczne, klimat, elementy pokrycia terenu) i decydu-
jąco wpływają na całą przestrzeń społeczno-gospo-
darczą. 

Sieć komunikacyjną obszaru tworzą drogi wodne 
(przede wszystkim rzeczne) i połączenia lądowe. 
Podstawą pierwotnej sieci komunikacyjnej ziemi 
płockiej była niewątpliwie Wisła. Właściwie był to 
jedyny szlak o znaczeniu ponadlokalnym, łączący 
region z resztą ziem polskich, a jednocześnie istotna 
przeszkoda w komunikacji na kierunku północ-po-
łudnie. możliwości pokonania tej przeszkody okre-
ślały kształt sieci połączeń lądowych. Na swym 
płockim odcinku, tj. między Zakroczymiem a Do-
brzyniem, rzeka miała względnie jednorodny cha-
rakter. Płynęła zorientowanym równoleżnikowo ko-
rytem o nachyleniu 2,6%, a szybkość prądu przy 
normalnym stanie wody wynosiła średnio 1,2 m/s, 
jedynie w czasie powodzi przekraczając 2 m/s.  
lustro wody miało szerokość 600-1000 m, a mocno 
zmienna głębokość sięgała nawet 6 m. Sezon nawi-
gacyjny na rzece trwał do 9 miesięcy4. Prawy, pół-
nocny brzeg doliny rzeki był wysoki i na niektórych 
odcinkach przylegał bezpośrednio do lustra wody, 

tworząc wysokie skarpy i urwiska. Jednak między 
Wyszogrodem a borowiczkami wysoki brzeg doliny 
rzeki oddalony był od lustra wody na 1,5-5,0 km. 
lewy brzeg rzeki był niższy, piaszczysty a skraj doli-
ny łagodny. Szeroko rozlana rzeka odkładała mate-
riał skalny na licznych mieliznach i wyspach (kę-
pach); źródła odnotowują istnienie siedmiu takich 
kęp o długości 2-4 km i szerokości 200-300 m. 
Warunki hydrologiczne i geologiczne powodowały, 
że Wisła była trudną przeszkodą, na której większe 
przeprawy mogły powstać jedynie w nielicznych 
miejscach. były to przeprawy promowe w Wyszogro-
dzie, Drwałach, Tokarach i Dobrzyniu oraz jeden 
most łyżwowy w Płocku. Oprócz płockiego mostu 
znaczenie ponadregionalne miały tylko promy  
w Wyszogrodzie i Tokarach5. Na całym środkowym 
odcinku Wisły były jedynie dwa mosty, obydwa ły-
żwowe, w Warszawie i Płocku.

równinną ziemię płocką pokrywała gęsta sieć 
gruntowych dróg lokalnych. Znaczenie ponadlokal-
ne miał bity trakt, poprowadzony południowym 
skrajem regionu, nazywany szosą warszawsko- 
-poznańską, przebiegający przez Łowicz, Krośniewi-
ce i Koło w kierunku przejścia granicznego w Słupcy. 
Ważne znaczenie komunikacyjne miały, utrzymywa-
ne w dość dobrym stanie, drogi pocztowe: od mo-
dlina przez Wyszogród, bodzanów, Płock i Dobrzyń 
w kierunku lipna i granicy pruskiej, z Piotrkowa do 
Włocławka przez Łęczycę i Krośniewice oraz z rawy 
do Płocka przez Skierniewice i Gąbin, łącząca zie-
mię płocką z wielkim traktem z Warszawy przez 
Częstochowę na śląsk6. między nimi poprowadzono 
lokalne połączenia pocztowe: z Płocka do Sierpca  
i mławy i z Krośniewic do Gostynina i Płocka7. Zary-
sowaną sieć uzupełniały drogi rokadowe, komuni-
kujące z sobą główne szlaki. Na prawym brzegu 
droga z Płocka do lipna z odnogą do Włocławka 
ułatwiała podróż w kierunku Torunia i Powiśla. Na-
tomiast droga Sierpc–Dobrzyń n. Drwęcą była czę-
ścią najkrótszego szlaku wiodącego z wiodącego  
z północnego mazowsza i Prus Wschodnich do 
Wielkopolski i Prus Zachodnich. Podobną funkcję 
spełniała droga z Płońska do przeprawy w Wyszo-
grodzie, będąca odnogą traktu z Zakroczymia do 
lubicza na granicy pruskiej. między tymi drogami 
oraz poszczególnymi miejscowościami poprowadzo-
no gościńce i drogi polne. miały one charakter na-
turalny, co najwyżej uzupełniony groblami i małymi 
mostami. Dlatego przez większą część roku były 
bardzo trudne do wykorzystania8. W 1848 r. przyję-
ty został rządowy program przekształcania głów-
nych traktów w drogi bite (utwardzone szosy). Prze-
widywano głęboką modernizację drogi z Zakroczy-
mia do granicy pruskiej przez Płońsk, Drobin  
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i Sierpc, z Płocka przez bielsk i Drobin do komory 
celnej w Pepłowie, oraz z Płocka do Zakroczymia 
przez bodzanów i Wyszogród a także odcinek  
Płock–Góra. Na lewym brzegu Wisły modernizacji 
podlegała droga Sochaczew, Gąbin, Płock oraz  
z Płocka do Krośniewic przez Gostynin9.

Autorzy analizowanych opracowań podkreślali, 
że sieć drogowa regionu w znikomym stopniu wyko-
rzystywana była do transportu towarów w obrocie 
zewnętrznym, mimo położenia ziemi płockiej na 
szlakach tranzytowych z północnego mazowsza do 
Wielkopolski i dwóch ważnych prowincji Królestwa 
Pruskiego. Zwracali jednak uwagę na potencjał ist-
niejącej i sieci dróg, nie precyzując co mogłoby ten 
potencjał wyzwolić. Główne drogi nie odgrywały 
także ważnej roli w wewnętrznym (międzyregional-
nym) obrocie towarowym. Dość obciążone były na-
tomiast drogi miejscowe zbiegające się w Płocku. 
Pośrednio świadczy to o względnie ożywionym han-
dlu lokalnym10. mimo swego korzystnego położenia 
na szlakach wiodących z Warszawy i ziem etnicznie 
polskich do Wielkopolski i prowincji pruskich Płock 
nie był ważnym centrum komunikacyjnym. Ponad 
wszelką wątpliwość był to rezultat wspomnianego 
już kiepskiego stanu technicznego dróg. Ważną  
arterią komunikacyjną była a natomiast Wisła, któ-
rą rocznie (w 1846 r.) spławiano towary na blisko  
6,5 tys. łodziach i 7,5 tys. tratwach11. Drogi lądowe 
nie były w stanie przejąć tego potoku towarów poza 
sezonem nawigacyjnym.

Wyraźnie istotniejsze znaczenie system drogowy 
ziemi płockiej miał w sferze militarnej. Wynikało to 
z usytuowania regionu względem północno-zachod-
niej granicy Cesarstwa. Choć w momencie powsta-
wania opracowań funkcjonował w Europie porządek 
wiedeński i system świętego Przymierza, wojskowi 
rozpatrywali scenariusze ewentualnego konfliktu 
zbrojnego z Prusami. Przyjmując za zasadniczy kie-
runek działań oś Warszawa–Poznań, dostrzegali 
znaczenie środkowej i dolnej Wisły jako osłony pół-
nocnego skrzydła głównego zgrupowania przed 
uderzeniem (przeciwuderzeniem) z Prus Wschod-
nich. Przewidywano, że główna masa zaopatrzenia 
transportowana będzie ze strategicznych magazy-
nów w brześciu, Warszawie, Dęblinie i modlinie do 
punktu przeładunkowego w Płocku a następnie dro-
gami lądowymi do wojsk. Stąd znaczenie szlaków 
transportowych z Płocka:
• przez Kamień Kotowy i Kikół do lubicza i Do- 
 brzynia n. Drwęcą;
• przez Sierpc i rypin w kierunku brodnicy i Gru- 
 dziądza z odnogą w kierunku Królewca;
• przez Gostynin i Krośniewice w kierunku Koła  
 i Słupcy.

Przez ziemię płocką przebiegały także drogi ope-
racyjnego rozwinięcia wojsk, tj. wyprowadzania wiel-
kich zgrupowań na podstawy wyjściowe do działań. 
Taką funkcję przewidywano dla traktu Warszawa–To-
ruń przez Gąbin i Gostynin, z Warszawy do Słupcy 
przez Sochaczew i Krośniewice oraz z Warszawy  
i modlina do Torunia i Grudziądza przez Drobin  
i Sierpc12. Oficerowie dostrzegli także, że wskazane 
szlaki mogą być wykorzystane przez zgrupowania 
wojsk pruskich do wykonania głębokiego oskrzydle-
nia sił rosyjskich w Królestwie Polskim. W szczególno-
ści wskazane zostały dwa kierunki: na prawym brze-
gu z rejonu Toruń–Dobrzyń n. Drwęcą przez lipno  
w kierunku Płocka oraz na lewym brzegu z rejonu 
Inowrocław–Toruń w kierunku Gostynina i Łowicza13.

Specyfika układu komunikacyjnego ziemi płoc-
kiej polegała na promienistym rozchodzeniu się 
dróg od głównych przepraw na Wiśle: w Wyszogro-
dzie oraz w rejonie Płock–Tokary. był to niezwykle 
korzystny czynnik miastotwórczy, lecz zła jakość 
techniczna szlaków komunikacyjnych ograniczała 
ich wykorzystanie.

Sieć osadnicza

Podstawowa sieć osadnicza tworzyła się w opar-
ciu o najdogodniejsze połączenia komunikacyjne.  
O ile jednak o rozmieszczeniu miast i większych 
osad decydowały w pierwszym rzędzie warunki ko-
munikacyjne, o tyle o powstawaniu (lokowaniu) wio-
sek decydowała przede wszystkim dostępność wody, 
pozyskiwanej z rzek i strumieni a czasem – w pół-
nocno-zachodniej części regionu – jezior. W przy-
padku braku ujęć wody powierzchniowej, korzysta-
no z wód gruntowych; stąd lokowanie licznych wsi  
w obniżeniach terenu.

Osnową sieci osadniczej były miasta, powstałe 
na skrzyżowaniach szlaków komunikacyjnych: Płock 
oraz, w powiecie płockim, bodzanów, bielsk, Czer-
wińsk, Drobin, Płońsk, Wyszogród, Sochacin i Za-
kroczym, zaś w powiecie gostynińskim – Dąbrowice, 
Gąbin, Gostynin, Kutno14. Gubernialne miasto Płock 
w 1847 r. liczyło 11,8 tys. mieszkańców, w tym  
6,7 tys. chrześcijan (56%) i 5,1 tys. (43%) staroza-
konnych. W podziale według kryterium główne- 
go źródła utrzymania rodziny urzędnicze liczyły  
728 osób (6% mieszkańców), kupców – 375 (3%), 
rzemieślników – 1032 (8%), posiadaczy ziemskich – 
181 (2%) i 96 duchownych wszelkich wyznań (1%). 
Pozostałe 80% mieszkańców Płocka utrzymywało się 
z pracy najemnej w rzemiośle, usługach i rolnictwie. 
Infrastrukturę miejską stanowiło 565 domów (przede 
wszystkim mieszkalnych), w tym 380 murowanych, 
289 budynków gospodarskich oraz 7 świątyń 
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różnych wyznań15. Powiatowy Gostynin był miastem 
niewielkim i miał charakter wybitnie rolniczy, a więk-
szość jego powierzchni zajmowały grunty użytkowa-
ne rolniczo. Z ogólnej liczby 3,2 tys. mieszkańców 
1,5 tys. (48%) uważało się za Polaków, 956 (30%) 
określano mianem Niemców, zaś 672 (21%) – Żyda-
mi. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców 
było oczywiście rolnictwo, jednak rzemiosło i szero-
ko rozumiane usługi dostarczały środków do życia 
około 40% ludności. urzędnicy i przedstawiciele  
innych zawodów stanowili margines społeczności. 
Zabudowę miejską tworzyło 220 domów mieszkal-
nych (z tego jedynie 26 murowanych), 4 świątynie 
i około 215 budynków gospodarskich16. 

leżące na południowym skraju płockiego obszaru 
operacyjnego Kutno, także miało charakter rolniczy. 
Tylko mniej niż 5% powierzchni miasta stanowiła za-
budowa zwarta, reszta to tereny użytkowane rolniczo. 
W niespełna 5,5 tys. populacji większość stanowili 
Żydzi (3,6 tys., 65%), ludności słowiańskiej było  
1,6 tys. (30%) oraz około 200 osób narodowości nie-
mieckiej (3%). Domy mieszkalne (łącznie 219) w 62% 
zbudowane były z drewna. Zabudowania niemiesz-
kalne to 3 świątynie oraz 150 budynków gospodar-
skich. W opisie miasta wyróżniono trzy budynki uży-
teczności publicznej: żydowską szkołę, hotel oraz 
szpital. Zwraca uwagę duży odsetek rzemieślników; 
było ich 443, tj. 8% mieszkańców miasta. Nieznana 
liczba ludzi zatrudniona była w siedmiu przedsiębior-
stwach określanych mianem fabryk. biorąc pod uwa-
gę ich profil produkcji (włókiennicza i pasmanteria) 
musiały one zatrudniać co najmniej kilkudziesięciu 
(80-90) pracowników, zapewniając im i ich rodzinom 
środki utrzymania. Jeżeli dodać do tego działalność 
związaną z handlem (kupcy, wozacy) można przyjąć, 
że z działalności pozarolniczej utrzymywało się do 
40% populacji miasta17.

Informacje o pozostałych miastach i większych 
miejscowościach regionu są w tekstach źródłowych 
rozproszone. Przede wszystkim odnotowano liczbę 
gospodarstw domowych: w bodzanowie – 61, biel-
sku – 66, Czerwińsku – 73, Dąbrowicach – 189, 
Drobinie – 70, Gąbinie – 220, Iłowie – 50, Krośnie-
wicach – 50, Sierpcu – 312, Wyszogrodzie – 266  
i Żychlinie – 9618. Podana liczba gospodarstw nie  
w pełni określa wielkość miejscowości, bowiem po-
dane wartości dotyczą obejść mogących zapewnić 
choćby elementarne warunki zakwaterowania woj-
ska. W powiatowym Gostyninie za przydatne do 
rozmieszczenia oddziałów uznano jedynie 180 
obejść, a więc około 80% zabudowy mieszkalnej19. 
rzeczywistą przybliżoną liczbę gospodarstw domo-
wych w innych miejscowościach można uzyskać 
zwiększając podane wartości o 1/5.

Zabudowa wiejska była bardzo zróżnicowana. 
Tworzyły ją zarówno dwory (od pałaców do bardzo 
skromnych domów mieszkalnych), jak i zabudowa-
nia folwarczne oraz obejścia chłopskie. Wioski mia-
ły zwykle zabudowę typu ulicowego. Występowała 
też, szczególnie w okolicach zasiedlonych przez ko-
lonistów, zabudowa rozproszona. Zarówno domy 
mieszkalne, jak i zabudowania gospodarskie  
w przeważającej większości były drewniane, bez 
fundamentów. rzadko budulcem była ubita glina,  
a sporadycznie – cegła lub kamień polny. Dachy  
z zasady kryte były słomianą strzechą. Oficerowie 
uznali, że same domy mieszkalne i obejścia wiejskie 
były dość zaniedbane.

Powiat płocki liczył 96,4 tys. mieszkańców,  
w tym: wyznania rzymsko-katolickiego – 75,1 tys. 
(78%), prawosławnego – 0,4 tys. (0,3%), protestanc-
kiego – 8,6 tys. (9,0%) i mojżeszowego – 12,3 tys. 
(12,7%). Nieco inną strukturę ludności miał powiat 
gostyniński. Z ogólnej liczby 109,6 tys. mieszkańców 
77% (84,8 tys.) stanowili rzymscy katolicy, 14%  
(15,6 tys.) protestanci oraz 9% (9,2 tys.) starozakonni. 
W powiecie nieco ponad 80% populacji mieszkało na 
wsi. mniej niż co dziesiąty mieszkaniec (8,7%) zalicza-
ny był do stanu szlacheckiego, zaś jedynie 0,2% to 
duchowni wszelkich wyznań i różnego rodzaju urzęd-
nicy. można przypuszczać, że podobne proporcje 
występowały w powiecie płockim, choć – z uwagi  
na gubernialny charakter miasta oraz siedzibę diece-
zji – urzędników i duchownych musiało być więcej20. 
Interesujące jest wyjaśnienie, dlaczego charakteryzu-
jąc strukturę ludności przyjęto kryterium wyznaniowe. 
Wynika to z odnotowanej przez oficerów zróżnicowa-
nej świadomości narodowej. mieszkańcy ziemi płoc-
kiej określali się jako tutejsi lub miejscowi z rzadka 
dodając, że są mazowszanami, Kujawiakami lub ma-
zurami. Jedynie warstwy wyższe: ziemianie, kupcy, 
urzędnicy oraz duchowni określali się niemal w cało-
ści jako Polacy. ludność starozakonna prawie wyłącz-
nie definiowała się według wyznania, przy czym – 
zdaniem oficerów – nie wykazywała ona żadnej ten-
dencji do integrowania się z ludnością polską (sło-
wiańską)21. Gęstość zaludnienia w powiecie płockim 
wynosiła 37 osób na kilometr kwadratowy, zaś  
w powiecie gostynińskim – 48. Ekstrapolując dane  
z sąsiednich powiatów można przyjąć, że parametr 
ten dla ziemi płockiej wynosił 41 mieszkańców na 
każdym kilometrze kwadratowym.

Struktura przestrzenna rolnictwa

rolnictwo było podstawą gospodarki regionu  
i głównym źródłem utrzymania ludności. Wskazuje 
na to struktura użytkowania gruntów. W powiecie 
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gostynińskim 45% obszaru zajmowały pola upraw-
ne, 24% lasy, 11% łąki i 20% inne (obszary zabudo-
wane, nieużytki, jeziora). Nieco inne proporcje od-
notowano w powiecie płockim. Grunty uprawne 
zajmowały aż 65% powierzchni, lasy – 16%, łąki – 
9%, zaś inne jedynie 10%22. Teren na ogół sprzyjał 
produkcji rolnej; większość gruntów to przekształco-
ne gleby gliniaste i bielicowe. W dolinie Wisły i ob-
niżeniach terenu występowały, obok piaszczystych 
wydm, urodzajne gleby brunatne. W północnej czę-
ści powiatu gostynińskiego dominowały piaski.  
W połączeniu z korzystnymi warunkami meteorolo-
gicznymi region posiadał znaczny potencjał produk-
cyjny. Jednak profil i rozmiar produkcji nie w pełni 
odzwierciedlał naturalne możliwości. Najpopular-
niejszą uprawą było żyto; na niemal takim samym 
areale uprawiano także owies. blisko o połowę 
mniejsza była powierzchnia upraw pszenicy i jęcz-
mienia. Oczywiście najwięcej zbierano żyta. Jeżeli 
zbiory tego zboża przyjąć za 1, to owies stanowił 
0,77 uzyskanych plonów, a pszenica i jęczmień po 
0,23. W produkcji roślinnej uprawy przemysłowe 
(len, konopie, buraki) a także gryka, proso i groch 
nie zajmowały istotnego miejsca. Odnotowano jed-
nak rosnący areał upraw ziemniaków, choć roślina 
ta w dalszym ciągu miała marginalne znaczenie. 
Oceniano, że roczne spożycie ziemniaków przez  
ludzi i zwierzęta gospodarskie nie przewyższało  
1 korca, tj. 75-80 kg. W przypadku nieurodzaju 
zbóż (np. w latach 1844-1846) ludność, nie mogąc 
uzupełnić diety, cierpiała niedostatek, a nawet głód 
i zaopatrzenie regionu musiało być uzupełniane do-
stawami z zewnątrz23. Oficerowie uznali, że kultura 
rolna w większości gospodarstw, w porównaniu  
z kujawskimi i wielkopolskimi powiatami guberni 
warszawskiej, była bardzo niska. Powszechna była 
ekstensywna metoda uprawy – trójpolówka; rzadko 
też nawożono glebę. Wyjaśnia to niskie plony; śred-
nio z jednego wysianego ziarna (czterech głównych 
zbóż) zbierano maksymalnie 4-5 ziaren. Z pewnym 
przybliżeniem można przyjąć, że wydajność zbóż  
z hektara wynosiła: pszenicy – 5-6 q, żyta i owsa – 
do 4 q, zaś jęczmienia – 3,5 q; średnio zbiory czte-
rech zbóż szacować można na 4,0 q/ha24. Plony 
uzyskiwane w powiecie gostynińskim były o ok. 20% 
wyższe niż na prawym brzegu Wisły.

Drugim działem rolnictwa była produkcja zwie-
rzęca. Jej ówczesną specyfiką było zróżnicowanie 
funkcji hodowli – wyraźne rozgraniczenie według 
głównego sposobu wykorzystania zwierząt gospo-
darskich: jako jedynej dostępnej siły pociągowej 
(konie i woły), dostarczanie wełny i mleka (owce, 
krowy) i bezpośrednia konsumpcja (świnie). Po- 
ziom hodowli zwierząt w regionie, w porównaniu  

z Kujawami i Wielkopolską, oceniany był jako bar-
dzo niski. W powiecie płockim jeden koń hodowany 
był średnio na 13 ha, wół lub krowa – na 8 ha, 
owca – na 5 ha, zaś świnia na około 6,6 ha. W po-
wiecie gostynińskim, mimo wyższej kultury rolnej, 
wskaźniki były podobne25. Odnotowano jednak 
zróżnicowanie między gospodarstwami włościański-
mi i większością folwarków, a niektórymi majątkami 
ziemskimi. W tych drugich podejmowano próby  
intensyfikacji produkcji roślinnej i zwierzęcej, wpro-
wadzając płodozmian, intensywniejsze nawożenie, 
uprawę roślin użytkowych oraz hodowlę bardziej 
wydajnych (szlachetniejszych) ras zwierząt gospo-
darskich. Zapewne nie były to szczególne ośrodki 
postępu rolniczego, bowiem oficerowie wymienili  
z nazwy jedynie majątki starające się wprowadzić 
nowe rasy bydła i owiec. Nie wskazano, w jakim 
kierunku zmierzała poprawa ras bydła: większej 
mięsności czy mleczności. Sądząc po wymienianych 
rasach bydła (fryzyjska i holenderska), celem było 
zwiększenie ogólnej użytkowości zwierząt. Nato-
miast zastępowanie tradycyjnych ras owiec zwierzę-
tami o runie długo i cienkowłóknistym wyraźnie 
wskazuje na dążenie do uzyskania większej ilości 
surowca dla przemysłu włókienniczego. Jednocze-
śnie wymieniane w źródłach rasy: metys i merynos, 
jak się wydaje, prezentowały dobre cechy mięsne. 
Do majątków dążących do poprawy hodowli zali-
czono: bedlno, borowice, Ciechomice, Eratkowo, 
leszczynek, Osiny, Ostrowy, rękocice, Sieluń, Strzel-
ce, Szumlino i Trębki a także, jako całość, gospodar-
stwa kolonistów. Także pod tym względem wyższy 
poziom reprezentowały gospodarstwa na lewym 
brzegu Wisły, bowiem większość wymienionych ma-
jątków (a także gospodarstwa kolonistów) właśnie 
tam były położone. 

Struktura przestrzenna przemysłu

Na ziemi płockiej połowie XIX w. można mówić 
co najwyżej o początkach przemysłu w dzisiejszym 
rozumieniu tego określenia26. Przekształcanie surow-
ców i półproduktów odbywało się głównie sposo-
bem rzemieślniczym, rzadko manufakturowym.  
O charakterze produkcji przemysłowej na ziemi 
płockiej decydowały trzy czynniki, wszystkie ograni-
czające jej rozmiar. Przede wszystkim bardzo skrom-
ny był miejscowy rynek zbytu. Wynikało to z omó-
wionej wyżej struktury gospodarstw domowych  
i struktury ludności według źródeł utrzymania.  
Potencjalnie najbardziej chłonny był rynek wiejski 
(ponad 80% populacji), jednak ponad 40% gospo-
darstw chłopskich było bezrolnych i ludzie ci żyli  
w skrajnej biedzie. rozwojowi produkcji nie sprzyjały 
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też trudności komunikacyjne, czyniące transport to-
warów wyjątkowo kosztownym i długotrwałym.  
Co prawda Wisła komunikowała region z warszaw-
skim rynkiem zbytu, lecz z powodu słabości ekono-
micznej, zapewne także niskiej innowacyjności  
(a więc także niskiej jakości produktów i wysokich 
kosztów własnych), miejscowe wyroby nie mogły 
konkurować z prawdziwie przemysłową produkcją 
okręgu warszawskiego . 

Asortyment produkowanych towarów nie był spe-
cjalnie zróżnicowany. Zgodnie z potrzebami i możli-
wościami miejscowego rynku dominowały artykuły 
tekstylne i pasmanteryjne, drobna chemia domowa 
(mydło, świece), niektóre artykuły spożywcze (ocet, 
cykoria) oraz artykuły budowlane, reprezentowane 
przez wapno, cegły i kafle. Autorzy opracowań oce-
niali rozmiar produkcji na podstawie wartości wyro-
bów finalnych. W większych miejscowościach regio-
nu sumaryczna wartość produkcji wynosiła (w ru-
blach): bodzanów – 175, Gąbin – 480, Gostynin – 
24250, Kutno – 6400, Płock – 24340, Sierpc – 
8800, Wyszogród – 900. Przedstawione wartości 
nie odzwierciedlają całkowitej wartości produkcji 
rzemieślniczej, czy też manufakturowej. W źródłach 
brak jest bowiem oceny usług dla miejscowej ludno-
ści, w tym tak istotnych jak krawiectwo, szewstwo lub 
kowalstwo. W tej sferze w guberni płockiej działało 
łącznie blisko 12 tys. majstrów różnych specjalności 
i odpowiednio większa liczba czeladników i uczniów. 
W powiecie gostynińskim w 1847 r., wśród różnych 
wytwórców, było 184 kowali, 183 krawców, 279 
szewców, 181 młynarzy, 70 piekarzy i liczni inni. 
można uznać, że wartość ich wytworów była co naj-
mniej porównywalna z produkcją manufakturową28. 
Podana wartość w rublach finalnych wyrobów nie 
daje też wyobrażenia o rzeczywistym stanie produk-
cji. można je uzyskać przez porównanie z produkcją 
fabryczną nielicznych przedsiębiorstw regionu.  
Fabryką była niewątpliwie papiernia w Soczewce, 
cukrownie w bedlnie, Strzelcach i Sierakowie, desty-
larnie i wytwórnie wódek w rogoszewie i rybnie, 
zakłady szklarskie w Solcu i Zaborowie oraz garbar-
nie w Krośniewicach, radziwu i Żychlinie. Wartość 
produkcji tych przedsiębiorstw wynosiła: Soczew- 
ka – 80000 rubli, bedlno – 27000, Strzelce – 
27500, Sieraków – 14000, rogoszewo – 6700, ryb-
no – 9000, Solec – 6400, Zaborów – 4000, Kro-
śniewice – 5500, radziwie – 1800, Żychlin – 120029. 
Przemysł regionu reprezentowany był więc przez 
nieliczne przedsiębiorstwa w całości zgrupowane  
w powiecie gostynińskim. Niewątpliwie przeważają-
ca większość produkcji kierowana była na rynek ze-
wnętrzny, np. cały wyprodukowany w Soczewce pa-
pier był wywożony poza region, także na rynek 

rosyjski. Powiat gostyniński można uznać za ówcze-
sne zagłębie cukrownicze; z produkcją o łącznej 
wartości 68 000 rubli wyprzedzał go jedynie powiat 
łowicki (113 000 rb.) z największą w Królestwie Pol-
skim i bardzo nowoczesną cukrownią w Guzowie30. 
Z cukrowniami niewątpliwie kooperowały wytwórnie 
wódek i rumu, przerabiające melasę. 

Sieć administracyjna

Ziemia płocka, zajmując obszar na styku guberni 
warszawskiej i płockiej, podlegała dwóm odrębnym 
administracjom. Władzę cywilną w każdej guberni 
sprawował mianowany zarząd, tworzony przez gu-
bernatora oraz trzech radców (administracyjnego, 
policyjnego i finansowego). Strukturalnie Zarząd 
Guberni podporządkowany był Komisji rządowej 
Spraw Wewnętrznych, zaś funkcjonalnie Komisji  
Finansów. urząd gubernialny tworzyły zarządy: ad-
ministracyjny, finansowy, wojskowy, policyjny i ogól-
ny, każdy zatrudniający po kilku urzędników. Zada-
niem zarządu było ogłaszanie oraz organizowanie  
i nadzorowanie wprowadzania w życie postanowień 
wszystkich komisji rządowych, organizowanie bez-
pieczeństwa wewnętrznego, zarządzani finansami 
guberni oraz całym mieniem skarbowym na jego 
terenie31.

Gubernie podzielone były na powiaty. Głównym 
organem władzy tego szczebla był naczelnik, łączą-
cy kompetencje zarządcy miasta – siedziby powiatu, 
powiatowego szefa policji (kapitan isprawnik) oraz 
marszałka szlachty powiatu. Naczelnik był miano-
wany i bezpośrednio podlegał gubernatorowi. Wy-
łącznie rządowy charakter miały władze (zarządy) 
miast gubernialnych, a więc Warszawy i Płocka.  
Zarząd miasta stanowili mianowani urzędnicy: pre-
zydent, trzech radców oraz inspektor policji. Oprócz 
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go w mieście, ich głównym zadaniem było zarzą-
dzanie mieniem municypalnym. Także prezydent 
miasta gubernialnego bezpośrednio podporządko-
wany był gubernatorowi. Podobne zadania spełniał 
organ władzy w pozostałych miastach. był nim bur-
mistrz kierujący wydziałem administracyjnym i poli-
cyjnym, a podporządkowany naczelnikowi powiatu. 
Jego głównym zadaniem było wprowadzanie w ży-
cie zarządzeń władz  powiatowych.

Powiat złożony był z gmin, związków administra-
cyjnych kilku wsi. Jednoosobowym organem zarzą-
dzającym był wójt, także podporządkowany naczel-
nikowi powiatu. był on organizatorem zadań zleco-
nych przez zarząd powiatu, w tym ponosił bezpo-
średnią odpowiedzialność za organizację robót pu-
blicznych w systemie szarwarkowym. Stanowił też 
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pierwszą instancję sądowniczą w sprawach cywil-
nych. Starszym wsi był sołtys, wybierany przez go-
spodarzy i akceptowany przez wójta. Należy jednak 
zwrócić uwagę na specyfikę wsi i miast położonych 
na gruntach prywatnych. Także w tym przypadku 
mamy do czynienia z burmistrzami, wójtami i sołty-
sami, lecz podporządkowani byli oni właścicielowi 
dóbr i wykonywali jego decyzje. Właściciele byli zo-
bowiązani do przyjmowania i wykonywania zarzą-
dzeń władz powiatowych, przekazywanych przez 
naczelnika – marszałka szlachty powiatu.

Wydaje się, że gminy, szczególnie w na prawym 
brzegu Wisły, nie były jednostkami silnymi. Porów-
nanie ilości gmin wiejskich z ilością wsi pozwala 
przyjąć, że gminę stanowiło średnio 6 osad. biorąc 
pod uwagę, że większość wsi liczyła do 20 gospo-
darstw (choć często nie przewyższała 10), przecięt-
na gmina jednoczyła w jednostkę administracyjną 
100-150 jedynie obejść, a więc 400-600 osób.  
Nieco inaczej problem przedstawiał się w powiecie 
gostynińskim. Obok gmin małych (Ciechomice – 
207 mieszkańców, Tokary – 411, Jasienice –133) 
istniały gminy bardzo ludne: brwilno – 1024 , Strzel-
ce – 1737, Korzeń rządowy – 284332. Wydaje się, że 
to zróżnicowanie jest kolejnym dowodem na wyższy 
stopień rozwoju gospodarczego i społecznego 

lewobrzeżnej części ziemi płockiej. można je wiązać 
z produkcją przemysłową i bardziej efektywnym rol-
nictwem. 

Administracja cywilna w guberniach podporząd-
kowana była władzy wojskowej. Sprawował ją na-
czelnik, którym zawsze był wojskowy generał. Pod-
legał on bezpośrednio namiestnikowi Cesarstwa,  
a jego zadaniem było sprawowanie nadzoru nad 
wszelkimi organami władzy w guberni. Sprawował 
też funkcje zarządczo-porządkowe wobec wszystkich 
wojsk, stacjonujących na administrowanym terenie. 
Nadzielony był prawem wykorzystania wszelkich 
środków, w tym użycia wojska, w celu zapewnienia 
porządku. Wyznaczał też kontyngent rekrutów po-
woływanych do służby w armii Cesarstwa33.  
W strukturę władzy wpisane było także sądownic-
two. Obszar guberni podzielany był na okręgi sądo-
we, o właściwości terytorialnej z grubsza odpowia-
dającemu obszarowi powiatu (z wyjątkiem Warsza-
wy i okolic). Na omawianym terenie istniał okręg 
sądowy w Płocku oraz w Gąbinie, dla powiatu go-
stynińskiego34. Administrację kościelną reprezento-
wały diecezje rzymsko-katolickie: łowicka i płocka,  
z ponad 110 parafiami na płockim obszarze opera-
cyjnym. Istniały też parafie protestanckie (prawdo-
podobnie 6) i około 10 gmin żydowskich.
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ThE PŁOCK lAND IN ThE ruSSIAN PrImArY STAFF’S 19Th CENTurY ANAlYSIS

Summary

The military-geographic descriptions from the middle of 19th century made on demand of The russian 
Primary Staff present valuable sources for historical research today. These descriptions contain priceless 
knowledge on natural environment, social relations and region economy. This work is attempt to make use 
of writing sources for military geographic profile of The Płock operational area characteristic according to 
contemporary methodology.
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michał sokolnicki

sĄdownictwo, prokuratura 
oraZ adwokatura w międZywojennym płocku

(w stulecie odrodZenia 
sĄdownictwa polskiego)

Abstrakt

1 września 1917 r. zostało utworzone sądownictwo polskie w Królestwie Polskim. W 2017 r. mija setna 
rocznica tego wydarzenia. Płock był w latach 1917-1939 siedzibą sądu okręgowego, obejmującego kilka 
powiatów. Artykuł przedstawia strukturę oraz dzieje sądu, prokuratury i adwokatury płockiej w okresie mię-
dzywojennym.

Słowa kluczowe: Płock, 1917-1939, sądownictwo, prokuratura, adwokatura 

Jesienią 1937 r., w dwudziestą rocznicę powołania 
polskiego sądownictwa, Kazimierz mayzner, najwy-
bitniejsza chyba postać międzywojennego Płocka, 
pisał nieco rozgoryczony o niejakim zapomnie- 
niu tego przełomowego wydarzenia. Szczególnie  
„na prowincji nikt się nie interesował datą 1 września  
1917 roku, czyli dniem historycznym, gdy po wielu 
latach niewoli na salę sądową wkroczył sędzia polski. 
Trudno byłoby winić kogokolwiek za ten brak zainte-
resowania, sąd bowiem nie leży na samym torze ży-
cia, po którym toczą się aktualne zagadnienia pu-
bliczne, lecz zarysowuje się raczej na drugim planie 
oglądanym z okien pędzącego pociągu”. I mówiąc  
o trudnościach w napisaniu historii temidy zadawał 
pytanie: może poczekać do setnej rocznicy?”1.

Właśnie w tym roku tę setną rocznicę powstania 
polskiego sądownictwa obchodzimy. Zgadzając się 
z przekonaniem K. mayznera o doniosłości faktu 
powstania polskiego sądownictwa, w artykule niniej-
szym chcemy przedstawić okoliczności tego wyda-
rzenia na gruncie płockim. Nie poprzestaniemy jed-
nak tylko na tym, a postaramy się przedstawić skró-
towo dzieje sądownictwa w Płocku w pierwszym 
okresie jego wolnego rozwoju, tj. do 1939 r.

Po ogłoszeniu tzw. Aktu 5 listopada 1916 r. wła-
dze niemieckie oraz austriackie patronowały po-
wstawaniu instytucji polskich tzw. królewsko-pol-
skich, bo związanych z Królestwem Polskim, którego 
powstanie przewidywał ów listopadowy dokument. 

Na temat powstania sądownictwa polskiego  
w 1917 r. istnieje literatura, którą wykorzystała  
w swych opracowaniach małgorzata materniak- 
-Pawłowska2, dlatego też nie będziemy tego tematu 
pogłębiać. Aby jednak przejść do zasadniczego te-
matu naszej pracy niezbędne jest skrótowe choćby 
przedstawienie dziejów ustroju polskiego sądownic-

twa powszechnego, prokuratury oraz adwokatury  
w okresie między 1917 a 1939 rokiem, aby na tym 
tle przejść do omówienia dziejów tych instytucji  
w Płocku.

Zaznaczmy tylko, iż mniej więcej do przełomu lat 
20. i 30. w Drugiej rzeczpospolitej obowiązywały 
różne rozwiązania ustrojowe wynikające z przyna-
leżności danych ziem do państw zaborczych. roz-
wiązania, o których wspomnieliśmy, a więc tzw. kró-
lewsko-polskie, obowiązywały na terenie dawnego 
zaboru rosyjskiego, a więc tam, gdzie leżał również 
Płock.

Prace nad opracowaniem i powołaniem struktury 
organów wymiaru sprawiedliwości dla ziem Króle-
stwa Polskiego trwały w ramach prac Departamen-
tu Sprawiedliwości Tymczasowej rady Stanu w okre-
sie od lutego do sierpnia 1917 r. Ich efektem było 
podpisanie przez warszawskiego generał guberna-
tora „Przepisów tymczasowych o urządzeniu sądow-
nictwa w Królestwie Polskim”, „Przepisów tymczaso-
wych o dyslokacji sądów Królewsko-Polskich” oraz 
kilku innych, towarzyszących dokumentów3. uroczy-
stość otwarcia sądów królewsko-polskich miała 
miejsce 1 września 1917 r. Przepisy powołujące sys-
tem sądownictwa królewsko-polskiego niemal  
w niezmienionej formie obowiązywały po odzyska-
niu niepodległości, przy czym z królewsko-polskich 
stały się one sądami wydającymi wyroki w imieniu 
republiki Polskiej.

Określona w 1917 r. struktura sądów powszech-
nych przetrwała do chwili ujednolicenia systemu są-
dowego w 1929 r. Sądownictwo miało układ czte-
rostopniowy: Sąd Najwyższy, sądy apelacyjne, okrę-
gowe oraz sądy pokoju4. 

Na potrzeby niniejszego artykułu omówmy krót-
ko kompetencje dwóch ostatnich.



Notatki Płockie  •  2017  •  3/25212

Sądy pokoju rozpatrywały sprawy najniższego 
kalibru. Orzekały w kompletach trzyosobowych (sę-
dzia pokoju oraz ławnicy), po 1928 r. wyłącznie  
z udziałem sędziego pokoju.

Sądy okręgowe składały się z prezesa, wicepre-
zesa (wiceprezesów), sędziów okręgowych, sędziów 
śledczych oraz ławników. rozpoznawały w pierwszej 
instancji sprawy cywilne i karne, nienależące do 
właściwości sądów pokoju i sądów specjalnych, na-
tomiast w drugiej instancji – skargi apelacyjne od 
wyroków sądów pokoju oraz decyzji wydziałów  
hipotecznych przy sądach pokoju.

Według przepisów ustanowionych po odzyskaniu 
niepodległości sędziowie wszystkich sądów stawali 
się nieusuwalni po upływie trzech lat od objęcia 
urzędu sędziowskiego w tym sensie, że mogli być 
pozbawieni stanowiska, przeniesieni na inne miejsce 
urzędowania lub w stan spoczynku, wbrew swej  
woli, jedynie na mocy orzeczenia sądowego i tylko 
w przypadkach w ustawie przewidzianych. Sędziami 
mogli być tylko obywatele Królestwa Polskiego  
o nieposzlakowanej opinii. W wyjątkowych przypad-
kach mogli nimi zostać obywatele innych państw, co 
było efektem braków kadrowych i umożliwiało po-
woływanie sędziów z innych zaborów, przede 
wszystkim z Galicji.

Przyjęte przepisy przewidywały również i powoły-
wały do życia sądowe urzędy pomocnicze, do któ-
rych zaliczały: aplikantów sądowych, sekretarzy, 
kancelistów, komorników, woźnych sądowych oraz 
tzw. służbę niższą. Sekretarze sądowi zajmowali się 
zarządzaniem kancelarii istniejących przy każdym 
sądzie lub wydziale sądu.

Wobec tego, iż jak wspomnieliśmy, w każdym  
z byłych zaborów funkcjonowały odrębne modele 
ustrojowe, decyzją Sejmu ustawodawczego powo-
łana została Komisja Kodyfikacyjna, mająca za za-
danie przygotowanie jednolitego ustawodawstwa 
dla całego obszaru rzeczpospolitej. Jej prace trwały 
przez cały okres lat 20. i zakończyły się wydaniem 
przez prezydenta rozporządzenia z mocą ustawy 
pt. „Prawo o ustroju sądów powszechnych” obowią-
zującą od 1 stycznia 1929 r. 

Zgodnie z jego uregulowaniami miejsce sądów 
pokoju zajęły sądy grodzkie. Zakres spraw, w któ-
rych orzekały sądy grodzkie, pokrywał się z dotych-
czasowym zakresem działania sądów pokoju i po-
wiatowych. W sprawach cywilnych obejmował spra-
wy majątkowe nieprzekraczające wartości 1000 zł, 
a także sprawy wekslowe nieprzekraczające tej kwo-
ty oraz inne sprawy określone przepisami kodeksu 
postępowania cywilnego. W sprawach karnych są- 
dy grodzkie rozpoznawały pierwszej instancji spra- 
wy o przestępstwa zagrożone karą pozbawienia 

wolności do lat dwóch albo karą grzywny, albo 
obiema tymi karami łącznie oraz sprawy przekaza-
ne im szczegółowo na mocy kodeksu postępowania 
karnego.

Sądy okręgowe orzekały w pierwszej instancji  
w sprawach powierzonych im przez ustawy postępo-
wania sądowego i ustawy szczególne, a stanowiły 
instancję odwoławczą od orzeczeń sądów grodzkich 
i od postanowień sędziów śledczych5.

Prawo o ustroju sądów powszechnych dopuściło 
również kobiety do pełnienia funkcji sędziów i pro-
kuratorów6. 

Nie wdając się bliżej w szczegóły wypada zazna-
czyć, iż nowe uregulowania zmieniały dopuszczal-
ność przeniesienia sędziego, co wykorzystano do 
przenoszenia na inne stanowiska lub w stan spo-
czynku niechętnie widzianych przez władze pań-
stwowe sędziów. Do takich sytuacji dochodziło po 
wejściu w życie rozporządzenia na początku 1929 r. 
oraz ponownie w okresie od sierpnia do październi-
ka 1932 r.7

Powiedzmy jeszcze krótko o instytucji aplikantury 
sądowej, określonej w 1929 r. jako służba przygoto-
wawcza do objęcia stanowiska sędziów i prokurato-
rów w sądach powszechnych8. Na obszarze byłego 
zaboru rosyjskiego, a potem w całym kraju trwała 
trzy lata. miała za zadanie zaznajomić aplikanta ze 
wszystkimi czynnościami sędziego i prokuratora. 

Z ustrojem sądownictwa nierozłącznie związana 
jest instytucja i ustrój prokuratury. Na mocy „Przepi-
sów tymczasowych o urządzeniu sądownictwa  
w Królestwie Polskim” prokuratura została powiązana 
ze strukturą sądową i zyskała kilkuszczeblową orga-
nizację. Na jej czele stanął prokurator naczelny  
(był nim minister sprawiedliwości), który był zwierzch-
nikiem prokuratury. Przy sądach apelacyjnych i okrę-
gowych powołani zostali prokuratorzy oraz podpro-
kuratorzy sądów apelacyjnych i okręgowych9. 

Przepisy z 1917 r. zostały przystosowane do no-
wych warunków dekretem Naczelnika Państwa  
z 8 lutego 1919 r. w przedmiocie ustroju Sądu Naj-
wyższego.

Prokuratura miała budowę hierarchiczną, nadzór 
służbowy nad prokuraturami i podprokuratorami 
urzędującymi w danych okręgu sprawował prokura-
tor sądu apelacyjnego i prokurator sądu okręgowe-
go.

Prokuratorzy musieli posiadać obywatelstwo pol-
skie, nieposzlakowaną opinię, wykształcenie praw-
nicze oraz znajomość obowiązującego prawa.

Przy sądach apelacyjnych działali prokuratorzy  
i wiceprokuratorzy apelacyjni, a przy sądach okrę-
gowych – prokuratorzy, wiceprokuratorzy i podpro-
kuratorzy.
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Do obowiązków prokuratorów należało ściganie 
sprawców przestępstw poprzez nadzór nad postę-
powaniem przygotowawczym, występowanie przed 
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego oraz 
wykonywanie nadzoru penitencjarnego. Wspomnieć 
wszakże trzeba w tym miejscu, iż międzywojenny 
model prawny przewidywał instytucję sędziego śled-
czego (funkcjonującą przy sądach okręgowych), 
który również zajmował się ściganiem sprawców po-
ważniejszych przestępstw, w ramach wyższej formy 
postępowania przygotowawczego tj. śledztwa10.

Zakres kompetencji sędziego śledczego i proku-
ratora był w wielu elementach identyczny. Nie ma tu 
potrzeby rozwijania tego tematu, dyskusja dotycząca 
zasadności istnienia obu instytucji toczyła się do 
końca istnienia II rP11.

Instytucje sądów i prokuratury, jak wyżej nakre-
śliliśmy, były ze sobą ściśle związane w latach 1917-
1939, choćby pod względem ustrojowym. Jednak 
dla całości obrazu obowiązującego wówczas syste-
mu prawnego, uwzględnimy w niniejszej pracy rów-
nież instytucję adwokatury, jako nieodłącznego 
uczestnika procesu prawnego, w skład którego 
wchodzą: oskarżyciel, sędzia i obrońca. Tym bar-
dziej, iż podobnie jak w przypadku przepisów praw-
nych regulujących kwestię sądownictwa i prokuratu-
ry, również prace dotyczące ustroju i zasad działal-
ności adwokatury zakończyły się w 1917 r.

Podobnie jak prace przygotowujące powstanie 
aktów prawnych dotyczących sądownictwa, które 
trwały w czasie niemieckiej okupacji Królestwa Pol-
skiego, również prace przygotowawcze dotyczące 
ustroju adwokatury rozpoczęły się w tym okresie. 
Sytuacja ta wynikała z tego, iż warunki tego typu 
pod okupacją niemiecką były jawne, przypomnij- 
my – obowiązywała już wówczas zapowiedź odbu-
dowy państwa polskiego jako Królestwa Polskiego 
obiecana aktem 5 listopada 1916 r.

Przedstawiciele warszawskiej palestry po zajęciu 
Warszawy przez Niemców przystąpili do prac przy-
gotowawczych przygotowujących akt prawny regu-
lujący dzielność adwokatury. Efektem ich prac był 
projekt przyszłej ustawy adwokackiej pod nazwą: 
„Statut Palestry Królestwa Polskiego” opublikowany 
w styczniu 1917 r.12

Co prawda projekt ten nie stał się prawem obo-
wiązującym, jednak po wprowadzeniu kilku popra-
wek i dostosowaniu do nowej sytuacji, został ogło-
szony jako dekret Naczelnika Państwa z 24 grudnia 
1918 r. w przedmiocie statutu tymczasowego Pale-
stry Państwa Polskiego13. Jego przepisy obowiązy-
wały, do chwili przyjęcia ujednoliconej ustawy o ad-
wokaturze, na terenach dawnego zaboru rosyjskie-
go. Adwokatura została wyłączona spod nominacji 

władzy państwowej, przyznano jej członkom prawo 
występowania przed wszystkimi polskimi sądami, 
zakazano im łączenia zawodu adwokata ze stano-
wiskami w urzędach państwowych, rozpoczęcie 
praktyki poprzedzone musiało być dokonaniem wpi-
su na listę adwokatów. Organem samorządu były 
izby adwokackie, obejmujące obszar danego sądu 
apelacyjnego, w skład których wchodzili adwokaci 
zamieszkali na tym terenie. 

ujednolicenie ustroju adwokatury na całym tery-
torium II rP nastąpiło w drodze rozporządzenia Pre-
zydenta rP z 7 października 1932 r. Prawo o ustroju 
adwokatury. Ograniczało ono nieco samorząd ad-
wokacki, wprowadzając silniejszy nadzór ministra 
sprawiedliwości. Jego zakres kompetencji poszerzył 
się jeszcze w wyniku kolejnej zmiany przepisów  
w drodze ustawy Prawo o ustroju adwokatury z dnia 
4 maja 1938 r. W sumie jednak oba ostatnie przepis 
nie ograniczyły w sposób znaczący praw adwoka-
tów.

Zaznaczmy jeszcze, iż adwokatem mógł zostać 
obywatel polski (bez różnicy płci), „nieposzlakowany 
pod względem moralnym”, (lub też „nieskazitelnego 
charakteru”), władający językiem polskim, posiada-
jący ukończoną aplikację i złożony egzamin adwo-
kacki14.

Warto zaznaczyć, iż w chwili powstania polskiego 
sądownictwa palestra zasiliła szeregi sędziów i pro-
kuratorów wieloma swoimi przedstawicielami, wo-
bec niewystarczającej liczby osób posiadających 
odpowiednie kompetencje. W skali całego Króle-
stwa Polskiego ok. 28-30 % adwokatów podjęło 
służbę w sądownictwie i prokuraturze15.

Na koniec zaznaczmy krótko, na podstawie ja-
kich przepisów prawnych działało sądownictwo, 
prokuratura i adwokatura. W byłym zaborze rosyj-
skim był to w zakresie prawa cywilnego obowiązy-
wały przepisy kodeksu Napoleona (z kilkoma zmie-
niającymi go przepisami) oraz ustawy polskie, przy 
czym nie powstał w dwudziestoleciu jednolity, nowy 
kodeks cywilny. W zakresie prawa karnego obowią-
zywał rosyjski kodeks karny z 1903 r. Polski kodeks 
karny wprowadzony został w drodze rozporządzenia 
Prezydenta rP w 1932 r. W zakresie prawa proceso-
wego rosyjskie ustawy zostały zastąpione polskimi  
w 1928 r. – kodeksem postępowania karnego oraz 
w 1930 r. – kodeksem postępowania cywilnego16.

Po zwięzłym przedstawieniu ustroju sądownictwa, 
prokuratury oraz adwokatury w Drugiej rzeczpo-
spolitej, przejdziemy do właściwego tematu artykułu, 
tj. przedstawienia losów płockiego sądu, prokuratu-
ry oraz adwokatury w latach 1917-1939.

Według przepisów tymczasowych o dyslokacji 
sądów królewsko-polskich Płock pozostał, tak jak  
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za czasów rosyjskich, siedzibą jednego z sądów 
okręgowych (podległym sądowi apelacyjnemu  
w Warszawie). Jeszcze w 1913 r. w jego skład wcho-
dzili: prezes sądu, dwóch wiceprezesów i siedmiu 
sędziów (w tym trzech w wydziale cywilnym i czte-
rech w wydziale karnym)17. Nowo utworzony okręg 
płocki obejmował tylko część obszaru dotychczaso-
wej guberni płockiej (powiaty: płocki, sierpecki, lip-
nowski, rypiński) oraz powiat płoński, wchodzący  
w skład guberni warszawskiej. Dla pozostałego ob-
szaru guberni płockiej utworzony został sąd okręgo-
wy w mławie. Na okręg płocki przewidziano nastę-
pujące etaty: powiat płocki – 1 sędzia śledczy,  
1 prokurator, 1 podprokurator, powiat sierpecki –  
1 podprokurator, powiat lipnowski – 1 sędzia śled-
czy, powiat płoński – 1 sędzia śledczy, powiat rypiń-
ski – bez etatu18. 

Podobnie jak w całym kraju uroczyste otarcie są-
dów polskich nastąpiło w Płocku 1 września 1917 r.19 
Zapoczątkowała je uroczysta msza w bazylice kate-
dralnej z udziałem miejscowych władz niemieckich, 
przedstawicieli nowo powołanego sądownictwa,  
rady miejskiej, reprezentantów organizacji społecz-
nych oraz mieszkańców miasta. biskup płocki Anto-
ni Julian Nowowiejski podkreślił wyjątkowość chwili, 
w której rodziły się zręby państwowości polskiej „po-
równując dzisiejszy moment dziejowy z chwilą biblij-
nego nadania wymiaru sprawiedliwości narodowi 
wybranemu, kiedy to Aaron zwieścił mojżeszowi 
wolę bożą”20. Następnie uroczystość przeniosła się 
do siedziby sądu. maria macieszyna notowała  
w swoim dzienniku: „mecenas święcicki przemówił, 
iż otwiera sąd polski i przypomniał ze wzruszeniem 
tę chwilę, gdy przed czterdziestu laty, jako młody 
aplikant był obecny na ostatniej sesji sądu pokoju. 
Prezes sądu wówczas złamał pióro, co uczyniło nie-
słychane wrażenie. Dziś ten sam aplikant, jako  
sędziwy prezes otwiera pierwszą sesję sądu polskie-
go. (…) Później przemówił bardzo pięknie mecenas 
baliński o powadze i dostojności sądownictwa pol-
skiego. W ogóle nastrój był bardzo poważny i pod-
niosły”21.

Przedstawmy w tym miejscu skład tego pierwsze-
go, wolnego polskiego sądu w Płocku. Prezesem 
sądu okręgowego mianowany został mecenas Jan 
święcicki, sędziami – mecenas Jan ligowski oraz 
sekretarze hipoteki Józef rokitnicki i Stanisław Zale-
ski. W skład sądu wchodzili ponadto: sędziowie 
śledczy – Tomasz Jaworowski, mecenas Kazimierz 
Guszkowski (z siedzibą w Płońsku) oraz Józef mię-
sowicz (z siedzibą w lipnie), pisarz hipoteczny – 
Zdzisław Wysocki, sekretarz – Karol Chyczewski, 
komornik – Tadeusz brodzikowski (z siedzibą w lip-
nie), prokurator – mecenas Antoni Goszczyński, 

podprokuratorzy – mecenas Zygmunt Dziewanow-
ski, mecenas Kazimierz mayzner, mecenas roman 
lutyński (z siedzibą w Sierpcu), sekretarz urzędu 
prokuratorskiego – bolesław merle. Ponadto sędzia-
mi pokoju zostali: w Sierpcu – bronisław Olszewski i 
w lipnie – mecenas Wacław Wlekliński22. Jak widać, 
również w Płocku dotychczasowi przedstawiciele pa-
lestry zasilili szeregi sędziowskie. 

Dla pełnego obrazu dodajmy, iż na terenie okrę-
gu płockiego w listopadzie 1917 r. praktykę prowa-
dziło pięciu adwokatów (Stefan baliński, rudolf 
Oberfeld, Stefan Wacław Olszański, Józef Politowski 
oraz ryszard Żółtowski) oraz siedemnastu obrońców 
prywatnych (relikt czasów rosyjskich, osoby niepo-
siadające wykształcenia prawniczego, w drodze na-
bytej praktyki dopuszczone do wykonywania zawo-
du adwokackiego w ograniczonym zakresie)23.

Tak uformowana struktura sądu nie uległa zmia-
nie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w li-
stopadzie 1918 r.

Na obszarze Sądu Okręgowego w Płocku powo-
łane zostały następujące sądy pokoju: w Płocku 
(okręgi I i II), Wyszogrodzie, Drobinie, lipnie (okręgi 
I i II), Dobrzyniu nad Wisłą, rypinie (okręg I i II), 
Sierpcu, bieżuniu oraz w Płońsku (okręg I i II).  
W 1928 r. dołączono do okręgu płockiego powiat 
gostyniński, z sądami pokoju w Gostyninie i Gąbinie 
(do tego momentu zlikwidowano sąd pokoju w Do-
brzyniu nad Wisłą)24. 

Po wejściu w życie „Prawa o ustroju sądów po-
wszechnych” 1 stycznia 1929 r. na terenie okręgu 
płockiego powstały następujące sądy grodzkie: 
Płock, Drobin, Wyszogród, rypin, Sierpc, Płońsk, 
Gostynin i Gąbin25.

1 stycznia 1932 r., w ramach akcji oszczędno-
ściowej, zlikwidowany został Sąd Okręgowy w mła-
wie, na miejsce którego utworzono wydział zamiej-
scowy sądu okręgowego w Płocku. Okręg płocki 
powiększył się więc i według danych z połowy lat 
30. skupiał następujące sądy grodzkie: Płock, Wy-
szogród, rypin, Sierpc, Gostynin, Gąbin, Płońsk, 
Ciechanów, Kuczbork, mława, Chorzele i Prza-
snysz26.

Sąd Okręgowy w Płocku dzielił się na dwa wy-
działy: karny i cywilny. 

Nie wolno również zapominać, iż sprawna praca 
sądu i prokuratury nie zależała jedynie od fachowo-
ści sędziów. Ważną rolę pełniły komórki wspomaga-
jące tj. sekretariat, kancelarie oraz pracujący w nich 
sekretarze (sekretarki), rachmistrze, kanceliści, woź-
ni i gońcy. W grudniu 1922 r. płocki sąd okręgowy 
liczył 40 urzędników kancelaryjnych, urząd prokura-
torski – 10, sądy pokoju – 7. W skład sądu wchodzi-
li ponadto pisarze hipoteczni oraz komornicy27. 
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Pamiętajmy również o notariuszach, którym poświę-
cili opracowanie Agnieszka i marek Wojciechowscy 
(dlatego też nie zajmujemy się nimi)28.

Jak zauważymy analizując treść aneksu do niniej-
szego artykułu, dość często prokuratorzy obejmo-
wali stanowiska sędziowskie, kancelarie adwokackie 
otwierali zarówno sędziowie jak i prokuratorzy, zda-
rzały się również przypadki powrotów do sądu. 
Znajdujemy przypadki osób, które pracując przez 
pewien czas w Płocku opuściły miasto, by powrócić 
tu po kilku latach. Podkreślmy, iż stanowiska sędziów 
i prokuratorów obejmowały bardzo często na dłuż-
szy lub krótszy okres osoby spoza Płocka, traktując 
to jako szczebel w karierze zawodowej. Natomiast 
adwokatami byli rodowici płocczanie bądź osiedla-
jący się tu na stałe.

Suche przedstawienie dziejów struktury sądu 
okręgowego w Płocku nie wypełnia w zadowalają-
cym stopniu formuły określonej w temacie niniejsze-
go artykułu. Przypomnijmy kilka spraw z jakimi miał 
do czynienia płocki wymiar sprawiedliwości w latach 
Drugiej rzeczpospolitej. 

Instytucja sądów, prokuratury i adwokatury koja-
rzy nam się najczęściej ze sprawami karnymi. Zde-
cydowana większość spraw o takim charakterze 
dotyczyła przestępczości pospolitej i do tego dość 
drobnej. Trudno o jakieś dane statystyczne, gdyż ta-
kimi nie dysponujemy. Wszelkie większe procesy są-
dowe były relacjonowane prze miejscową prasę  
i stąd dziś, po wielu latach możemy sięgnąć do tego 
rodzaju sprawozdań. Zanim to jednak uczynimy pa-
miętajmy i o innych zadaniach sądu. Nie mniej waż-
nym działem (do tego niezbędnym), choć dużo 
mniej spektakularnym była np. hipoteka, w której 
dokonywano stosownych zapisów przez cały oma-
wiany okres. Podobnie było z rejestrem handlowym, 
gdzie rejestrowane były kolejno zakładane większe 
i mniejsze fabryki, warsztaty, hurtownie, sklepy itp., 
jak rówież odnotowywane ich likwidacje i następu-
jące stąd wykreślenia z rejestru.

Aby nieco ubarwić treść niniejszego artykułu  
i uczynić go ciekawszym w lekturze, przedstawimy 
przykłady spraw z jakimi miał do czynienia płocki 
wymiar sprawiedliwości.

Zdecydowanie najgłośniejszym i największym 
procesem jaki toczył sie przed płockim sądem w la-
tach 1917-1939 był proces zwierzchnika kościoła 
mariawitów, biskupa michała marii Kowalskiego, 
toczący się przez 19 dni (w których odbywały się 
posiedzenia sądu) od 18 września do 12 paździer-
nika 1928 r. Akt oskarżenia zarzucał biskupowi Ko-
walskiemu, że wykorzystując stanowisko zwierzchni-
ka kościoła i mając z tego tytułu władzę nad prze-
bywającymi w klasztorze mariawickim zakonnicami 

i wychowankami internatu, dopuszczał się wobec 
nich czynów lubieżnych (a więc nie połączonych  
z odbyciem stosunku seksualnego). W trakcie proce-
su zmobilizowano znaczne siły policyjne, pod bu-
dynkiem sądu zbierały się tłumy ludzi i dochodziło 
do przepychanek, sprawa wzbudziła ogromne zain-
teresowanie prasy polskiej i zagranicznej (do miasta 
przybyli taksówkami z Warszawy przedstawiciele 
m.in. „berliner Tageblatt”, „Izwiestia”, „Chicago Tri-
bune”), przybyła nawet ekipa filmowa. Proces ob-
serwowali bezpośrednio naczelnicy wydziału bezpie-
czeństwa i narodowościowego mSW. Orzekał sąd  
w składzie trzyosobowym: przewodniczący sędzia 
bolesław momentowicz oraz jako asesorzy – sę- 
dziowie Wincenty Szczepiński i Jerzy Sołomerecki- 
Kłoczkowski. Oskarżał prokurator Stanisław rogow-
ski, obronę prowadzili adwokaci z Warszawy. Posie-
dzenia jawne, przeplatały się z niejawnymi29. Osta-
tecznie wyrokiem sądu Kowalski został skazany łącz-
nie (przy zastosowaniu przepisów o amnestii) na  
2 lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Już nigdy 
żadna sprawa nie skoncentrowała na płockim są-
dzie takiego zainteresowania (a zarazem prawdopo-
dobnie nie spowodowała pracy sędziów pod taką 
presją)30.

W styczniu 1932 r. sąd okręgowy obradował nad 
budzącą żywe zainteresowanie mieszkańców miasta 
sprawą winnych rozruchów ulicznych w dniu 2 lipca 
1931 r., podczas których zginęły od kul policjantów 
dwie osoby. Na ławie oskarżonych zasiadło 56 
osób, w tym płoccy komuniści, którzy wykorzystując 
ciężkie położenie materialne bezrobotnych (rzecz 
miała miejsce w czasie kryzysu gospodarczego) 
podburzali demonstrantów do zdemolowania insty-
tucji publicznych i niepodporządkowania się polece-
niom władz. Sąd obradował w składzie trzyosobo-
wym: mieczysław Sochaczewski jako przewodniczą-
cy oraz Zygmunt Jarczewski i Eugeniusz renc. Z ra-
mienia prokuratory oskarżał podprokurator balce-
rzyk. uznani winnymi podburzania tłumu do zamie-
szek zostali skazani na kary od 4 do 1,5 roku po-
zbawienia wolności31.

Do procesów w sprawach o działalność komuni-
styczną dochodziło przed płockim sądem wielokrot-
nie, przy czym największe z nich to proces członków 
płockiego komitetu ze stycznia 1934 r. czy choćby 
proces o zabójstwo policyjnego informatora z wyro-
ku komunistycznego „sądu” partyjnego w lipcu 
1933 r.32

Pozostając jeszcze przy zagadnieniu procesów  
o zabarwieniu politycznym wspomnijmy, iż w paź-
dzierniku 1933 r. przed sądem toczyła się sprawa 
przeciwko miejscowym działaczom Obozu Wiel- 
kiej Polski (radykalnej organizacji związanej  
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ze Stronnictwem Narodowym), oskarżonym o kiero-
wanie grupą przestępczą za jaką uznano bojówkę 
OWP w powiecie płockim, której powstanie miało 
na celu zmuszanie przemocą do bojkotowania han-
dlu żydowskiego. Sąd w składzie: przewodnicząy 
sędzia Jarmołowicz, asesorzy: Wawrzyński i renc 
wymierzył kary 2 i 3 lat pozbawienia wolności. 
Oskarżonych bronili adwokaci Jerzy Staszewski i Jó-
zef baliński, obaj działacza Stronnictwa Narodowe-
go (J. Staszewski był wczesniej sędzią śledczym, zaś 
J. baliński podprokuratorem płockiego sądu)33.

Tego typu procesy należały do wyjątków. Zwykle 
były to sprawy mniejszego kalibru, jak chociażby 
dość bulwersująca ówczesną płocką opinię publicz-
ną sprawa pracownika byłego obywatelskiego ko-
mitetu pomocy biednym z lat kryzysu gospodarcze-
go (1931-1932), który wyłudził kilka tysięcy złotych 
przeznaczonych na pomoc najuboższym, po czym 
wydał je na doraźne rozrywki34. 

Kilkukrotnie zdarzało się, iż sąd płocki procedo-
wał w trybie doraźnym. Postępowanie doraźne usta-
wodawca przewidział w przypadku, gdy nasilenie 
określonych rodzajów przestępstw stwarzać mogło 
szczególne zagrożenie dla porządku i bezpieczeń-
stwa publicznego. Dotyczyło określonego rodzaju 
przestępstw, w tym przeciwstawianiu się organom 
władzy, zaborze broni, uwalnianiu więźniów, zabój-
stwach, uszkadzaniu linii komunikacyjnych, mostów, 
tworzenia grup przestępczych (zwanych bandami) 
dla popełnienia rozbojów, wymuszeń, kradzieży itp., 
a także szpiegostwu i innych przestępstwach prze-
ciwko państwu. Przewidziane kary to kara śmierci 
lub wieloletnie (bądź też bezterminowe) więzienie. 
Ten tryb postępowania wprowadzała rozporządze-
niem rada ministrów35.

Po raz pierwszy ten tryb postępowania obowiązy-
wał wkrótce po odzyskaniu niepodległości. W Płocku 
doszło do kilku procesów prowadzonych w trybie do-
raźnym. Na przykład w październiku 1919 r. trzech 
sprawców napadu i zabójstwa zostało skazanych na 
karę śmierci. Podobnie w czerwcu następnego roku. 
Przypadek ten wart jest wspomnienia, bowiem 
oskarżający o udział w grupie dokonującej napadów 
podprokurator Kazimierz mayzner przypomniał na 
sali sądowej uchwały odbytego niedługo wcześniej 
zjazdu prawników polskich, który wypowiedział się 
przeciwko karze śmierci. Jednak zobligowany prze-
pisami ustawowymi kary tej zażądał, a sąd zastoso-
wał ją wobec części oskarżonych36.

Ponownie tryb doraźny został wprowadzony roz-
porządzeniem rady ministrów we wrześniu 1931 r.  
Prezes płockiego wyznaczył do rozpatrywania spraw 
w tym trybie stały skład: b. momentowicz, m. So-
chaczewski i Z. Jarczewski i trzech zastępców  

w osobach: K. Wyczańskiego, K. Dowsina i E. ren-
ca. Przewodniczącym wydziału doraźnego został  
b. momentowicz37. 

Skłonności polityków do rozgrywania spraw po-
litycznych przy pomocy wymiaru sprawiedliwości, 
nieobce były również przedstawicielom władzy sa-
nacyjnej. W ramach walki politycznej z Polską Partią 
Socjalistyczną, a oficjalnie pod hasłem ścigania 
tych, co trwonili publiczne pieniądze, w 1930 r.  
(w przededniu wyborów do rady miejskiej i niedługo 
przed wyborami parlamentarnymi) prowadzący 
śledztwo w sprawie narażenia miasta na straty  
finansowe sędzia śledczy przedstawił zarzut prze-
kroczenia uprawnień przy pełnieniu urzędu,  
a zwłaszcza przy budowie elektrowni miejskiej, by-
łemu prezydentowi, socjaliście Stefanowi Zbrożynie. 
Po niespełna roku sprawa, wobec braku cech prze-
stępstwa, została umorzona38.

Zagadnienia karne to jednak tylko część pracy 
sądu płockiego. W jego strukturze istniał bowiem 
również wydział cywilny. Czym się zajmował?  
Na przykład zagadnieniami dotyczącymi umów cy-
wilnych, własności, najmu, spadkowymi, sporami  
o roszczenia, dotyczącymi upadłości, postępowań 
zapobiegawczych, hipoteką itp. problemami z za-
kresu prawa cywilnego.

Kryzys gospodarczy zapoczątkowany w końcu lat 
20. i trwający przez kilka najbliższych lat spowodo-
wał kłopoty finansowe i upadłość wielu firm, co  
wymagało interwencji wydziałów cywilnych sądów. 
Przedstawmy kilka reprezentatywnych przykła- 
dów.

Sierpecka firma „beniamin Nejman – sprzedaż 
drzewa budulcowego” popadła w tarapaty finanso-
we. Sąd Okręgowy w Płocku wydał postanowienie, 
na mocy którego ogłosił upadłość firmy, polecił 
ustalić i zająć majątek właściciela, a następnie od-
dać go pod nadzór zarządu masy upadłości, nato-
miast właściciela oddać pod dozór policji. Sędzią 
komisarzem masy upadłości został sędzia Kazimierz 
Wyczański39. 

Podobnie rzecz się miała w przypadku Stanisła-
wa będowskiego i jego domu bankowego. Postano-
wienie sądu brzmiało: ogłosić upadłość, wyznaczyć 
datę otwarcia upadłości, obłożyć aresztem rucho-
mości i towary, opieczętować księgi handlowe, od-
dać będowskiego pod nadzór Policji, mianować 
kuratorem masy upadłości adwokata Jerzego Sta-
szewskiego i sędzią komisarzem sędziego Kazimie-
rza Wyczańskiego40. 

Jeszcze jeden przykład. Wobec niepomyślnego 
przebiegu postępowania ugodowego właściciela 
domu bankowego Adolfa rogozika z wierzycielami, 
Sąd Okręgowy w Płocku ogłosił upadłość banku, 
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wyznaczył kuratorów – adwokatów Zygmunta Stan-
czewskiego i marka Z. Kozielskiego i sędziego komi-
sarza Kazimierza Wyczańskiego oraz oddał pod 
nadzór Policji właściciela. Następnie kuratorzy we-
zwali wierzycieli do stawiennictwa celem sprawdze-
nia wierzytelności w obecności sędziego komisarza. 
Sąd wyznaczył miesięczny termin do sprawdzenia 
wierzytelności. Przed sędzią komisarzem Kazimie-
rzem Wyczańskim odbyło się zebranie wierzycieli, 
którzy ostatecznie odzyskali tylko 17% należności. 
„Zwykłe zjawisko przy wszystkich upadłościach, któ-
re zbyt długo trwają” – tak komentował tę sytuację 
„Kurier mazowiecki”41. 

Jak zauważa badaczka problematyki sądownic-
twa w Drugiej rzeczpospolitej małgorzata mater-
niak-Pawłowska, „(…) zasada niezawisłości sędziow-
skiej została najpełniej wyrażona w treści konstytucji 
z 1921 r. Wszystkie późniejsze regulacje zawierały 
coraz szersze jej ograniczenia”42. Wspomnieliśmy już 
o praktyce pozbywania się niechętnie widzianych 
sędziów po zamachu majowym. Czy podobna sytu-
acja miała miejsce także w Płocku? W październiku 
1932 r. wpisał się na listę adwokatów sędzia płoc-
kiego wydziału karnego bolesław momentowicz. 
Jak pisała po jego śmierci w 1933 r. miejscowa pra-
sa, został „przeniesiony na emeryturę w czasie rug 
w sądownictwie w październiku ub. r.”43. 

Po raz pierwszy w historii płockiego sądu w 1935 r. 
aplikantami zostali: kobieta Chodakówna oraz  
płocczanin narodowości żydowskiej leon bromber-
ger44. 

O oczekiwaniach władz w stosunku do organów 
ścigania pisaliśmy już przy okazji śledztwa wszczęte-
go w sprawie byłego prezydenta miasta Stefana 
Zbrożyny.  

literatura wskazuje, iż największe zagęszczenie 
adwokatów przypadało na były zabór austriacki.  
Aż do początku lat 30., a więc do chwili ujednolice-
nia prawa na całym terytorium rP, adwokaci nie 
mogli przenosić się na tereny innych zaborów45. 
„Najazd” małopolan na teren byłych zaborów rosyj-
skiego i niemieckiego nastąpił dopiero w latach trzy-
dziestych. Z tym zjawiskiem spotykamy się i w Płoc-
ku. Według miejscowej prasy do końca 1934 r.  
 w Płocku osiedliło się i rozpoczęło praktykę pięciu 
adwokatów z dawnej Galicji46.

Stanowili oni konkurencję dla miejscowych przed-
stawicieli palestry i budzili z tego tytułu niechęć.  
Na tego typu rywalizację nałożył się w tej samej de-
kadzie kolejny konflikt, o charakterze narodowościo-
wym, związany ze wzrastającą liczbą adwoka- 
tów narodowości żydowskiej47. W związku z tym,  
iż w wielu środowiskach adwokackich przeważały 
polityczne sympatie proendeckie48, konflikt ten po-
zostawał w związku z antyżydowską aktywnością 
tego nurtu politycznego i był aktualny do końca 
omawianego okresu. W Płocku endecki dziennik 
„Głos mazowiecki” kilkakrotnie w tonie alarmują-
cym pisał o „zażydzeniu adwokatury”. W połowie lat 
30. na piętnastu adwokatów, sześciu było Żydami. 
„liczba adwokatów żydów rośnie z każdym rokiem. 
Przecież jeszcze niewiele lat temu był w Płocku jeden 
adwokat żyd, dziś jest aż sześciu”49.

W latach 1917-1939 płoccy adwokaci wchodzili 
w skład izby adwokackiej w Warszawie.

mimo tego rodzaju i innych problemów, istnienie 
niezależnego sądownictwa było jedną z niezaprze-
czalnych zdobyczy niepodległego państwa polskie-
go. Powstanie polskiego sądownictwa w 1917 r. po-
zostaje faktem nie do przecenienia. Tymczasowe 
przepisy o ustroju sądów królewsko-polskich stwo-
rzyły podwaliny pod nowoczesne sądownictwo  
w Polsce Niepodległej. 

Na mocy ich uregulowań Płock pozostał (bo był 
już nim w czasach rosyjskich) siedzibą sądu okręgo-
wego. Po 1918 r., kiedy miasto spadło do roli siedzi-
by powiatu, właśnie sąd był jedną z niewielu insty-
tucji decydujących o ponadpowiatowym znaczeniu 
Płocka. 

W międzywojennym mieście sędziowie, prokura-
torzy i adwokaci należeli do elity intelektualnej mia-
sta. Ciekawy, plastyczny obraz płockiego środowi-
ska prawniczego pozostawił Zygmunt Kozanecki50, 
który w okresie międzywojennym był w Płocku pro-
kuratorem. W jego wspomnieniach znajdujemy cha-
rakterystyki miejscowych sędziów, prokuratorów, 
adwokatów, obraz życia towarzyskiego tej sfery, po-
glądy społeczno polityczne jej przedstawicieli, ale 
również sporo anegdot z praktyki prawniczej. Tego 
rodzaju zagadnienia nie wchodzą jednak z zakres 
okolicznościowego artykułu związanego z setną 
rocznicą powołania polskiego sądownictwa.
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ANEKS

Wykaz płockich sędziów, prokuratorów i adwokatów w latach 1917-1939 (obejmuje imię i nazwisko oraz 
okres pracy na danym stanowisku w płockim okręgu sądowym; informacje na podstawie prasy płockiej  
i kalendarzy płockich na 1924, 1925, 1937 rok, „Kalendarzy Sądowych” za kolejne lata od 1925 r. oraz 
A. Papierowski, J. Stefański, Płocczanie znani i nieznani, tom I, Płock 2002, tom II, Płock 2007.

Sędziowie:

• blank Karol – 1935-1939 (sędzia grodzki)
• Cichocki Witosław – 1922-1936 (sędzia pokoju  
 i sędzia grodzki)
• Dowsin Kazimierz – 1925-1931 
• Dulęba Feliks – 1933-1939 (w latach 1933-1938  
 sędzia grodzki, potem sędzia SO)
• Dyakowski Kazimierz – 1923-1929 (prezes SO)
• Guszkowski Kazimierz – 1936-1938 (prezes SO)
• Janczewski Florian – 1937-39 (sędzia grodzki)
• Jarczewski Zygmunt – 1930, 1931
• Jarmołowicz Walerian – 1933-1939 
• Jaworowski – 1919 
• Jędrzejewski bolesław – 1938 (sędzia grodzki)
• Karwowski Czesław – 1931-1933 (sędzia grodzki)
• Keller Adolf – 1919-1927 
• Kolata Eugeniusz – 1938-39 
• Kozłowski Wacław – 1938, 1939
• Krzętowski Witold – 1921-1935 (w latach 1931-  
 1935 prezes SO)
• Krzyczkowski Tadeusz – 1929-1930 (sędzia grodzki)
• Łuński Czesław – 1928-1933 (wiceprezes sądu),  
 1939 (prezes SO)
• momentowicz bolesław – 1919-1932 
• Noyszewski Antoni – 1938-1939 (prezes sądu)
• renc Eugeniusz – 1926 (sędzia pokoju), 1931- 
 1939 (sędzia SO)
• rogowski Stanisław – 1931-1938 
• rokitnicki Józef – 1917-1927 (wiceprezes SO)
• Sochacki Ziemowit – 1932-1937 
• Sochaczewski mieczysław – 1928-1931, 1938- 
 1939 (wiceprezes SO w latach 1938-1939)
• Sołomerecki-Kłoczkowski Jerzy – 1927-1929 
• Staniszewski roman – 1938 (sędzia grodzki)
• Staszewski Jerzy – 1926-1928 (w latach 1926- 
 1927 sędzia pokoju, potem sędzia SO) 
• Szczepiński Wincenty – 1922-1931 
• święcicki Jan – 1917-1923 (presez SO)
• Thun-rudowicz mieczysław – 1933-1937 
• Wawrzyński – 1933-1934 
• Wilczyński Aleksander – 1930-1931 (prezes SO)
• Winawer Adolf – 1922-1927 (w latach 1922- 
 1923 sędzia pokoju, potem sędzia SO)
• Włoczewski Jan – 1922-1928 
• Wyczański Kazimierz – 1930-1939 (w latach  
 1935-1939 wiceprezes SO w Płocku)

• Wysocki Zdzisław – 1924-1927, 1938-1939 
• Zadernowski brunon – 1933-1939 
• Zaleski Antoni – 1922-1925 (sędzia pokoju)
• Zaleski Stanisław – 1917-1921 
• Żółtowski ryszard – 1930-1931 
• Żychliński lucjan – 1934-1938 (wiceprezes SO)

Sędziowie śledczy:

• Gierzyński Tadeusz – 1935-1939 
• Kowalski-Wierusz bronisław – 1919-1923
• Kozłowski Wacław – 1930-1931 
• michalski – 1921 
• Panas Stefan – 1924-1929 
• Skórski Władysław – 1934-1935 
• Staszewski Jerzy – 1919-1925 
• Trzeciak – 1934 (p.o. sędziego śledczego)
• Winiarski Jan – 1920-1921

Prokuratorzy:

• Askanas Kazimierz – 1934 (podprokurator)
• bacciarelli Jan – 1933-1934 (podprokurator)
• balcerzyk Antoni – 1930-1932 (podprokurator), 
 1933-1934 (wiceprokurator SO)
• baliński Józef – 1926-1928 (podprokurator)
• Chutkiewicz henryk – 1935 (podprokurator)
• Cybulski Tadeusz – 1928-1929 (podprokurator), 
 1930 (wiceprokurator SO)
• Dlouhy Wacław – 1928-1931 (prokurator SO)
• Filipkowski bronisław – 1934-35 (wiceprokura- 
 tor SO)
• Guszkowski Kazimierz – 1921-1924 (podproku- 
 rator)
• Gutkowski Antoni – 1922-1927 (prokurator SO)
• hausbrandt Stanisław – 1936-1939 (wiceproku- 
 rator SO)
• Jarczewski Zygmunt – 1929 (podprokurator)
• Keller Kazimierz – 1920-1922 (podprokurator)
• Kozanecki Zygmunt – 1931-1936 (podprokura- 
 tor), 1937-1939 (wiceprokurator SO)
• Kozielski marek Zygmunt – 1919-1920 (podpro- 
 kurator)
• leśkiewicz Kazimierz – 1933-34 (podprokurator), 
 1935-1936 (wiceprokurator SO)
• lutyński roman – 1917-1921 (podprokurator)
• Łapicki mikołaj – 1922-1925 (podprokurator)
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• malinowski Zbigniew – 1934-1938 (podprokura- 
 tor)
• mayzner Kazimierz – 1917-1920 (podprokurator)
• miciński Stanisław – 1938 (podprokurator)
• Przymanowski Stanisław – 1931 (podprokurator)
• robakiewicz Władysław – 1926-1927 (podproku- 
 rator)
• rogalewicz Kazimierz – 1934-1936 (podprokura- 
 tor), 1937-1938 (wicprokurator SO)
• rogowski Stanisław – 1927-1930 (1927-1928 
 podprokurator, 1929-1930 wiceprokurator SO)
• Sobociński hilary – 1920-1922 (podprokura- 
 tor)
• Sochaczewski mieczysław – 1922-1928 (podpro- 
 kurator)
• Swiertun lucjan – 1920-1921 (prokurator SO)
• Syski Zygmunt – 1924-1927 (podprokurator)
• Szczyciński Władysław – 1931-1939 (prokurator SO)
• Sztumpf Jerzy – 1928 (podprokurator)
• Wysocki Zdzisław – 1921-1922 (podprokurator)

Adwokaci:

• baliński Józef 1928-1939
• baliński Stefan – 1917-1934
• Flek Eliezer – 1934-1939
• Forbert leon – 1920-1938
• Gisser Gustaw – 1933-1939
• Klikowstein Izaak – 1933-1939
• Kozielski marek Zygmunt – 1920-1939
• Kwasieborski Jerzy – 1936-1939
• lutyński roman – 1920-1939

• mayzner Kazimierz – 1920-1939
• Oberfeld rudolf – 1917-1933
• Olszański Stefan – 1917-1933
• Politowski Józef – 1917-1929
• Przymanowski Stanisław – 1933-1939
• robakiewicz Władysław – 1928-1933
• rudowski leonard – 1937-1939
• Sobociński hilary – 1924-1925
• Sochaczewski mieczysław – 1922
• Staszewski Jerzy – 1929-1939
• Tyński Eliasz – 1933-1939
• Wysocki Zdzisław – 1927-1938
• Zarchin Salomon – 1935-1939
• Zgliczyński Stanisław – 1928-1939
• Żółtowski ryszard – 1917-1929

Pisarze hipoteczni:

• Gantner Władysław – 1939
• Godecki Tomasz – 1936-1939
• Kawiecki Juliusz – 1926-1939
• luxenburg Jerzy – 1930-1937 
• may Franciszek – 1922-1926
• Zieliński Stefan – 1927-1933

Komornicy:

• Jachnis michał –1933-1939
• mierzejewski Jan – 1928-1931
• Paprocki ludwik – 1922-1923
• radkowski Dionizy – 1931
• Szkopański leonard – 1924-1927, 1935-1939
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ThE JuDICIArY, ThE PrOSECuTOr’S OFFICE AND ThE lEGAl COmmuNITY IN ThE INTErWAr 
PŁOCK (ON ThE 100Th ANNIVErSArY OF ThE rEbIrTh OF ThE POlISh JuDICIArY)

Summary

On September, 1 1917 the Polish judiciary was founded in the Kingdom of Poland. 2017 marks the 100th 

anniversary of this event. Over the period from 1917 to 1939 Płock was the seat of the regional Court, which 
included several districts. The article presents the structure and history of the judiciary, the prosecutor’s office 
and the legal community of Płock in the interwar period.

 Warszawska” nr 7, 16 II 1918, s. 64; D. rydlichowska, Karta…, 
 s. 115.
17 A. mogilnicki, Sądownictwo w Polsce w okresie przedwojennym  
 w świetle cyfr, „Gazeta Sądowa Warszawska” nr 1, 5 I 1917,  
 s. 3.
18 Dyzlokacja sądów królewsko-polskich, Dziennik urzędowy  
 Departamentu Sprawiedliwości Tymczasowej rady Stanu  
 Królestwa Polskiego nr 1, 19 VIII 1917, s. 59; różne wiadomo- 
 ści – Siedziby królewsko-polskich sądów okręgowych, „Gazeta  
 Sądowa Warszawska” nr 30, 28 VII 1917 s. 323.
19 1 września 1917, „Gazeta Sądowa Warszawska” nr 36,  
 7 IX 1917, s. 365; Otwarcie sądów królewsko-polskich; ibidem,  
 s. 366.
20 „Kurier Płocki” (dalej: KP) nr 200, 2 IX 1917, s. 2
21 m. macieszyna, Pamiętnik Płocczanki, Płock 1993, oprac.  
 A. m. Stogowska, s. 268.
22 Sądownictwo w Królestwie Polskim – ruch służbowy, „Gazeta 
  Sądowa Warszawska” nr 39, 29 IX 1917 s. 395-396; Palestra 
 Królestwa Polskiego w świetle cyfr,„Gazeta Sądowa Warszaw- 
 ska”, nr 7, 16 II 1918, s. 68-69.
23 Palestra Królestwa Polskiego w świetle cyfr, Gazeta Sądowa 
 Warszawska nr 7, 16 II 1918, s. 67.
24 Wykaz sądów rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik urzędowy 
 ministerstwa Sprawiedliwości nr 7, 1 IV 1923, s. 179.
25 Wykaz sądów rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik urzędowy  
 ministerstwa Sprawiedliwości nr 1, 2 I 1928, s. 19. 
26 Kalendarz Informator mazowsza Płockiego i Ziem Sąsiednich  
 na rok 1937, Płock [bdw], s. 38. 
27 KP nr 285, 16 XII 1922 s. 3-4.
28 A. Wojciechowska, m. Wojciechowski, Sylwetki notariuszy płoc- 
 kich (1917-1939), Płock 2011.
29 Wśród świadków oskarżenia znajdował się m.in. były płocki  
 prokurator Zygmunt Syski.
30 „Dziennik Płocki” (dalej: DP) od nr 216, 18 IX 1928 do nr 237,  
 12 X 1928.

31 DP od nr17, 21 I 1932, s. 1 do nr 24, 29 I 1932, s. 1
32 „Głos mazowiecki” (dalej: Gm) nr 194, 29 VIII 1933, s. 1,  
 od nr 15, 19 I 1934 do nr 22, 27 I 1934.
33 Gm nr 224, 3 X 1933, s. 1, nr 225, 4 X 1933, s. 1
34 DP nr 57, 9 III 1933, s. 1 i 2
35 ustawa w przedmiocie sądów doraźnych z 30 czerwca 1919 r.,  
 Dz. P. P. P. Nr 55, poz. 341; rozporządzenie Prezydenta rP  
 z 19 marca 1928 r. o postępowaniu doraźnem, Dz. u. nr 33, 
  poz. 315; J. bardach, b. leśnodorski, m. Pietrzak,  
 op. cit., s. 569-570.
36 KP nr 231, 12 X 1919, s. 3, nr 127, 1 VI 1920, s. 3-4
37 DP nr 209, 10 IX 1931, s. 3, nr 205, 5 IX 1931, s. 1
38 DP nr 101, 30 IV 1930, s. 2, nr 218, 19 IX 1930, s. 1, nr 161,  
 15 VII 1931, s. 2
39 DP nr 58, 11 III 1931, s. 4
40 DP nr 136, 16 VI 1931, s. 4
41 DP nr 216, 29 IX 1932, s. 4, nr 251, 10 XI 1932, s. 4, nr 35,  
 11 II 1933, s. 4, Km 304, 18 XII 1936, s. 3
42 m. materniak-Pawłowska, Zawód sędziego…, s. 78.
43 Gm nr 82, 12 IV 1933, s. 3.
44 Gm nr 250, 28 X 1935, s. 1.
45 J. Żarnowski, Struktura społeczna inteligencji w Polsce w latach  
 1918-1939, Warszawa 1964, s. 222; idem, O inteligencji polskiej  
 lat międzywojennych, Warszawa 1965, s. 84-85.
46 Gm nr 152, 10 VII 1933, s. 3, nr 4, 5 I 1934, s. 1, nr 234,  
 11 X 1934, s. 3
47 J. Żarnowski, Struktura…, s. 223-224; idem, O inteligencji…, s. 85
48 Podobnie w Płocku, gdzie adwokaci: Stefan baliński, Józef  
 baliński, Jerzy Staszewski, Jerzy Kwasieborski, leonard rudow- 
 ski, marek Zygmunt Kozielski, Stanisław Zgliczyński byli człon- 
 kami i aktywistami Stronnictwa Narodowego, Obozu Wielkiej  
 Polski i Obozu Narodowo radykalnego.
49 Gm nr 278, 30 XI 1935, s. 5
50 Z. Kozanecki, Wiek walki o dwie wolności, Płock 2001, oprac.  
 W. Koński, A. Papierowski, J. Stefański.



Notatki Płockie  •  2017  •  3/252 21

grZegorZ gołębiewski

lista poległych
w obronie płocka 18-19 sierpnia 1920 r.

oraZ Zmarłych Z ran w póŹniejsZym cZasie –
 suplement

Abstrakt

W czasie walk w obronie Płocka 18-19 sierpnia 1920 r. zginęło, zostało zamordowanych i zmarło z ran 
ok. 164 żołnierzy i kilku cywili. mimo kilku prób nie udało się dotychczas ustalić pełnej listy poległych. Opu-
blikowana w 2013 r. lista poległych została uzupełniona w oparciu nowe źródła, głównie akta zgonu parafii 
mojżeszowej w Płocku.

Słowa kluczowe: wojna polsko-bolszewicka 1920 r., obrona Płocka 1920, lista strat obrońców Płocka  
w 1920 r.

W 2013 r. na łamach „Notatek Płockich” opubli-
kowałem listę strat w czasie obrony Płocka w 1920 r.1 
Od tego czasu udało się dodać kilka osób, bądź 
uzupełnić dane pozostałych w oparciu o nowe źró-
dła. Najważniejszym z nich były akta zgonu parafii 
mojżeszowej, przechowywane w urzędzie Stanu  
Cywilnego w Płocku. W rezultacie tych działań naj-
nowsza wersja listy strat obrońców Płocka liczy 107 
nazwisk i 5 osób nieznanych.

Przy weryfikacji nazwisk pojawiły się wątpliwości 
w przypadku szer. Józefa Jędrzejka, który zmarł  
z ran 20 sierpnia 1920 r. w Kutnie. Otóż, okazało 
się, że do Kutna przywożono rannych żołnierzy nie 
tylko z Płocka, ale także np. z walk w obronie przed-
mościa włocławskiego. W związku z tym, skoro nie 
wiadomo do jakiej jednostki należał J. Jędrzejek nie 
jest pewne, czy rany odniósł w czasie obrony Płocka, 
czy Włocławka, a może w jeszcze innym starciu.  
Ta sama sytuacja dotyczy szer. Czesława Ziółkow-
skiego, którego przydział pozostaje nieznany i wia-
domo tylko, że zmarł z ran 20 sierpnia 1920 w Kut-
nie2. Czy walczył w obronie Płocka? Dlatego przy 
obu nazwiskach umieszczono znak zapytania.

Nowymi osobami na liście są: Kowalówka Wła-
dysław, Kunze Stanisław, Skierski Franciszek, So-
snowski Józef, Turka Wasyl, Waluszewski Kazimierz. 
W przypadku pozostałych udało się poprawić na-
zwisko lub uzupełnić dane personalne. 

Pewną zagadkę stanowi Chaim Elenbaum. Otóż, 
według aktu zgonu mieszkaniec Warszawy, Chaim 
Elenbaum lat 34, syn Icka Ajzyka i Estery brary  
z Wolkenbreit małżonków Elenbaum, zginął 18 
sierpnia o godz. 17:00 przy ul. Tumskiej 14, pozo-
stawiając po sobie owdowiałą żonę matel3. Tymcza-
sem znana jest sprawa czterech Żydów, którzy  

17 sierpnia stawili się na wezwanie do poboru  
w Powiatowej Komendzie uzupełnień w Łącku, tam 
zostali ograbieni i pobici. W rezultacie Dawid (Cha-
im?) Elbaum zmarł na miejscu, a Elja Tatarski 29 
sierpnia w płockim szpitalu4. 24 sierpnia członkowie 
Straży Obywatelskiej na prośbę gminy żydowskiej 
stanowili eskortę przy ekshumacji i przeniesieniu na 
cmentarz żydowski w Płocku ciała zabitego Chaima 
Elbauma. Zegarek i 1000 mkp, znalezione przy eks-
humacji przekazano wdowie – martel Elbaum. We-
dług zeznań Natana Graubarta Elbaum pochodził 
z Pragi5 i mieszkał w Płocku6. mimo pewnych różnic 
występuje tu zadziwiająca zbieżność nazwiska zabi-
tego Żyda: Elbaum – Elenbaum i imienia wdowy: 
martel – matel. W aktach zgonu odnotowano śmierć 
tylko Elenbauma. można więc zakładać, że chodzi 
o tę samą osobę. Tylko czemu sfałszowano akt zgo-
nu, wpisując inne miejsce i datę śmierci oraz nieco 
zmieniając nazwisko tragicznie zmarłego i wdowy 
po nim? Z tych względów Chaima Elenbauma nie 
można wpisać na listę ofiar ataku bolszewickiego na 
Płock, podobnie jak Elji Tatarskiego. Obaj Żydzi pa-
dli ofiarą nastrojów antysemickich, nie przypadkiem 
zabity Elbaum (Elenbaum) nie został nawet okra-
dziony. 

Przy okazji kwerendy w księdze zgonów parafii 
mojżeszowej udało się natrafić na akt zgonu Cha-
ima Szpiro, rabina, skazanego za rzekomą współ-
pracę z bolszewikami na karę śmierci i rozstrzelane-
go w Płocku 27 sierpnia 1920 r. Pozwala to na jed-
noznaczne wyjaśnienie nazwiska: Szpiro, czy Szapi-
ro? Pewną ciekawostkę stanowi fakt, że akt zgonu 
został wpisany do księgi zgonów nie w 1920 r.  
w porządku chronologicznym, ale dopiero 24 czerw-
ca 1921 r. Czytamy w nim: „Działo się w mieście 
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Płocku dnia dwudziestego czwartego czerwca tysiąc 
dziewięćset dwudziestego pierwszego roku o godzi-
nie dziesiątej rano. Stawili się benjamin lejb Kiper, 
lat siedemdziesięciu i lejb baran, lat siedemdziesię-
ciu jeden, szkolnicy w Płocku i oświadczyli, iż w dniu 
dwudziestym siódmym sierpnia roku zeszłego o go-
dzinie trzeciej po południu w Płocku zmarł mieszka-
niec Przytoku7 ziemi radomskiej Chaim Szpiro, lat 
czterdzieści dwa mający, syn Szulima i Nechumy, 
pozostawiwszy po sobie owdowiałą żonę rudę  
z Wajsblumów8. Akt ten sporządzony na zasadzie 
oświadczenia wymienionych świadków i zaświad-
czenia rabina płockiego okręgu bożniczego z dnia 
23 czerwca roku bieżącego za numerem sześćdzie-
siątym dziewiątym i po przeczytaniu takowego przez 
nas i świadków podpisany został […] urzędnik stanu 
cywilnego prezydent miasta Płocka A. michalski,  
b. Kiper, l. baran”9.

lista poległych w obronie Płocka 18-19 sierpnia 
1920 r. oraz zmarłych z ran w późniejszym czasie – 
suplement (stan na 15 września 2017 r.):

1. Asante Izaak (Icek) Chaim – lat 18, kawaler, syn 
 Szlamy i ryfki małżonków Asante, mieszkaniec  
 Żuromina, zmarł z ran 18 sierpnia 1920 r.  
 o godz. 18.00 w szpitalu św. Trójcy w Płocku10

3. bruderek Ignacy – szer., przydzielony do szpitala 
 wojskowego w Płocku, zamordowany w szpitalu  
 18 sierpnia 1920 r.11 

6. Goebelt Edmund – (ur. 1898) plut., 9 kompania  
 telegraficzna jazdy, zmarł z ran 18 sierpnia  
 1920 r. w wyniku zaniedbania i opieszałości kie- 
 rownika punktu opatrunkowego pchor. Jakuba  
 magalifa12 
7. hamer Chaim majer – 26-letni mieszkaniec War- 
 szawy, syn Szyi lejby i Sury lai hammerów zmarł  
 18 sierpnia o godz. 19.00 w szpitalu św. Trójcy,  
 pozostawił po sobie żonę nieznanego imienia13

8. Jędrzejek Józef (?) – szer., przydział nieznany,  
 zmarł z ran 20.08.1920 r. w szpitalu w Kutnie14

9. Kowalówka Władysław – 24-letni szer. 12 pp,  
 zamieszkały w Wielkich Drogach koło Skawiny  
 w małopolsce, zmarł z ran 19 sierpnia 1920 r.  
 w Łącku15

10. Kunze Stanisław – kanonier 15 pułku artylerii cięż- 
 kiej, poległ 18 sierpnia w radziwiu16

11. lupak hryć  – jeniec ukraiński z robotniczego  
 oddziału jeńców nr 12 z modlina, odkomendero- 
 wany 11 stycznia 1920 r. do szpitala wojskowego  
 w Płocku, zamordowany w szpitalu 18 sierpnia  
 1920 r.17

12. Nordenberg ber-Fajbusz – kawaler, lat 20, syn 
 Abrama moszka i hindy Geli z baranów małżon- 
 ków Nordenberg, zginął 19 sierpnia o godz. 6.00  
 rano przy ul. bielskiej 1918

13. Narwa Abraham – 26-letni ochotnik, syn Jakuba 
  i Sury ryfki z Dancygerów małżonków Narwa,  

Akt zgonu Chaima Elenbauma (uSC w Płocku)

Akt zgonu Chaima Szpiro (uSC w Płocku)
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 schwytany i zamordowany przez żołnierzy ro- 
 syjskich na Starym rynku przed kościołem far- 
 nym19

14. Ogman Chaim – szer., 10 pp, lat 26, mieszkaniec 
 Łowicza, poległ 18 sierpnia 1920 r. o godz. 17.00  
 przy ul. mostowej 520

15. Petryszyn Petro (Piotr) – jeniec ukraiński z robotni- 
 czego oddziału jeńców nr 12 z modlina, odko- 
 menderowany 11 stycznia 1920 r. do szpitala  
 wojskowego w Płocku, zamordowany w szpitalu  
 18 sierpnia 1920 r.21

16. Prokopowicz Zofia – 20 lat, plut. lub sierż.,  
 6 pp leg., uczestniczka walk o lwów i Wilno,  
 3-krotnie odznaczona za obronę lwowa, zmarła  
 21 września 1920 r. w Warszawie z ran odniesio- 
 nych w walkach pod Płockiem. Pochowana na  
 Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Według  
 wniosku odznaczeniowego na Krzyż Walecznych  
 „poległa pod Płockiem jako komendantka kobie- 
 cego plutonu ułanów, broniąc przeprawy przez  
 Wisłę”22. Według nekrologu „porąbana szablą  
 głowa i cała zbita nahajkami”23.
17. rotenberg uszer – lat 26, zmarł z ran 18 sierpnia 
 o godz. 18.00 w  szpitalu św. Trójcy w Płocku  
 mieszkaniec Nejsardu w Galicji24

18. Skierski Franciszek – szer. 6 pp leg., ur. w 1901 r. 
 w Kobiernikach pod Płockiem25

19. Skinder bolesław – pchor., ur.  21 październi- 
 ka 1899 r. w Kotielnikowie, syn Wacława i marii  

Tablica poległych z parafii Sikórz. Fot. Edyta Szelągowska)

Pchor. bolesław Skinder
Źródło: W. Nekrasz, harcerze w bojach, cz. II, Warszawa 1931

 z domu Dudzińskiej, były uczeń Gimnazjum  
 im. S. Staszica w Warszawie, gdzie był zastępo- 
 wym 16 warszawskiej drużyny harcerskiej  
 im. Zawiszy Czarnego, student uniwersytetu 
 Warszawskiego, ochotnik w tatarskim pułku uła- 
 nów, pod Trzepowem 18 sierpnia otoczony  
 przez nieprzyjaciela popełnił samobójstwo26

21. Sosnowski Józef – szer. II drużyny 2 kompanii  
 6 pp leg.27

22. Stanicki Józef – szer., 6 pp leg.28

23. Szenwic Dawid – lat 29, żonaty z heleną, praw- 
 dopodobnie pracował w Wojskowym urzędzie  
 Gospodarczym, był synem znanego płockiego  
 bankiera żydowskiego Jakuba lejby Szenwica  
 i Sary ryfki z Łabędziów, zginął 18 sierpnia na  
 Starym rynku o godzinie 22.0029

24. Szymanowicz maria – osoba cywilna, lat 40, 
 zginęła 18 sierpnia 1920 r. o godz. 23.00 na  
 ul. Kościuszki przed kinem „Nowości”, w czasie  
 donoszenia amunicji walczącym żołnierzom30

25. świtalski Jan – 20 lat, członek Straży Obywatel- 
 skiej, poległ nad ranem 19 sierpnia 1920 r. na 
 rynku Kanonicznym31

26. Topolewski Józef – szer., przydział nieustalony, 
 zamordowany w szpitalu załogi Płocka32

27. Turka Wasyl – szer., przydział nieustalony,  
 zamordowany w szpitalu załogi Płocka33

28. Wachall Tadeusz (15.11.1896 – 18.08.1920) – 
 ppor., 15 pułk artylerii ciężkiej, 18 sierpnia 1920 r.  
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 był obserwatorem baterii na prawym brzegu,  
 zginął w walce na zachodnim skrzydle obrony  
 po ucieczce kompanii 10 pp i II Dyonu Tatar- 
 skiego p.uł., pośmiertnie odznaczony orderem  
 Virtuti militari34. We wniosku odznaczenio- 
 wym na Vm czytamy: „Jako obserwator artyle- 
 rii w okopie na zachodniej stronie Płocka  
 pełnił swą służbę z wyjątkową ofiarnością,  
 przesyłając d-cy baterii ważne informacje do  
 kierowania ogniem artylerii. Trwał na posterun- 
 ku, pomimo, że piechota opuściła już okop  

 i walcząc z karabinem w ręku zginął śmiercią  
 bohaterską”35

29. Waluszewski Kazimierz – ppor., 6 pp leg., zgi- 
 nął w czasie natarcia pod Trzepowem36

30. Ziółkowski Czesław (?) – szer., przydział niezna- 
 ny, zmarł z ran 20 sierpnia 1920 w Kutnie37

31. NN – mężczyzna z domu przy ul. Płońskiej, 
 śmiertelnie postrzelony w czasie obrony swoich  
 córek przed gwałtem38

32. NN – zabity żołnierz znaleziony 27 sierpnia 
 1920 r. „na Działkach” i tamże pogrzebany39
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 akt zgonu nr 66 z 1921 r., s. 139. Szerzej na temat śmierci  
 Ch. Szpiro zob.: W. Koński, „Sprawa żydowska” podczas obro- 
 ny Płocka w 1920 roku, „Płocki rocznik historyczno-Archi- 
 walny” 1995, t. 1, s. 31-45.
10 uSC Płock, księga zgonów parafii mojżeszowej z lat 1919-1924, 
 akt zgonu nr 110 z 1920 r., verso s. 79; Jednodniówka…, s. 14; 
 m. m. Grzybowski, op. cit., s. 177; J. Przedpełski, J. Stefański,  
 Żydzi płoccy w dziejach miasta, Płock 2012, s. 34; tablica pa- 
 miątkowa na odwachu. Występuje też w wersji Assante.
11 bZ TNP, Dział Zbiorów Specjalnych, Służba sanitarna w czasie 
 obrony Płocka w 1920 r., sygn. 1581, spis wywiadu dnia  
 20.09.20 r. (tu jako brucherek); szpital wojskowy w Płoc- 
 ku 1920 r.; sygn. 1582, wykaz żołnierzy i podoficerów nie  

 należących do żadnego pułku, k. 7. W liście poległych  
 z 2013 r. występował jako brucharczyk.
12 Archiwum Państwowe w Płocku (dalej: APP), akta miasta.  
 Płocka, sygn. 22 087, protokół posiedzenia rady miejskiej  
 z 19 sierpnia 1921 r., na podstawie listu żołnierzy 9 kompa- 
 nii telegraficznej; bZ TNP, Służba sanitarna w czasie obrony  
 Płocka w 1920 r., sygn. 1581, spis wywiadu dnia 20.09.20 r.;  
 [ogłoszenie rodziców o poszukiwaniu zaginionego], „Kurier  
 Płocki 1920, nr 210 z 5 września, s. 1; Prawo i sąd. Szakale  
 na pobojowisku, „rzeczpospolita” 1924, nr 4 z 4 stycznia,  
 s. 6; przedruk: Echa obrony Płocka, „Dziennik Płocki” 1924, 
 nr 6 z 7 stycznia, s. 3; Jednodniówka…, s. 14; m. m. Grzy- 
 bowski, op. cit., s.177; tablica pamiątkowa na odwachu.
13 uSC Płock, księga zgonów parafii mojżeszowej w Płocku  
 z lat 1919-1924, akt zgonu nr 111, s. 80; Jednodniówka…, 
 s. 14; m. m. Grzybowski, op. cit., s. 177; tablica pamiątkowa 
 na odwachu. W innych przekazach – hammer.
14 lista strat Wojska Polskiego…, nr 13 947, s. 310. Do Kutna 
 kierowano też rannych żołnierzy 14 pp z Włocławka, więc nie  
 jest pewne gdzie został ranny.
15 lista strat Wojska Polskiego…, nr 18 292, s. 406. Według 
 aktu zgonu (uSC Gąbin, księga urodzeń, małżeństw i zgonów  
 za 1920 r., akt zgonu nr 119) występuje jako Kozałówek.  
 W tym przypadku lista strat wydaje się bardziej wiarygodna.
16 lista strat Wojska Polskiego…, nr 20 418, s. 452.
17 bZ TNP, Służba sanitarna w czasie obrony Płocka w 1920 r.,  
 sygn. 1581, spis wywiadu dnia 20.09.20 r. (w notatce:  
 „lupor Grzegorz – zabity od kuli pierwszy niewolnik z ukra- 
 iny”); szpital wojskowy w Płocku 1920 r.; sygn. 1582, karta  
 mundurowa jeńca lupaka hrycia, k. 19; karta prowiantowa  
 jeńców, odkomenderowanych do szpitala w Płocku z 12 stycz- 
 nia 1920 r., k. 28 (tu: nazwisko poprawione na Łupak);  
 A. J. Papierowski, J. Stefański, Płocczanie znani i nieznani.  
 Słownik biograficzny, Płock 2002, s. 355 (tu występuje jako 
 luporek).
18 uSC Płock, księga zgonów parafii mojżeszowej z lat 1919-  
 1924, akt zgonu nr 103 z 1920 r., s. 76; Jednodniówka…, 
 s. 14; m. m. Grzybowski, op. cit., s. 177; tablica pamiątkowa 
 na odwachu.
19 uSC Płock, księga zgonów parafii mojżeszowej z lat 1919- 
 1924, akt zgonu nr 104 z 1920 r., verso s. 76; DZS bZ TNP,  
 spuścizna po Aleksandrze macieszy, sygn. 633, relacje miesz- 
 kańców, zebrane przez m. macieszynę, relacja Stanisława  
 Szpury, s. 10; „Kurier Płocki” 1920, nr 202 z 28 sierpnia,  
 s. 4; Anna P., A gdy bolszewicy Płock zdobywali…, „mazow- 
 sze Płockie i Kujawy” 1928, nr 8, s. 97; Jednodniówka…, 
 s. 14; m. m.Grzybowski, op. cit., s. 75-76. W akcie zgonu 
 napisano, że zginął 19 sierpnia 1920 r. o godz. 6.00 rano  
 przy ul. Szerokiej 5.
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20 uSC Płock, księga zgonów parafii mojżeszowej z lat 1919- 
 1924, akt zgonu nr 108 z 1920 r., verso s. 78; lista strat  
 Wojska Polskiego…, nr 27 957, s.624; F. Kłosowski, op. cit., 
 s. 29. Jednodniówka…, s. 14; m. m. Grzybowski, op. cit., 
 s. 177; tablica pamiątkowa na odwachu. Data i miejsce śmier- 
 ci według aktu zgonu. W liście strat data 19 sierpnia 1920 r.  
 i brak miejsca śmierci. W akcie zgonu z powodu braku danych  
 nie podano imion rodziców („syn niewiadomych z imienia  
 rodziców”) i stanu cywilnego.
21 bZ TNP, Służba sanitarna w czasie obrony Płocka w 1920 r.,  
 sygn. 1581, spis wywiadu dnia 20.09.20 r.; szpital wojskowy  
 w Płocku 1920 r.; sygn. 1582, karta mundurowa jeńca Petro  
 Petryszyna, k. 23; karta prowiantowa jeńców, odkomende- 
 rowanych do szpitala w Płocku z 12 stycznia 1920 r., k. 28;  
 A. J. Papierowski i J. Stefański określają go jako szer. WP  
 i rannego obrońcę miasta, zamordowanego w szpitalu  
 i podają jego nazwisko jako Petreszyn (op. cit., s.465).
22 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), kolekcja akt  
 personalnych i odznaczeniowych, Prokopowiczówna Zofia,  
 sygn. KW- 145/255, wniosek odznaczeniowy z 30 paździer- 
 nika 1920 r. 
23 [Nekrolog] „Kurier Warszawski”, nr z 23 września 1920 r.;  
 [Podpis pod zdjęciem z pogrzebu], „Tygodnik Ilustrowany”  
 1920, nr 40 z 2 października, s. 760; I. W. Kosmowska, Nasi  
 bohaterscy obrońcy. Zofia Prokopowiczówna, Warszawa  
 1920; Pamięć musi trwać. W 80 rocznicę obrony Płocka, 
 Płock 2000, fotografia, s. nlb; A. J. Papierowski, J. Stefański,  
 op. cit., s. 489.
24 uSC Płock, księga zgonów parafii mojżeszowej z lat 1919- 
 1924, akt zgonu nr 109 z 1920 r., s. 79; Jednodniówka…, 
 s. 14; m. m. Grzybowski, op. cit., s. 177; tablica pamiątkowa  
 na odwachu. W akcie zgonu z braku danych nie ma imion  
 rodziców, ani stanu cywilnego zabitego.
25 Informacja od p. Edyty Szelągowskiej – według przekazów  
 rodzinnych od wuja Stanisława Szelągowskiego. Franciszek  
 Skierski był bratem jego matki. Tablica pamiątkowa z kościo- 
 ła w Sikorzu. F. Skierski nie występuje w liście strat Wojska  
 Polskiego.
26 lista strat Wojska Polskiego…, nr 35 329, s. 790; [ogłoszenie 
 o nabożeństwie żałobnym], „Kurier Płocki” 1920, nr 207,  
 208, 209 z 2, 3, 4 września, s. 4; W. Nekrasz, harcerze w  
 bojach 1914-1921, t. II, Warszawa 1931, s. 407; Księga Jaz- 
 dy Polskiej, pod red. b. Wieniawy-Długoszowskiego, War- 
 szawa 1938, nr 3 040, s.387; m. m. Grzybowki, op. cit.,  
 s. 177; m. T. Żuk, Pamięci poległych ułanów z pułku  
 im. pułkownika mustafy Achmatowicza, „rocznik muzułmań- 
 ski” 1994, t. 2, s. 75; tablica pamiątkowa na odwachu.
27 bZ TNP, Straż Obywatelska w Płocku 1920, sygn. 1776,  
 k. 87, notatka z 4 września 1920 r. o zawartości portfela  
 „śp. legionisty Józefa Sosnowskiego”; spis zawartości port- 
 fela, znalezionego przy zabitym żołnierzu, datowany na  
 20 sierpnia 1920 r.
28 lista strat Wojska Polskiego…, nr 36 726, s. 821; historia  
 6 pp leg., s.112, nr 329, s. 92; Jednodniówka…, s. 14;  

 T. Chrostowski, op. cit., s. 34; obelisk na cmentarzu w Płoc- 
 ku–Trzepowie, tablica pamiątkowa na odwachu. W liście 
 poległych z 2013 r. wskutek „literówki” występował jako  
 Stawicki. 
29 uSC Płock, księga zgonów parafii mojżeszowej z lat 1919- 
 1924, akt zgonu nr 105 z 1920 r., s. 77; bZ TNP, Spuścizna  
 po Aleksandrze macieszy, sygn. 403, list m. macieszyny do  
 męża z 23 sierpnia 1920 r.; sygn. 633, relacje mieszkańców,  
 zebrane przez m. macieszynę, relacja Stanisława Szpury,  
 s. 10; Jednodniówka…, s. 14; m. m. Grzybowski, op. cit., 
 s. 177; A. J. Papierowski, J. Stefański, op. cit., s. 612; J. Przed- 
 pełski, J. Stefański, op. cit., s. 157; tablica pamiątkowa na 
 odwachu.
30 Archiwum Diecezjalne w Płocku, księga zgonów parafii  
 św. bartłomieja…, akt zgonu nr 417; „Kurier Płocki” 1920,  
 nr 201 z 27 sierpnia, s. 3; A. Grzymała-Siedlecki, op. cit., 
 s. 155; m. m. Grzybowski, op. cit., s. 79, 177. W różnych 
 publikacjach i na tablicy na odwachu występuje błędnie jako  
 Siwanowicz.
31 bZ TNP, Straż Obywatelska w Płocku, sygn. 1776, notatka  
 bez daty, k. 105; Zapomoga dla matki obrońcy Płocka,  
 „Kurier Płocki” 1921, nr 239 z 3 listopada, s. 3; Podziękowa- 
 nie, „Kurier Płocki” 1920, nr 262 z 7 listopada, s. 3; A. Grzy- 
 mała-Siedlecki, Cud Wisły. Wspomnienia korespondenta  
 wojennego, Warszawa 1921, s. 156; Jednodniówka…, s. 14;  
 m. m. Grzybowski, op. cit., s. 177; tablica pamiątkowa na  
 odwachu. 
32 bZ TNP, Służba sanitarna w czasie obrony Płocka w 1920 r.,  
 sygn. 1581, spis wywiadu dnia 20.09.20 r.; A. J. Papierowski,  
 J. Stefański, op. cit., s. 608.
33 bZ TNP, Służba sanitarna w czasie obrony Płocka w 1920 r.,  
 sygn. 1581, spis wywiadu dnia 20.09.20 r., według opinii  
 felczera Szwankowskiego.
34 lista strat Wojska Polskiego…, nr 41 605, s. 935; G. Przy- 
 chocki, Artyleria w walkach o Płock w dn.17-19 sierpnia  
 1920 r., „bellona” 1920, z. 10, s. 731.
35 CAW, kolekcja akt personalnych i odznaczeniowych, ppor.  
 Wachall Tadeusz, sygn. I.482.14 – 907, wniosek z 21 paź- 
 dziernika 1920 r., wystawiony przez mjr. G. Przychockiego.
36 bZ TNP, Służba sanitarna w czasie obrony Płocka w 1920 r.,  
 sygn. 1581, spis wywiadu dnia 20.09.20 r. Według opinii  
 felczera Szwankowskiego.
37 lista strat Wojska Polskiego…, nr 46 270, s. 1042; Jedno- 
 dniówka…, s. 14; m. m. Grzybowski, op. cit., s. 177; tablica  
 pamiątkowa na odwachu. Do Kutna kierowano też rannych  
 żołnierzy 14 pp z Włocławka, więc nie jest pewne gdzie został  
 ranny.
38 Krzywdy wyrządzone przez bolszewików w Płocku i okolicy  
 (Wyciąg z raportu dla Polsko-Ameryk. Komit. Pomocy), „Ku- 
 rier Płocki” 1920, nr 220 z 18 września, s. 3.
39 bZ TNP, Straż Obywatelska w Płocku, sygn. 1778, dziennik  
 papierów wysyłanych, nr 20 z 27 sierpnia 1920 r., nr 35  
 z 2 września 1920 r.; raport dzienny z dnia 4 IX 1920 r.,  
 k. 97. być może jest to wymieniony już Józef Sosnowski.

ThE lIST OF PEOPlE KIllED IN ACTION IN ThE DEFENCE OF PŁOCK ON ThE 18Th AND 19Th  
OF AuGuST 1920 AND ThOSE WhO DIED OF WOuNDS IN lATEr TImE – SuPlEmENT

Summary

During the defensive fights of Płock on the 18th and 19th of August 1920 there were 164 soldiers and  
a few civilians dead, either murdered or dead of wounds. The list of casualties published below is, so far,  
the fullest. While it was being arrayed the available archives and pre-war publications, as well as the contem-
porary ones, were used.
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michał kacprZak

płockie koło 
towarZystwa roZwoju Ziem wschodnich

Abstrakt

W 1935 r. powstało w Płocku koło Towarzystwa rozwoju Ziem Wschodnich. Zajmowało się organizowa-
niem wycieczek dla dzieci, organizacją pomocy materialnej, wysyłaniem polskich książek oraz propagowa-
niem tematyki kresowej. Prezesem koła był Aleksander Wyczałkowski.

Słowa kluczowe: Towarzystwo rozwoju Ziem Wschodnich, Kresy, Aleksander Wyczałkowski, Płock 1935-1939

W styczniu 1935 r. powstało w Płocku koło Towa-
rzystwa rozwoju Ziem Wschodnich, organizacji spo-
łecznej, która stawiała sobie zadanie stopniowego 
podnoszenia gospodarczego i społecznego tego 
obszaru, aż do całkowitego zniesienia różnic między 
wschodem, a zachodem II rzeczypospolitej. Jednak 
zagadnienie to stawiała nie jako odrębny problem, 
ale widziała potrzebę ujmowania tematyki kresowej 
w całokształcie interesów państwa1.

Protoplastą TrZW było utworzone w 1932 r.  
Towarzystwo bibliotek dla Województw Wschodnich. 
Jego zadaniem miało być dostarczanie ruchomych 
biblioteczek, zaopatrzonych w sto pozycji książko-
wych, skatalogowanych i wyposażonych w niezbęd-
ne materiały kancelaryjne. Organizatorzy, na czele 
z Józefem Kożuchowskim i Piotrem Jarockim, po- 
stanowili rozszerzyć działalność i 11 października 
1933 r. odbyło się zebranie założycielskie TrZW, na 
którym uchwalono statut organizacji2.

Jako cel działania TrZW stawiało sobie „rozwój 
stanu kulturalnego i gospodarczego Ziem Wschod-
nich rzeczypospolitej Polskiej w ramach państwowo-
ści polskiej”. Dla jego realizacji miało prowadzić 
wszechstronną działalność, a zwłaszcza:
1. Współdziałać i występować do władz i instytucji  
 w sprawach objętych działalnością Towarzystwa.
2. Inicjować i organizować współpracę stowarzy- 
 szeń społecznych.
3. Wydawać czasopisma, książki, broszury, ulotki,  
 komunikaty itp. w sprawach wchodzących w za- 
 kres działalności Towarzystwa.
4. urządzać koncerty, przedstawienia teatralne,  
 organizować teatry amatorskie, obchody itp.
5. Organizować i popierać szkolenie działaczy  
 oświatowych i gospodarczych.
6. Zakładać i prowadzić biblioteki, czytelnie, świetli- 
 ce, ochronki, bursy, szkoły, itp.
7. Popierać organizacje młodzieży, w szczególności  
 wiejskiej, harcerstwo, wychowanie fizyczne i woj- 
 skowe.

8. Inicjować powstawanie i popierać placówki go- 
 spodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem  
 spółdzielni, udzielać informacji o rynkach zbytu,  
 warunkach handlowych, tworzeniu warsztatów  
 pracy itp.3

Istotną kwestią było zdefiniowanie samego poję-
cia i terytorium Ziem Wschodnich. W towarzystwie 
przyjęto, iż charakteryzują je dwa czynniki: wielolet-
nie zapóźnienie gospodarcze i kulturalne oraz wy-
stępowanie problemów narodowościowych. były to 
więc: ze względów narodowościowych Chełmszczy-
zna i Łemkowszczyzna oraz:
• całe województwo wileńskie, nowogródzkie, po- 
 leskie, wołyńskie, tarnopolskie i stanisławowskie,
• powiaty grodzieński, wołkowyski, suwalski, augu- 
 stowski, sokólski, białostocki, bielski, wojewódz- 
 twa białostockiego,
• powiaty wchodzące w skład Okręgu lwowskie- 
 go – sokalski, żółkiewski, lwowski, bóbrecki, raw- 
 ski, jaworowski, gródecki i rudecki,
• wschodnie powiaty wchodzące w skład Okręgu  
 Przemyskiego – lubaczowski, jarosławski, prze- 
 myski, mościcki, samborski, dobromilski, sanocki,  
 leski, turczański, drohobycki4.

Najważniejszymi organami TrZW były Walne 
Zjazdy, rada Główna i Zarząd Główny. Odbyły się 
trzy Walne Zjazdy: 11 października 1936 r., 22 ma-
ja 1938 r. i 11 czerwca 1939 r., które wybierały wła-
dze, udzielały absolutorium i wyznaczały kierunki 
działań Towarzystwa. rolą rady Głównej było nad-
zorowanie Zarządu Głównego. Przewodniczącym 
rady był Aleksander Prystor, który w 1938 r. otrzy-
mał godność członka honorowego TrZW5. Zarząd 
Główny, na czele którego stał J. Kożuchowski, koor-
dynował działania kół i okręgów oraz prowadził sa-
modzielną działalność bezpośrednio, bądź też po-
przez powołane w tym celu sekcje. Przy Zarządzie 
istniało 16 sekcji oraz 5 autonomicznych instytucji 
m.in. Komitet dla Spraw Szlachty Zagrodowej na 
Wschodzie Polski6.
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Opisanie całokształtu działania Towarzystwa 
przekracza ramy niniejszego artykułu. Na polu go-
spodarczym TrZW koncentrowało się na pozyskiwa-
niu nowych oraz koordynacji dotychczasowych inwe-
stycji na Kresach. Dążono do rozwoju polskich 
warsztatów pracy, głównie przez wspieranie kas 
bezprocentowych i organizację kursów. Na szeroką 
skalę prowadzona była akcja pomocy materialnej; 
okręgi zachodnie i centralne pozyskiwały środki  
dla pozostających pod ich opieką okręgów wschod-
nich.

W działalności społecznej TrZW było zaangażo-
wane w akcję rewindykacyjną na terenie Wołynia  
i Galicji Wschodniej. W stosunku do ukraińców po-
stulowało jednak odrzucenie metod represyjnych,  
a oddziaływanie poprzez wzmocnienie atrakcyjnej 
siły polskości. Propagowano turystykę na Ziemiach 
Wschodnich, wysłano w teren ponad 600 specjalnie 
przygotowanych stutomowych biblioteczek, organi-
zowano kolonie letnie w centralnej i zachodniej Pol-
sce dla kresowych dzieci i młodzieży. 

Działalność naukowa Towarzystwa polegała m.in. 
na powołaniu (przy współpracy z Komisją Nauko-
wych badań Ziem Wschodnich) Instytutu Gospodar-
czego Ziem Wschodnich oraz prowadzenie Studium 
o Ziemiach Wschodnich dla studentów wyższych 
uczelni planujących w przyszłości pracę na Kresach. 
Istotną rolę w promowaniu problematyki kresowej  
i samego TrZW odgrywał „rocznik Ziem Wschod-
nich” wydawany od 1935 r., a w działalności we-
wnętrznej „biuletyn TrZW” i „Komunikaty Zarządu 
Głównego”. Ponadto opublikowano 54 książki7.

Jednostkami podstawowymi TrZW były koła, 
które podlegały okręgom. Koła powinny liczyć co 
najmniej dziesięciu członków, obejmować jedną lub 
kilka miejscowości. Ich zadaniem miało być realizo-
wanie celów Towarzystwa, propaganda, pozyskiwa-
nie członków i funduszów, wnioskowanie do okręgu 
w sprawach potrzeb terenowych, przekazywanie do 
okręgu 50% wpływów ze składek. Skład zarządu 
koła liczył siedem osób. Organizowanie kół należa-
ło do delegatów wyższych władz Towarzystwa. De-
legat zwoływał zebranie organizacyjne, na którym 
wybierano zarząd i komisję rewizyjną koła, które 
rozpoczynało działalność po zarejestrowaniu przez 
zarząd okręgu. rozwiązanie koła mogło nastąpić 
decyzją władzy nadrzędnej TrZW. Członek Towa-
rzystwa miał być osobą otwartą, inicjującą działa-
nia, „duszą towarzystwa”, ale jednocześnie widziano 
potrzebę selekcji kandydatów, tak by pozostali wy-
łącznie ci, którzy zobowiązaliby się do konkretnej 
pracy8.

Obszar działania okręgu warszawskiego począt-
kowo wykraczał poza teren województwa, z czasem 

został jednak ograniczony. Z istniejących początko-
wo 26 kół pozostało 11, były to koła w: brzezinach, 
Grójcu, mińsku mazowieckim, modlinie, Płocku, 
Płońsku, Pułtusku, rawie mazowieckiej, Skierniewi-
cach, Sierpcu i Żyrardowie. W 1934 r. delegatem 
Zarządu Głównego mianowano gen. mieczysława 
mackiewicza, który doprowadził do powołania za-
rządu okręgu, zostając jego prezesem. Jego następ-
cą 5 kwietnia 1936 r. został płk dypl. Zygmunt  
bohusz-Szyszko. Przy zarządzie działały sekcje: tury-
styki, propagandy i kolonii letnich. Oprócz doraźnej 
działalności, jak zbiórka książek, czy organizowanie 
kolonii, okręg podjął działania służące promocji wy-
robów przemysłu ludowego Wileńszczyzny. Okręg 
warszawski początkowo opiekował się Wileńszczy-
zną, następnie wraz z lubelskim i działającym w ra-
mach okręgu stołecznego Kołem Przyjaciół Wołynia, 
miał opiekować się województwem wołyńskim9.

Przed powstaniem lokalnej struktury TrZW tema-
tyka kresowa była podejmowana w Płocku na różne 
sposoby. między innymi w dniu 23 listopada 1931 r. 
powstało koło Towarzystwa Obrony Ziem Wschod-
nich. Celem działania TOZW było „zrzeszenie osób 
narodowości polskiej dla prowadzenia pracy spo-
łecznej i gospodarczej nad rozwojem wschodnich 
województw rzeczypospolitej Polskiej w ramach 
państwowości i kultury polskiej”, przy czym główny 
nacisk kładziono na polskie osadnictwo. Płockie ko-
ło liczyło 38 członków, jego prezesem został prezy-
dent miasta Adam Ostaszewski, a sekretarzem ma-
rian macander, siedziba zarządu mieściła się przy 
ul. Nowy rynek 14. W skład zarządu weszli ponad-
to: Wanda Grabowska, inż. Stanisław Klonowski, 

logo Towarzystwa rozwoju Ziem Wschodnich
Źródło: Statut Towarzystwa rozwoju Ziem Wschodnich i instruk-
cja organizacyjna, Warszawa 1934.
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linda, Łukiński, marcelina rościszewska, ks. Piotr 
Kontecki, płk Antoni Klikowicz, Jan morawiec, Kon-
stanty bolesta-modliński. W związku z zaprzesta-
niem działalności centrali wiosną 1934 r. koło zosta-
ło rozwiązane. Koło płockie w okresie swej działal-
ności zebrało 422 zł, z czego do centrali w Krakowie 
przekazane zostało 295 zł. Na zebraniu likwidacyj-
nym postanowiono dokumenty i pieczęć zdepono-
wać w Towarzystwie Naukowym Płockim, a posia-
dane środki w wysokości 108,30 zł przekazać Pol-
skiej macierzy Szkolnej10.

Pracę na polu pomocy Polakom mieszkającym 
na Kresach podjęła też działająca w Płocku Polska 
macierz Szkolna. Objęła swą opieką polską szkołę 
w Zabereziu gm. Dobrosławka w powiecie pińskim. 
Na utrzymanie nauczycielki płockie koło przesyłało 
co miesiąc 75 zł oraz pomoc rzeczową w postaci 
odzieży, książek, materiałów papierniczych, środków 
czystości, żywności i słodyczy. Członkowie mieli 
możliwość deklarowania składek w wysokości  
50 gr lub 1 zł. W tym celu organizowano również 
kwesty publiczne, np. w listopadzie 1935 r. zebrano 
111,26 zł z okazji Dnia Oświaty Pozaszkolnej, w lu-
tym 1936 r. w cukierniach Kownackiego i Szałań-
skiego zebrano 111,50 zł, na Wielkanoc 1938 r. 
wysłano paczkę z żywnością, szczoteczkami do zę-
bów oraz zegar i termometr11. Od jesieni 1938 r. 
opiekę nad szkołą w Zabereziu przejął pobliski pułk 
piechoty, a płocczanie zaopiekowali się szkołą w bo-
rowikowszczyźnie, w powiecie wołożyńskim. Przeka-
zano jej m.in. kompas i radio12.

Pomoc dla Polaków na Wschodzie organizowali 
również płoccy harcerze. Na boże Narodzenie 1935 r. 
wysłali 50-kilogramową paczkę zawierającą  
m.in. 160 książek, 110 zeszytów, a z okazji 20-lecia 
odzyskania niepodległości ufundowali biblioteczkę 
zawierającą 400 książek. Zorganizowali też wystawę 
huculską pod patronatem gen. Ferdynanda Zarzyc-
kiego z eksponatów dostarczonych przez Towarzy-
stwo Przyjaciół huculszczyzny13.

Działalność Towarzystwa w Płocku zapoczątko-
wana została 7 stycznia 1935 r. Tego dnia w sali 
starostwa odbyło się spotkanie z delegatem zarządu 
okręgu warszawskiego, dowódcą 26 DP ze Skiernie-
wic, gen. m. mackiewiczem, w którym wzięło udział 
ok. 140 osób. Po omówieniu celów i zadań TrZW 
delegat przedstawił problemy występujące na Kre-
sach. Wskazał na wynikającą z biedy i nieurodzaju 
trudną sytuację na Wileńszczyźnie, którą wykorzy-
stywały czynniki litewskie i bolszewickie. Zwrócił 
uwagę na potrzebę opracowania programu rzeczy-
wistych działań w celu obrony i umocnienia polsko-
ści na Ziemiach Wschodnich. Jako formy pracy 
wskazał na turystykę oraz organizowanie kolonii dla 

kresowych dzieci. Wezwał do utworzenia koła Towa-
rzystwa i opłacania składek w wysokości 50 gr. mie-
sięcznie i wpisowego 1 zł.

Wezwanie gen. m. mackiewicza okazało się sku-
teczne i zebrani podjęli decyzję o utworzeniu koła. 
Wybrano zarząd w składzie: prezes – Aleksander 
Wyczałkowski, sekretarz – mjr Stanisław Stankiewicz, 
skarbnik – Kazimiera Sadowska, członkowie – Wło-
dzimierz hołyński, wiceprezydent Aleksander Wer-
nik, zastępcy członków kpt. Antoni Łocz, Władysław 
Garwacki. Do komisji rewizyjnej wybrano ks. prała-
ta Stanisława Figielskiego, mjr. dypl. Tadeusza Na-
lepę i Czesława bielesia. Do kontaktów z prasą wy-
znaczony został sekretarz mjr S. Stankiewicz, ko-
mendant Powiatowej Komendy uzupełnień. Wybór 
władz został zatwierdzony 14 stycznia 1935 r. przez 
Zarząd Główny TrZW. Początkowo dochodziło do 
nieporozumień wynikających z podobieństwa nazwy 
do zlikwidowanego TOZW14.

Ze względu na specyfikę prowadzonych działań, 
inne cele stawiano przed jednostkami organizacyj-
nymi z Ziem Wschodnich, a inne przed kołami  
i okręgami z Polski centralnej i zachodniej. Tym 
ostatnim, a więc i kołu płockiemu stawiano za zada-
nie:
• utrzymywanie kontaktu z terenem objętym opie- 
 ką poprzez wyjazdy przedstawicieli, osobisty kon- 
 takt i stałą korespondencję, a także gromadzenie  
 materiałów dotyczących potrzeb danego obszaru;
• zbieranie funduszy i pomocy materialnej przez  
 powiększanie ilości członków i zbieranie składek,  
 organizację dochodowych imprez i wydawnictw,  
 zbiórkę książek, pomocy szkolnych, dewocjona- 
 liów;
• pomoc bezpośrednią poprzez subwencjonowanie  
 polskich instytucji na Kresach, budowę domów  
 ludowych i kościołów, fundowanie stypendiów,  
 organizację kolonii i wycieczek dla dzieci z Ziem  
 Wschodnich;
• pomocy pośredniej przez organizację ośrodków  
 opieki (kół przyjaciół) zajmujących się ośrodkami  
 polskimi na Kresach, pozyskiwanie mecenasów  
 i umożliwianie nauki wybitnym jednostkom na  
 terenie Polski centralnej;
• propagandę – dostarczanie materiałów dla pra- 
 sy, organizowanie odczytów itp., propagowanie  
 turystyki, organizowanie Tygodnia Ziem Wschod- 
 nich;
• informowania – kupców, rzemieślników i przemy- 
 słowców – o możliwości osiedlenia i lokaty kapi- 
 tału na Ziemiach Wschodnich itp.15

Jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu koła był 
zjazd okręgu warszawskiego, który odbył się w Płoc-
ku 5 maja 1935 r. Obrady rozpoczął prezes zarządu 
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okręgu gen. m. mackiewicz, a następnie prowadze-
nie obrad przekazał prezydium w składzie: prze-
wodniczący A. Wyczałkowski, Wincenty Fiećko, Sta-
nisław Gąsiorowski. Porządek obrad przewidywał: 
zagajenie, sprawozdanie z działalności okręgu, re-
ferat o koloniach, kwestię turystki i bibliotek oraz 
wolne wnioski.

W zjeździe udział wzięli: p. mossakowski (Sierpc), 
W. Fiećko (Płońsk), S. Winter (Warszawa), b. Skręt 
(Warszawa – powiat), J. Zaniewski (rypin),  
l. Chmielewski (brzeziny), bronisław Sławiński (Cie-
chanów), inż. bolesław Pawluć (zarząd okręgu),  
S. Gąsiorowski (Warszawa), mjr Janusz Grzesło 
(Skierniewice), Jan buksicki (Łęczyca), Julian Paczo-
ski (Włocławek), Strzembosz (brzeziny Łódzkie),  
A. Tuszyński (Gostynin), Walery Janowski i Łuczaj 
(Łowicz), dr Ciechanowski (modlin), Trojan Przybora 
(mińsk mazowiecki), Stefan berdo (Żyrardów),  
michał Przybora (mława) oraz A. Wyczałkowski  
i mjr S. Stankiewicz (Płock).

Sprawozdanie złożył red. S. Gąsiorowski. Spo-
śród 26 kół w okręgu najliczniejszym, bo liczącym 
111 osób, było koło płockie. Zwrócił uwagę na zna-
czenie wymiany kulturalnej z Kresami. Następnie 
mjr J. Grzesło przedstawił zagadnienie kolonii let-
nich. ustalono, że okręg przyjmie w okresie lipiec-
-sierpień 530 chłopców w wieku 10-14 lat. W kwe-
stiach administracyjnych i zakwaterowania pomocą 
służyć miało wojsko. Poszczególne powiaty miały 
łączyć się w obwody i tak: powiat płocki wraz z sier-
peckim i płońskim miał przygotować kolonie dla 
dzieci z powiatu wołożyńskiego; włocławski, lipnow-
ski i nieszawski dla święciańskiego; ciechanowski, 
przasnyski i mławski dla mołodeczańskiego; kut-
nowski, gostyniński i łęczycki dla postawskiego; puł-
tuski i makowski dla oszmiańskiego. Powiat płocki 
miał przyjąć na jeden miesiąc 50 dzieci, co razem  
z kosztami przejazdu miało wynieść około 2 300 zł. 
W ramach dyskusji postulowano, by koszt przejazdu 
w jedną stronę pokrył Zarząd Główny. Na koniec 
gen. m. mackiewicz zwrócił uwagę na potrzebę wy-
syłania na Kresy polskich książek. Deklaracje płoc-
kiego koła zostały zrealizowane, w połowie czerwca 
1935 r. prasa donosiła, że w lipcu ma przyjechać  
50 dzieci z powiatu wołożyńskiego na Wileńszczyź-
nie16.

Polska książka odgrywała ważną rolę w walce  
o polskość na Kresach. W ramach TrZW działał Ko-
mitet do spraw Szlachty Zagrodowej na Wschodzie 
Polski koordynujący kwestie związane z rewindyka-
cją dla polskości potomków szlacheckich. Z apelem 
o zbiórkę książek na potrzeby wołyńskiego Związku 
Szlachty Zagrodowej w grudniu 1938 r. wystąpił na 
łamach prasy A. Kosiński. Społeczeństwo płockie 

zareagowało na ten apel i za pośrednictwem TrZW 
przekazało na ten cel 150 tomów, za co z podzięko-
waniem zwrócił się w imieniu dubieńskiego ZSZ pre-
zes zarządu powiatowego A. Jacewicz. Z inspiracji 
TrZW tematyka szlachty zagrodowej powróciła jesz-
cze na łamy płockiej prasy. Pojawiały się również 
inne artykuły dotyczące problematyki kresowej, 
uwzględniające działalność Towarzystwa17.

Informacji na temat lokalnej działalności płockie-
go koła TrZW zachowało się niewiele. Jedna z nich 
mówi o sprowadzeniu 10 lipca 1937 r. na trzy dni 
objazdowej wystawy przedstawiającej m.in. ręko-
dzieło kresowe. Wiadomo, że koło działało do  
1939 r., a na jego czele niezmiennie stał A. Wyczał-
kowski, o czym można przeczytać w wydawanym 
przez TrZW „roczniku Ziem Wschodnich”18.

Prezes płockiego koła TrZW urodził się 13 stycz-
nia 1898 r. w Sierpcu, był synem Jana Wyczałkow-
skiego, właściciela sklepu spożywczego przy  
ul. Płockiej. ukończył Gimnazjum im. króla Jana III 
Sobieskiego w Krakowie, studiował najpierw krótko 

Aleksander Wyczałkowski - prezes koła płockiego TrZW.
Źródło: h. Giżyńska-burakowska, Trójkąt rodzinny z ulicy Płoc- 
kiej. Chyżyńscy Wyczałkowscy, Tułaczowie, „Sierpeckie rozma-
itości” 2000, nr 4; http://www.sierpc.com.pl/sr/4_2000/trojkat.
html (dostęp: 4 listopada 2016 r.)
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w seminarium duchownym, następnie również przej-
ściowo, medycynę na uniwersytecie Jagiellońskim, 
ostatecznie ukończył filologię klasyczną. Wstąpił do 
legii Akademickiej, w 1919 r. brał udział w odsieczy 
lwowa, a rok później w II powstaniu śląskim.

W latach 1922-1934 w sierpeckim gimnazjum 
uczył łaciny, a także języka polskiego, historii i geo-
grafii, był też opiekunem samorządu uczniowskiego. 
Angażował się w życie społeczne, w latach 1931-
1934 był prezesem Zarządu Powiatowego bezpar-
tyjnego bloku Współpracy z rządem.

W 1934 r. przeniósł się do Płocka, gdzie uczył 
języka polskiego i łaciny w Gimnazjum im. marszał-
ka Stanisława małachowskiego, brał też udział  
w pracach Przysposobienia Wojskowego i Wycho-
wania Fizycznego. W Płocku kontynuował działal-
ność w bbWr, już w listopadzie 1934 r. w imieniu 
rady Powiatowej brał udział w uroczystości otwarcia 
linii kolejowej Płock–Sierpc, był też prezesem Zarzą-
du miejskiego. Od 1935 r. był prezesem zarządu 
koła TrZW. Angażował się w działalność Klubu Ar-
tystycznego Płocczan. był żonaty z haliną z Chyżyń-
skich – również nauczycielką, z którą mieli jedną 
córkę, Krystynę19.

W 1939 r. został zmobilizowany jako porucznik 
rezerwy. Jego życie do końca związane było z Kre-
sami; dostał się do sowieckiej niewoli, został osa-
dzony w obozie w Starobielsku i rozstrzelany w Pia-
tichatkach pod Charkowem20.

Po wojnie upamiętnianie ofiar tzw. zbrodni ka-
tyńskiej nie było możliwe. Nazwisko A. Wyczałkow-
skiego znalazło się jednak na tablicy pamiątkowej  
odsłoniętej w 1964 r. podczas XI Zjazdu mała- 
chowiaków. Tablica poświęcona została nauczycie-
lom i wychowankom, którzy zginęli podczas II woj- 
ny światowej. Na tablicy przy nazwiskach poległych 
znajdowały się wiek danej osoby oraz miejsce  
i rok śmierci. W przypadku A. Wyczałkowskiego 
znalazł się zapis: „lat 40 zginął”. Nie podano  
miejsca śmierci, a podany wiek był ewidentnie błęd-
ny (40 lat miał w roku 1938). W 2009 r. tablica 
została uzupełniona o 12 nazwisk oficerów i poli-
cjantów, pomordowanych na wschodzie. Wśród 
nich znalazł się też prawidłowy wpis o A. Wyczał-
kowskim21.

rok wcześniej, w ramach ogólnopolskiej akcji  
sadzenia tzw. Dębów Pamięci, w której każda z ofiar 
zbrodni katyńskiej ma zostać upamiętniona własnym 
drzewkiem, na terenie małachowianki uhonorowany 
został m.in. jej były nauczyciel i prezes płockiego ko-
ła TrZW22. O A. Wyczałkowskim pamiętało też ro-
dzinne miasto, jego nazwisko znalazło się na Pomni-
ku Ofiar Katynia w Sierpcu, na tablicy pomordowa-
nych jeńców z obozu w Starobielsku.

Dąb Pamięci poświęcony Aleksandrowi Wyczałkowskiemu.  
 Fot. P. Fijołek

Tablica na Pomniku Ofiar Katynia w Sierpcu poświęcona po-
mordowanym sierpczanom z obozu w Starobielsku. Na ostat-
nim miejscu widnieje – słabo widoczny – Aleksander Wyczał-
kowski.  Fot. G. Gołębiewski
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Niewiele informacji na temat działalności płockie-
go koła TrZW zachowało się do naszych czasów. 
Istnieją jednak przesłanki, pozwalające stwierdzić, że 
nie było ono jedynie towarzysko-organizacyjną fikcją 
(jak niektóre inne organizacje). Po pierwsze, było naj-
liczniejszym kołem okręgu warszawskiego. Po drugie, 
celem członków miało być dyskretne animowanie 

aktywności lokalnej na rzecz Kresów, bez nagłaśnia-
nia udziału własnego. Po trzecie, apele o ofiarność 
na rzecz Polaków na Ziemiach Wschodnich znajdo-
wały skuteczny oddźwięk. Po czwarte, prasa lokalna 
regularnie poruszała tematykę kresową. Wszystko to 
pozwala wyciągnąć wniosek, że cele, które stawiało 
sobie płockie koło TrZW były realizowane.
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PŁOCK Club OF ThE EASTErN bOrDErlAND DEVElOPmENT SOCIETY

Summary

Płock club of the Eastern borderland Development Society worked actively thereat from 1935 to 1939.  
It was mostly concerned with organising trips for children, providing material aid, shipping out Polish books 
and popularizing the Eastern borderland issues in the local press. The chairman of the club was Aleksander 
Wyczałkowski.
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janusZ piwowar

dZiałalność sĄdu doraŹnego 
(standgericht) w świetle Zachowanych akt 

tajnej niemieckiej policji państwowej 
w ciechanowie – płocku

Abstrakt

Sądownictwo doraźne niemieckiej policji bezpieczeństwa było obok aresztu prewencyjnego (Schutz- 
haft), podstawowym narzędziem okupacyjnego terroru w Generalnym Gubernatorstwie oraz na ziemiach 
wcielonych do III rzeszy, w tym na terenie rejencji ciechanowskiej (regierungsbezirk Zichenau). Policyjny 
sąd doraźny (Polizeistandgericht) orzekał najczęściej wyrok kary śmierci, w szczególności w stosunku do 
osób przynależących do polskiego ruchu oporu. Jego ofiarami stali się również obywatele polscy pocho-
dzenia żydowskiego, powracający nielegalnie z Generalnego Gubernatorstwa. Działalność sądu doraź-
nego nie miała nic wspólnego z prawem, jego ofiary nie miały żadnej możliwości odwołania się od jego 
wyroku. W wyniku zbrodniczej działalności sądu doraźnego na terenie rejencji ciechanowskiej śmierć po-
niosło kilkaset osób.

Słowa kluczowe: gestapo, sąd doraźny (Standgericht), żołnierze polskiego podziemia 

Akta niemieckiej tajnej policji państwowej w Cie-
chanowie/Płocku (Geheime Staatspolizei, Staatspo-
lizeistelle Zichenau/Schröttersburg) przejęła była 
Główna Komisja badania Zbrodni hitlerowskich  
w Polsce – Instytut Pamięci Narodowej w latach  
80. ubiegłego wieku z Centralnego Archiwum byłe-
go ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Na mocy 
ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej z dnia  
18 grudnia 1998 r. zasób archiwalny Głównej  
i Okręgowych Komisji, w tym zachowana dokumen-
tacja gestapo została przekazana do nowo powsta-
łego Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. (art. 68, 
ust. 1 w/w ustawy). Należy nadmienić, iż zachowało 
się aż 13167 jednostek aktowych. uzupełnieniem 
tychże akt jest kartoteka osobowa (blisko 7 metrów 
bieżących), oraz księgi podawcze (Tagebücher)  
za lata: 1941-1944. 

Ocalała dokumentacja gestapo w Ciechanowie/
Płocku zawiera wiele istotnych danych o działalności 
sądu doraźnego gestapo na terenie rejencji ciecha-
nowskiej. Pierwsze udokumentowane posiedzenie 
sądu doraźnego pochodzi z 8 lutego 1940 r. i odby-
ło się w siedzibie gestapo w Płocku. Przewodniczą-
cym sądu był Inspektor Policji bezpieczeństwa i Służ-
by bezpieczeństwa w Królewcu SS-Oberführer  
dr Otton rasch, natomiast ławnikami SS-unterstur-
mführer bandow i SS-Oberscharführer lerch. Spra-
wa toczyła się przeciwko Wincentemu Glegocińskie-
mu, b. członkowi Polskiej Organizacji Wojskowej, 
oskarżonemu o to, że wiedział o ukrytej broni  

w okolicy Płocka. Glegociński skazany został na ka-
rę śmierci1. Tego samego dnia skazano na karę 
śmierci Tadeusza Czaplińskiego, Władysława No-
wickiego, b. członków Polskiej Organizacji Wojsko-
wej oraz dziennikarza michała Niemira. Wyroki wy-
konał Selbstschutz w Płocku 10 lutego 1940 r.2

Kolejne posiedzenie sądu doraźnego odbyło się 
na terenie obozu w Działdowie 7 kwietnia 1940 r., 
podczas którego na karę śmierci skazano Franciszka 
brzezińskiego, Eugeniusza Czarneckiego/Czernec-
kiego, Stanisława Fronczaka, Józefa Firinowicza za 
rzekome prześladowania Volksdeutschów w 1939 r.  
i szmugiel3.

Dnia 16 względnie 17 kwietnia 1940 r., rozpa-
trzono 21 spraw dotyczących obywateli polskich po-
chodzenia żydowskiego, aresztowanych przez funk-
cjonariuszy komisariatu granicznego policji w modli-
nie – Nowym Dworze za nielegalne przekroczenie 
tzw. zielonej granicy z Generalnym Gubernator-
stwem i powrót do Nowego Dworu. Żydzi skazani 
zostali na karę śmierci, którą wykonano w obozie 
przejściowym w Działdowie 16 maja 1940 r.  
w obecności Inspektora Policji bezpieczeństwa  
i Służby bezpieczeństwa w Królewcu SS-Oberführe-
ra dr Ottona rascha, któremu podlegał obóz  
w Działdowie. W skład sądu orzekającego (Stand-
gericht der Geheimen Staatspolizei – Staatspolize-
istelle Zichenau) weszli: jako przewodniczący szef 
placówki gestapo w Ciechanowie SS-hauptsturm-
führer asesor rejencyjny hartmut Pulmer oraz jako 
ławnicy SS-untersturmführer komisarz kryminalny 
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renner, SS-untersturmführer sekretarz kryminalny 
Schenk. Posiedzenie to odbyło się w siedzibie gesta-
po w Ciechanowie4. Kolejne posiedzenie odbyło się 
6 maja 1940 r. i dotyczyło lucjana Gallasa, Józefa 
Stachurskiego, Zygmunta Affka, którzy nie donieśli 
władzom o zakopanej broni w okolicy wsi Okunin. 
Tym razem w skład sądu orzekającego wszedł jako 
ławnik SS Obersturmführer Dörhage. Wyrok wyko-
nano w obozie w Działdowie 5 czerwca 1940 r.  
w obecności komendanta SS-Obersturmführera 
hansa Krause5. Dnia 8 maja 1940 r. skazano za 
powrót z Generalnego Gubernatorstwa kolejnych 
Żydów na karę śmierci, których stracono również  
w obozie w Działdowie 30 maja 1940 r., przy egze-
kucji również był obecny komendant obozu6. Tego 
samego dnia, tj. 8 maja 1940 r. na karę śmierci 
skazano mariana Zielińskiego za rzekome prześla-
dowanie Volksdeutschów i ukrycie broni. Wyrok wy-
konano 5 czerwca 1940 r., również w obozie  
w Działdowie7.

Kolejne posiedzenie odbyło się 5 czerwca 1940 
r. i dotyczyło posiadania ostrej amunicji przez Stefa-
na Ponichterę. Po akceptacji wyroku przez Inspekto-
ra Sipo i SD w Królewcu dr Ottona rascha egzeku-
cję przeprowadzono również w obozie w Działdowie 

14 czerwca 1940 r.8 Dnia 30 sierpnia 1940 r. w ma-
kowie mazowieckim stracono tzw. zawodowego 
przestępcę Konstantego leszczyńskiego9.

W późniejszym okresie sąd nosił oficjalną nazwę 
Das Standgericht für das regierungsbezirk  
Zichenau i jego działalność skierowana była głównie 
przeciwko członkom polskiego ruchu oporu (Wb – 
Widerstandsbewegung). Dnia 15 września 1942 r. 
skazano na karę śmierci przez powieszenie 40 Pola-
ków, w tym członków Polskiej Organizacji Zbrojnej, 
których stracono w publicznej egzekucji w rościsze-
wie (Kittlitz), bodzanowie (Sporwitten) i Płocku 
(Schröttersburg) 18 września 1942 r. Główny urząd 
bezpieczeństwa rzeszy (rShA-reichssicherheit-
shauptamt) każdorazowo był informowany o prze-
prowadzonej egzekucji każdego więźnia, zgodnie  
z jego rozporządzeniem z dnia 12 sierpnia 1942 r.10 
Pozostałych więźniów sąd doraźny przekazał do dys-
pozycji gestapo z zamiarem ich osadzenia w obozie 
koncentracyjnym Kl Auschwitz i Kl mauthausen11.

Dnia 4 grudnia 1942 r. skazano na karę śmierci 
żołnierzy Związku Walki Zbrojnej, których powieszo-
no w Ciechanowie, mławie, Przasnyszu i Pułtusku  
17 grudnia 1942 r.12 Więźniowie przed wykonaniem 
kary śmierci przebywali w obozie pracy wychowaw-
czej w Działdowie13. Część więźniów przekazano 
podobnie jak 15 września 1942 r. do dyspozycji ge-
stapo. Trafili oni między innymi do obozu koncentra-
cyjnego Kl Auschwitz14.

W 1943 r. sąd objął w zakresie swej działalności 
również okręg Suwałki i nosił oficjalną nazwę Das 
Standgericht für den regierungsbezirk Zichenau und 
den Kreis Sudauen. Dnia 6 maja 1943 r. skazano na 
karę śmierci 14 Polaków, wyrok poprzez powiesze-
nie został wykonany tego samego dnia w lesie koło 
Działdowa15.

Kolejny wyrok zapadł dnia 31 maja 1943 r.  
w sprawie żołnierzy Armii Krajowej (kryptonim  
PZP – Polski Związek Powstańczy), którzy tego same-
go dnia straceni zostali w więzieniu policyjnym  
w Pomiechówku przez powieszenie. Przed strace-
niem więźniowie przebywali również w obozie  
w Działdowie16. Jedno z największych posiedzeń od-
było się 25 czerwca 1943 r. w modlinie-Nowym 
Dworze mazowieckim, któremu przewodniczył SS- 
-Sturmbannführer Friedrich Schulz, natomiast ławni-
kami byli SS hauptsturmführer Apitz i SS-Oberstur-
mführer hermann Schaper, tłumaczem zaś SS-un-
terscharführer hermann Plewka. W trakcie posie-
dzenia skazano na karę śmierci 172 członków pol-
skiego podziemia – 169 członków Polskiej Partii 
robotniczej i Gwardii ludowej, 3 członków ZWZ. 
Wyrok został wykonany tego samego dnia o godz. 
12.30 w więzieniu policyjnym w Pomiechówku  

Fragment sprawy przeciwko Wincentemu Glegocińskiemu 
AIPN, GK 629/1057
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po uprzedniej akceptacji Inspektora Sipo i SD w Kró-
lewcu SS-Standartenführera dr Constantina Canari-
sa. Więźniów ostatecznie rozstrzelano, gdyż byli 
chorzy na czerwonkę i w obawie zarażenia się od-
stąpiono od ich powieszenia17. Z kolei 1 września 
1943 r. sąd doraźny skazał na karę śmierci majora 
Władysława Chmurę, żołnierza ZWZ, którego stra-
cono 8 września 1943 r.18

Kolejne posiedzenie sądu odbyło się w modlinie-
Nowym Dworze mazowieckim 1 listopada 1943 r.  
i dotyczyło 9 członków komunistycznej ,,Kuba-ban-
dy’’, zajmującej się przemytem bydła do GG. Wszy-
scy zostali skazani na karę śmierci, przewodniczą-
cym sądu był SS-Sturmbannführer Friedrich Schulz, 
ławnikami SS-Obersturmführer hermann Schaper 
oraz SS-untersturmführer bauer19. Dnia 13 grudnia 
1943 r. na karę śmierci skazano Antoniego banda-
chowskiego, Edwarda Gajkowskiego, Stefana Kru-
pę, henryka malanowskiego, Stefana Nowaka, za 
działalność komunistyczną20.

Szereg wyroków kary śmierci zapadło wobec żoł-
nierzy podziemia, głównie żołnierzy Armii Krajowej, 
na posiedzeniu sądu 4 lutego 1944 r. w więzieniu 
policyjnym w Pomiechówku. Zbiorowa egzekucja po-
przez powieszenie odbyła się tego samego dnia na 
terenie wspomnianego więzienia21. Wedle zachowa-
nego zestawienia 4 lutego 1944 r. wydano 24 wyroki 
śmierci22.

Zachowane akta osobowe wskazują jednak na 
to, iż tego dnia zapadło więcej wyroków skazują-
cych. Kolejne posiedzenie sądu doraźnego w Pomie-
chówku odbyło się 30 lipca 1944 r. Na karę śmierci 
skazano wówczas Józefa Antczaka23.

W kwietniu 1943 r., zastosowano zasadę wykony-
wania zapadłych wyroków kar śmierci w obozie kon-
centracyjnym Kl Stutthof, gdzie przewożono więźniów 
po uprzednim zastosowaniu wobec nich tzw. aresztu 
ochronnego (Schutzhaftbefehl). Procedura zastoso-
wania aresztu ochronnego uległa uproszczeniu  
w 1944 r., gdyż był on  bezpośrednio wdrażany przez 
placówkę gestapo w Ciechanowie/Płocku, bez 
uprzedniej zgody rShA. Egzekucje przeprowadzono 
w Kl Stutthof 20 kwietnia 1943 r. oraz 21 czerwca 
1944 r. Osoby stracone 20 kwietnia 1943 r. skazane 
zostały na karę śmierci przez sąd doraźny 13 kwietnia 
1943 r., (Das Standgericht für den regierungsbezirk 
Zichenau und den Kreis Sudaeun) natomiast osoby 
stracone 21 czerwca 1944 r. skazane zostały na karę 
śmierci w wyniku posiedzenia sądu doraźnego 20 
maja 1944 r. Sąd doraźny 13 kwietnia 1943 r. skazał 
na karę śmierci 16 żołnierzy podziemia, w tym przy-
padku zachował się protokół z jego posiedzenia. 
Wzięli w nim udział: przewodniczący SS-Sturmbann-
führer hinze, ławnicy SS-Obersturmführer baumann, 

SS-Oberscharführer hauck, tłumacz SS-mann Ast. 
Egzekucja więźniów w Kl Stutthof przez powieszenie 
20 kwietnia 1943 r. trwała od godz. 14.30 do 
16.2724.

O karze śmierci decydował niekiedy stan zdrowia 
więźnia. świadczy o tym przykład Stanisława Domi-
niaka, u którego stwierdzono otwartą gruźlicę płuc. 

lista osób skazanych dnia 4.02.1944 r., AIPN, GK 629/I/1907

Fragment akt osobowych żołnierza Armii Krajowej Jerzego  
michalika, skazanego na karę śmierci przez sąd doraźny 
4.02.1944 r., poz. 10 na liście skazanych, AIPN GK 629/3595
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1 AIPN, GK 629/1057.
2 AIPN GK 629/656 (Tadeusz Czapliński), GK 629/4166 (Wła- 
 dysław Nowicki), GK 629/4022 (michał Niemir).
3 AIPN – kartoteka osobowa Geheime Staatspolizei, Staatspo- 
 lizeistelle Zichenau/Schröttersburg, GK 629/948 (Stanisław  
 Fronczak), GK 629/8152 (Franciszek brzeziński).
4 AIPN, GK 629/938 (haske Fridmann), GK 629/3035 (men- 
 del litwinowicz), GK 625/2983 (hertschek lipstein),  
 GK 629/3032 (ruchla littmann), GK 629/3051 (Janke lofer),  
 GK 629/10585 (hertsch Starkopf), GK 629/10985 (Janke  
 Kleister), GK 629/1083 (Icek Goldbruch), GK 629/1329  
 (leib hirschfang), GK 629/10536 (Abe Slozeski) GK 629/9085  
 (Kirschbaum Saja), GK 629/8558 (barek Elfenbein), GK  
 629/918 (Schulim Finkelstein), GK 629/3245 (Isak mak – 
 w aktach pełna lista 21 Żydów oraz korespondencja z ko- 
 mendantem hansem Krause w Działdowie odnośnie prze- 
 prowadzenia egzekucji), GK 629/889 (Eitelsberg moschek),  
 GK 629/303 (Chaim bur), GK 629/227 (Abraham born- 
 stein), GK 629/5330 (baruch rosenbaum), , GK 629/7844  
 (moschek Altstein), kartoteka osobowa.
5 AIPN, GK 629/10571 (Józef Stachurski), GK 629/3, mSW  
 186 (Zygmunt Affek), kartoteka osobowa.
6 AIPN, GK 629/5475 (Szymon i Abraham rybka), kartoteka 
 osobowa, GK 629/8546 (Zachariasz Israel Eisenberg), GK  
 629/10995 (Iska rybka).
7 marian Zieliński, kartoteka osobowa.
8 AIPN, GK 629/10164.
9 AIPN, GK 629/9367.
10 AIPN, GK 629/856 (Ignacy Dzierżanowski-stracony w rości- 
 szewie – Kittlitz), GK 629/3512 (leopold mazurowski – stra- 
 cony w rościszewie), GK 629/10161 (leon Pomierny),  
 GK 629/106 (Władysław bogiel), GK 629/2344 (Antoni  
 Krzywoszyński), GK 629/7116 (Zygmunt Wolski – stracony  
 w rościszewie), GK 629/10301 (Stanisław rakowski – stra- 
 cony w bodzanowie-Sporwitten), GK 629/8867 (Władysław  
 Jackowski), GK 629/1398 (Władysław Piotrowski), GK  
 629/3586 (Wiktor michalak-stracony w bodzanowie), GK  
 629/885 (Feliks Dziurlikowski-stracony w rościszewie), GK  
 629/1094 – mSW 186 (Gustaw mossakowski – stracony  
 w Płocku), GK 629/2161 (leon Kalisz – stracony w bodzano- 
 wie), GK 629/7957 (Zygmunt benierowski – stracony w bo- 
 dzanowie), kartoteka osobowa: Stefan Adamczyk (brak da- 
 nych o miejscu stracenia), Władysława Kwiatkowska  
 ps. ,,Wanda’’ – brak nazwy miejscowości, w której została  
 stracona.
11 AIPN, GK 629/103 – mSW 186 (Kazimierz bogiel- zmarł  
 w Kl mauthausen), GK 629/2583 (Zygmunt Kwiatkowski),  
 GK 629/1184, kartoteka osobowa (Tadeusz Goszczyń- 
 ski – zmarł w AEl Soldau 31.1.1943 r.), marian Chmielew- 
 ski – zmarł w Kl Auschwitz 1.2.1943 r. (kartoteka osobowa).
12 AIPN, GK 629/4070 (bolesław Nodzykowski – w Ciechano- 
 wie), GK 629/707 (michalina Czechowska „Nastka” –  

 w mławie), GK 629/2334 (Stefan Krzykowski – w Pułtusku)
13 AIPN, GK 629/790 (mSW 186-Zenon Kiembrowski, straco- 
 ny w Przasnyszu), GK 629/7497 (Edmund Zdanowski, stra- 
 cony w Przasnyszu).
14 AIPN, GK 629/5733 (Stanisław Sieklicki), kartoteka osobowa.  
15 AIPN, GK 629/2730 (hipolit lechmański), kartoteka osobo- 
 wa, GK 629/10852, k. 28, 42-43, kartoteka osobowa:  
 Władysław Adamowski, Zygmunt Adamowski, Tadeusz ba- 
 nasiewicz
16 AIPN, GK 629/10716 (Jan Szuper), GK 629/487 – mSW 186  
 (leon Fabrycki), GK 629/9326 (Tadeusz Kwiatkowski), GK  
 629/9168 (lucjan Kociecki), GK 629/312 – mSW 186 (bro- 
 nisław Dobrowolski), GK 629/2227 (Adam Krawieczyński),  
 GK 629/3603 (michał michalski), GK 629/7892, kartoteka  
 osobowa (Teodor banasiak ps. ,,Gnat’’) GK 629/210, mSW  
 186, kartoteka osobowa, (Wojciech Chojnacki ps. „Jaks”)  
 oraz kartoteka osobowa: Feliks Antoszkiewicz ps. „Orzeł”,  
 Aleksander Galas, , Szczepan biliński, , hieronim Karolak,  
 Jerzy Suwiński ps. „Szkwał”, Stanisław Syski ps. „brzoza”, 
 Jerzy Zieliński ps. „bór”. 
17 AIPN, GK 629/3275 (Stefan małecki i inni), k. 58, GK 629/345  
 (Wacław Dmoch, Stefan Chodzyński/Chądzyński), Stanisław  
 Chądzyński, Stanisław Kucharski  – kartoteka osobowa.
18 AIPN – kartoteka osobowa, GK 629/420.
19 AIPN, GK 629/10964 (Stanisław Zakrzewski i inni), GK  
 629/4888 (Piotr Potocki), GK 629/4883 (Feliks Potocki).
20 Kartoteka osobowa, wyrok wykonano tego samego dnia
21 AIPN, GK 629/3262 (henryk malanowski – żołnierz NSZ), 
 kartoteka osobowa, GK 629/4058 (Stanisław Niski),  
 GK 629/3595, GK 10968 Geheim-Tagebuch, k. 331 (Jerzy  
 michalik – przerwanie przesłuchania), GK 629/231 (Jan  
 Czajkowski-Gl), GK 629/237 (mSW 186) – Antoni Czarzasty,  
 GK 629/485 – mSW 186, GK 629/10968, Tagebuch, k. 327  
 (Józef Fabisiak, ps. „Wyrwa”), GK 629/595 – mSW 186  
 (Stanisław Gajewski, ps. „babinicz”), GK 629/1010 – mSW  
 186, GK 629/10968, k. 289, 291, kartoteka osobowa (Edmund  
 mazurkiewicz), GK 629/7182, kartoteka osobowa (Wincen- 
 ty Woźnicki, ps. bończuk’’), GK 629/9036, GK 629/10968,  
 k. 357, kartoteka osobowa (Tadeusz Kęsicki – żołnierz NSZ),  
 GK 629/5010, GK 629/10968, k. 281, kartoteka osobowa  
 (Józef Przybyliński, ps. „bohun”), GK 629/5187, GK 
 629/10968, k. 331 (Kazimierz redziński), GK 629/8655 (Jan  
 Frydrychowski), GK 629/5384, GK 629/10968, k. 337, kar- 
 toteka osobowa (Tadeusz rublikowski, ps. „bolesław”),  
 GK 629/4047, GK 629/10968, k. 307 (Władysław Nika,  
 ps. „Podkowa”), kartoteka osobowa, GK 629/237 – mSW  
 186, k. 12, GK 629/10968, k. 313 (Tomasz Dańczuk), GK  
 629/10968 Tagebuch, k. 241, kartoteka osobowa (Jan  
 Antczak ps. „Witek”), GK 629/10968, k. 281, 337, kartoteka  
 osobowa (Stanisław bańka, ps. „Zbyszek” i „Jowisz”, Stefan 
 białacki), GK 629/10968, k. 281, kartoteka osobowa  
 (mateusz Falkowski, ps. „Sęp”), GK 629/10968, k. 295,  

Przypisy

Z obawy przed dalszym zarażeniem i niemożnoś- 
cią wysłania do obozu koncentracyjnego, Standge-
richt wydał wyrok śmierci, który został wykonany 
przez rozstrzelanie w więzieniu policyjnym w Pomie-
chówku dnia 19 marca 1944 r. o godz. 14.0025. Sąd 
doraźny bardzo rzadko uniewinniał osoby zatrzyma-
ne. Stało się to w przypadku mariana Chmielew-
skiego, bolesława Purzyckiego, haliny, henryki  
i Zofii Petrykowskich, którzy uniewinnieni zostali  

wyrokiem z dnia 15 września 1942 r. i zwolnieni  
z obozu w Działdowie 2 października 1942 r.26

reasumując, w świetle zachowanych akt sąd do-
raźny gestapo w rejencji ciechanowskiej wydał po-
nad 350 wyroków śmierci, które wykonano w kilku 
miejscowościach na terenie rejencji oraz w obozie  
w Działdowie i więzieniu w Pomiechówku. Przewa-
żająca większość zapadłych wyroków dotyczy żoł-
nierzy polskiego podziemia.



Notatki Płockie  •  2017  •  3/252 37

 kartoteka osobowa (mieczysław Grabowski), GK 629/10968,  
 k. 297-298, 305, 337, kartoteka osobowa (Stefan Garwac- 
 ki, ps. „Łokietek”,Stanisław Grochowalski, ps. „Jaroń”,  
 Stefan Gumowski, ps. „Iskra”), GK 629/10968, k. 355,  
 kartoteka osobowa (bronisław Jankowski, ps. „Sikorka”),  
 GK 629/10968, k. 295, 305, 313, 341, kartoteka osobowa  
 (Wacław Klik, lucjan Karpiński, ps. „lew”, Jan Krakowski,  
 Kazimierz Kulczycki ps. „Wierch”, Jan Aleksander mossa- 
 kowski ps. „Skiba”, bolesław Kosowski, ps. „Konrad”),  
 GK 629/10968, k. 281, 351, kartoteka osobowa (Jan lasz- 
 kiewicz, ludwik lewalski, ps. „Orzeł”), GK 629/10968,  
 k. 295, 331, kartoteka osobowa (henryk myśliński),  
 GK 629/10968, k. 313 (Władysław Nowicki), GK 629/1219,  
 mSW 186, kartoteka osobowa (bronisław Opalski,  
 ps. „Czwartak”), GK 629/10227, kartoteka osobowa (An- 
 drzej Przybyszewski/Przebyszewski – urzędnik z Płocka  
 ps. „rymsza”), GK 629/10968, k. 281, 305, 319, kartote- 
 ka osobowa (henryk Przedpełski, ps. „Supeł”, ludwik 
 Parzuchowski, ps. „lis”, , Władysław Pieśniewski, ps. „Wło- 
 dzimierz”), GK 629/10968, k. 331 (Kazimierz redziński), 
 GK 629/10968, k. 281, 331, 359, kartoteka osobowa  
 (bolesław Sieradzki ps. „Piorun”, Antoni Sobczyk, Zygmunt  
 Szczuka), GK 629/10968, k. 281, 305, 313, kartote- 
 ka osobowa (michał Wiśniewski ps. „Smutny”, ludwik  
 Winnicki ps. „Wicher”, Sergiusz Woyno, ps. „mirski” –  
 komendant PZP w Płocku, marian Wild ps. „Dzik”), GK  

 10968, k. 351, (Jan Zalewski), kartoteka osobowa (Jerzy 
 Kownacki, Czesław Sawicki, Feliks Wojtan ps. „Wrzos”).
22 AIPN, GK 629/1907 – mSW 186 (k. 12).
23 Kartoteka osobowa.
24 AIPN, GK 629/9563 (Franciszek merda, stracony 21.6.1944 r.),  
 GK 629/193 (mSW 186 – Jan Chilicki, 21.06.1944 r.), GK  
 629/596 (Stanisław Gajewski, 20.04.1943 r.), GK 629/7515  
 (Antoni Zdunowski, ur. 17.1.1925 r., 21.06.1944 r.), GK  
 629/7517 (Stanisław Zdunowski – 21.06.1944), GK 629/7516  
 (Jan Zdunowski – 21.06.1944), GK 629/7514 (Antoni Zdu- 
 nowski, ur. 8.9.1901 r.), GK 629/356, mSW 186 (roman  
 Dąbrowski ps. „Krakus” i inni – protokół z posiedzenia 
 20.4.1943 r., k. 115, 123), kartoteka osobowa, GK 629/4715  
 (Jan Plichta-21.06.1944 r.), GK 629/8827 (Tadeusz Gusa- 
 nowski – 21.06.1944 r.), GK 629/9350 (Józef lasek –  
 21.06.1944 r.), GK 629/1722 mSW 186, kartoteka osobowa  
 Franciszek Szczepaniak ps. „Sebastian” – stracony 20.4.1943 r.,   
 kartoteka osobowa: Stanisław Adamczyk, ps. „Kogut” – stra- 
 cony 20.4.1943 r. , marian Adamski – stracony 21.6.1944 r.,  
 Stanisław Aniszewski – stracony 21.6.1944 r., Stanisław Ga- 
 jewski – stracony 20.4.1943 r.
25 AIPN, GK 629/367 (mSW 186).
26 AIPN, GK 629/5077 (bolesław Purzycki), GK 629/4606  
 (halina Petrykowska), GK 629/4608 (Zofia Petrykowska), GK  
 629/4607 (henryka Petrykowska), kartoteka osobowa: ma- 
 rian Chmielewski (ur. 2.02.1904 r.).

ACTIVITY OF COurT-mArTIAl (STANDGErIChT) 
rEFlECTED IN ThE FIlES OF GErmAN SECrET STATE POlICE IN CIEChANóW – PŁOCK

Summary

The court-martial judiciary of German Security Police, besides protective custody (Schutzhaft), was among 
the primary tools of occupier’s terror in General Gouvernement and in territories annexed by the Third reich, 
including Ciechanów region (German: regierungsbezirk Zichenau). Police court-martial (Polizeistandgericht) 
ruled most often death sentences, particularly against members of Polish resistance movement. Among  
its victims were also Polish citizens of Jewish ethnicity, illegally returning from the General Gouvernement.  
The court-martial acted in no accordance with the law, therefore its victims didn’t have right to appeal against 
its verdict. The criminal conduct of the court-martial in regierungsbezirk Zichenau led to death of several 
hundreds of people.



Notatki Płockie  •  2017  •  3/25238

konrad podawca

dywersyFikacja baZy noclegowej 
i jej wykorZystanie w gminach 

powiatu płockiego w latach 2011-2014

Abstrakt

Turystyka jest tym działem gospodarki, który cały czas się rozwija. Nie wszystkie gminy mają jednak 
takie same szanse na rozwój takiej działalności. W artykule scharakteryzowano zmiany jakie zaszły między 
2011 a 2014 rokiem w odniesieniu do intensywności ruchu turystycznego i bazy noclegowej w gminach 
powiatu płockiego. Analizę wielowskaźnikową wykonano z wykorzystaniem danych statystycznych GuS, 
zawartych w banku Danych lokalnych. Oparto ją o mierniki intensywności ruchu turystycznego Schneide-
ra i Charvata, jak również wskaźniki gęstości i rozwoju bazy noclegowej oraz gęstości ruchu turystycznego. 
Przeprowadzona analiza pozwoliła ukazać różnice i podobieństwa pomiędzy jednostkami administracyj-
nymi w aspekcie wykorzystania turystycznego, tak ważnego z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: turystyka, baza noclegowa, powiat płocki, gmina, zrównoważony rozwój

udział gospodarki turystycznej w Polsce od wielu 
lat utrzymuje się na dość zrównoważonym poziomie 
5-6 % PKb (w latach 2009 i 2010 odnotowany zo-
stał spadek do poziomu 5,2%, a w 2011 r. aż do 
4,8%). W 2012 r. nastąpiło znaczące odbudowanie 
produktu turystycznego w PKb, który wzrósł do 6%, 
a w 2013 r. wyniósł 6,4%. Wpływy z turystyki zagra-
nicznej w 2013 r. stanowiły 6,1% wszystkich wpły-
wów z eksportu1.

Dlatego z punktu widzenia rozwoju gminy tury-
styka stanowi ogromne znaczenie dla finansów jed-
nostek administracyjnych. Jednak nie wszystkie gmi-
ny mają szansę na czerpanie korzyści z turystyki.

Inspiracją do podjęcia analizy były m.in. zapisy 
zawarte w Zintegrowanej Strategii rozwoju Obszaru 
Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej. W ramach  
polityki wzrostu atrakcyjności turystycznej założono 
zwiększenie ilości bazy noclegowej turystyki wiej-
skiej, w tym agroturystycznej oraz uporządkowanie 
istniejących terenów zabudowy letniskowej2. Jedno-
cześnie wyzwaniem było porównanie wskaźników 
dotyczących bazy noclegowej i turystów korzystają-
cych z noclegów z atrakcyjnością turystyczną gmin 
powiatu płockiego.

Turystyka w Płocku i powiecie płockim

Sam Płock był miejscem, które turyści wybierali 
od dawna. rozwój bazy noclegowej w Płocku był 
uzależniony m.in. od rangi tej jednostki osadni- 
czej. W latach międzywojennych Płock był miastem 
powiatowym. W mieście było pięć hoteli i trzy  
cukiernie, miejsca spotkań inteligencji płockiej  

i ziemiaństwa. Po II wojnie światowej baza noclego-
wa powiązana była z przemysłowym charakterem 
Płocka. realizowana głównie w postaci hoteli robot-
niczych liczyła w 1965 r. do 3 tys. miejsc. Wobec 
wzmagającego się stale ruchu turystycznego w Płoc-
ku i okolicach ważne znaczenie dla miasta miała 
budowa hotelu „Petropol”, który łącznie z istnieją-
cym dawniej hotelem miejskim, hotelem PTTK  
(od 1960 r.) i Stanicą Wodną zapewniały miastu 
398 miejsc noclegowych. W okresach wzmożonego 
ruchu turystycznego przez Płock przepływało dzien-
nie około 10 tys. osób.

W 2014 r. Płock odwiedziło 41148 turystów z cze-
go 4262 to turyści zagraniczni4. Płock oferuje odwie-
dzającym typowo miejskie atrakcje. Niewiele osób 
wie, iż ten stary gród był w latach 1079-1138 stolicą 
Polski. Pamiątką po tym czasach jest znajdująca się 
w katedrze kaplica królewska. Spoczywają w niej 
dwaj średniowieczni władcy Polski Władysław her-
man i bolesław Krzywousty. Do Płocka przyciąga 
starówka, rynek, skarpa wiślana, zabytki i imprezy 
kulturowe, ZOO. miasto Płock jest godne uwagi,  
a jego atrakcyjność turystyczna nie podlega dysku-
sji.

Natomiast w powiecie płockim w r. 1965 były 
dwa Wiejskie Domy Kultury w bielsku i bodzanowie, 
dwie świetlice miejskie w Wyszogrodzie, dwadzieścia 
Klubów Książki i Prasy „ruch”, pięć klubokawiarni, 
dziesięć ognisk kulturalno-oświatowych, osiemna-
ście świetlic wiejskich, pięć PGr i dwanaście kin5.  
Nie były to rewelacyjne atrakcje i obiekty.

Sam Płock, jak i powiat płocki jest i był obszarem 
badań naukowych, pod szerokim kątem, głównie 
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społecznym, ale również przestrzennym czy ochrony 
środowiska6. Dokonano również oceny turystycznej, 
tak powiatu, jak i gmin powiatu płockiego7.

Pojawia się pytanie czy turyści przyjeżdżają rów-
nież do powiatu płockiego i z jakiej bazy noclegowej 
mogą skorzystać?

Cel, zakres i metoda badań

Celem analizy było ukazanie zmian, jakie nastą-
piły pomiędzy rokiem 2011 a 2014 w kontekście 
rozwoju bazy noclegowej oraz zobrazowanie zróżni-
cowania przestrzennego pomiędzy gminami powia-
tu płockiego pod kątem intensywności ruchu tury-
stycznego. Wybór lat do analizy był podyktowany 
dostępnością danych w źródłach informacji prze-
strzennej.

Do analizy wytypowano gminy powiatu płockie-
go. Powiat płocki, o powierzchni 1797 km2, położo-
ny jest w zachodniej części województwa mazowiec-
kiego i obejmuje 15 jednostek administracyjnych:  
3 gminy miejsko-wiejskie: Drobin, Gąbin, Wyszo-
gród, 12 gmin wiejskich: bielsk, bodzanów, brudzeń 
Duży, bulkowo, Łąck, mała Wieś, Nowy Duninów, 
radzanowo, Słubice, Słupno, Stara biała, Staroźre-
by. W gminach tych na stan 31 grudnia 2016 r. za-
mieszkiwało ponad 111 tys. osób (Drobin 8126 
osób, bielsk 9111 osób, bodzanów 8264 osób, bru-
dzeń Duży 8255 osób, bulkowo 5706 osób, Gąbin 
11067 osób, Łąck 5384 osób, mała Wieś 6135 
osób, Nowy Duninów 3978 osób, radzanowo 8378 
osób, Słubice 4500 osób, Słupno 7433 osób, Stara 
biała 11752 osób, Staroźreby 7417 osób, Wyszogród 
5671)8.

Z punktu widzenia naukowego oparto się o pod-
stawy analizy wielowskaźnikowej, która obecnie od-
grywa specyficzną rolę w systemie informacji go-
spodarczej i przestrzennej, stanowiąc powszechnie 
wykorzystywane narzędzie9.

Do oceny przestrzennego zróżnicowania inten-
sywności ruchu turystycznego przyjęto wskaźniki10:
• według Schneidera (relacja korzystających z noc- 
 legów w ciągu roku do liczby mieszkańców),
• według Charvata (relacja udzielonych noclegów  
 w ciągu roku do liczby mieszkańców).

Do oceny rozwoju bazy noclegowej zastosowano 
następujące wskaźniki:
• gęstości bazy noclegowej (relacja liczby miejsc  
 noclegowych do powierzchni w km2),
• gęstości ruchu (korzystający z noclegów w ciągu  
 roku w relacji do powierzchni w km2),
• wskaźnik rozwoju bazy noclegowej (relacja korzy- 
 stających z noclegów do liczby miejsc noclego- 
 wych).

W trakcie analizy oraz interpretowania wyników 
problemu badawczego postępowano zgodnie z po-
niższymi etapami:
• filtrowanie danych zgromadzonych w banku  
 Danych lokalnych (dalej: bDl), a opartej o cechy  
 zawarte w kategorii turystyka,
• agregacji danych dla poszczególnych podzbio- 
 rów,
• analizie danych w ujęciu dynamicznym (ze sko- 
 kiem 5-letnim) ukazując korzystne lub niekorzyst- 
 ne zmiany.

Opracowanie danych liczbowych w ujęciu prze-
strzennym wykonano z wykorzystaniem danych  
z bDl-u oraz oprogramowania ArcGis.

Charakterystyka zmian rozwoju 
turystyki w gminach powiatu płockiego

W tabeli nr 1 scharakteryzowano gminy powiatu 
płockiego pod względem intensywności ruchu tury-
stycznego. Należy zaznaczyć, że aż w 7 (Drobin, 
bielsk, brudzeń Duży, bulkowo, mała Wieś, radza-
nowo, Staroźreby) z 15 gmin dane dotyczące liczby 
turystów oraz korzystania z noclegów były na pozio-
mie zerowym. Wynikało to z braku ewidencjonowa-
nej statystycznie bazy noclegowej tak w 2011, jak  
i 2014 roku.

W pozostałych przypadkach baza noclegowa  
jest  dość monorodzajowa. Przewagę stanowiły  
w 2014 r. obiekty hotelowe. Jedynie w gminie  
Łąck widoczna jest dywersyfikacja rodzajowa bazy 
noclegowej w postaci 2 ośrodków wypoczynko-
wych, 1 schroniska młodzieżowego, zespołu  
domków turystycznych i 2 hoteli. Zespół domków 
turystycznych pojawia się również w gminie Wyszo- 
gród.

Analiza porównawcza gmin powiatu płockiego

Analizując uzyskane wyniki należy podkreślić,  
że bardzo wysoki wskaźnik intensywności ruchu tu-
rystycznego występuje w gminie Łąck. Zdecydowa-
nie gmina ta ma charakter turystyczny. Przyglądając 
się wskaźnikom należy stwierdzić, że również gmina 
Nowy Duninów ma cechy gminy turystycznej.  
Do takiego stanu dąży również gmina Słubice.  
W pozostałych przypadkach gminy powiatu płockie-
go nie realizują w priorytetowych celach rozwoju 
turystyki. Widoczne jest to w zmianach, które  
są w większości przypadków dodatnie, ale na nie-
wielkim poziomie. Dodatkowo trzeba wskazać, że 
znaczące zmniejszenie intensywności występuje  
w gminie Łąck, a więc najbardziej turystycznej gmi-
nie. Należy poszukać powodu takiego zjawiska.  
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Na wykresie poniżej pokazano zmiany w liczbie 
osób korzystających z noclegów oraz liczbę udzie-
lonych noclegów w gminie Łąck w okresie 2002-
2014. można zaobserwować, że liczba przyjeż-
dżających turystów była zmienna. Są okresy ich 
wzrostu, dynamiczny skok, jak i dynamiczny spa-
dek. Decyzje o wyborze miejsca wypoczynku leżą 
w kwestii psychologicznej, socjologicznej, rekla-
mowej czy nawet meteorologicznej. Trudno jest 
podać jednoznaczną odpowiedź w kwestii zmian 
liczebności turystów czy noclegów.

Gmina rok lmg [os.] Przyrost lkn [szt.] WSch Przyrost lun [os.] WCh Przyrost

bodzanów
2011 8 430

-69
45 0,53

+0,06
45 0,53

+0,06
2014 8 361 49 0,59 49 0,59

Gąbin
2011 11 032

+109
1284 11,64

+0,89
2391 21,67

+5,29
2014 11 141 1396 12,53 3004 26,96

Łąck
2011 5 232

+127
20 355 389,05

-152,77
51 293 980,37

-281,41
2014 5 359 12 662 236,28 37 457 698,96

Nowy 

Duninów

2011 3 986
-5

2 139 53,66
+62,74

11 073 277,80
-58,58

2014 3 981 4 634 116,40 8 727 219,22

Słubice
2011 4 599

-17
2 476 53,84

+74,68
3 537 76,91

+95,92
2014 4 582 5 889 128,52 7 919 172,83

Słupno
2011 6 713

+432
2 077 30,94

-18,67
2 462 36,68

-21,21
2014 7 145 877 12,27 1 105 15,47

Stara biała
2011 11 098

+363
819 7,38

+5,7
819 7,38

+6,41
2014 11 461 1 499 13,08 1 581 13,79

Wyszogród
2011 5 848

-93
68 1,16

+0,18
169 2,89

-0,04
2014 5 755 77 1,34 164 2,85

Tabela 1. Zmiany wskaźnika Schneidera (WSch) i Charvata (WCh) w gminach powiatu płockiego w latach 
2011-2014 

Wykres 1. Zmiany liczebności turystów korzystających z bazy noclegowej oraz udzielonych noclegów 
w gminie Łąck w latach 2002-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych bDl
Wskaźniki Schneidera WSch i Charvata WCh odniesiono na 100 mieszkańców
lmg – liczba mieszkańców gminy, lkn – liczba korzystających z noclegów, lun – liczba udzielonych noclegów

Źródło: Opracowanie własne

Wnioski

Opierając się na typologii gmin pod kątem 
atrakcyjności turystycznej można zaobserwować du-
żą analogię z intensywnością ruchu turystycznego. 
Na podstawie otrzymanych wyników można stwier-
dzić, że:
• w gminach o małej atrakcyjności turystycznej 
 (Drobin, bulkowo, brudzeń Duży) nie rozwija się 
 baza noclegowa, co jest jednoznaczne z brakiem 
 intensywności ruchu turystycznego;
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Gmina
Pcg 

[km2]
rok lun [szt.]

Wgbn 
[szt./km2]

Przyrost lkn [os.]
Wgr

[os./km2]
Przyrost

Wrbn 
[os./szt.]

Przyrost

bodzanów 136,35
2011 20 0,1467

0
45 0,3300

+0,0294
2,25

+0,20
2014 20 0,1467 49 0,59 2,45

Gąbin 146,21
2011 44 0,3009

-0,0752
1284 8,7819

+0,7660
29,18

+13,12
2014 33 0,2257 1396 0,5479 42,30

Łąck 93,99
2011 847 9,0116

-34259
20 355 216,5656

-81,8491
24,03

+0,09
2014 525 5,5857 12 662 134,7165 24,12

Nowy 

Duninów
146,23

2011 1212 1,4500
-0,1233

2 139 14,6276
+17,0622

10,09
+13,80

2014 194 1,3267 4 634 31,6898 23,89

Słubice 95,82
2011 32 0,3340

+0,981
2 476 25,8401

+35,6189
77,38

-30,64
2014 126 1,3150 5 889 61,4590 46,74

Słupno 74,93
2011 28 0,3737

0
2 077 27,7192

-16,0149
74,18

-42,86
2014 28 0,3737 877 11,7043 31,32

Stara biała 111,12
2011 47 0,4230

+0,5399
819 7,3704

+6,1195
17,42

-3,41
2014 107 0,9629 1 499 13,4899 14,01

Wyszogród 95,65
2011 29 0,3032

+0,0104
68 0,7109

+0,0776
2,34

+0,23
2014 30 0,3136 77 0,7885 2,57

Tabela 2. Zmiany gęstości ruchu i bazy noclegowej w gminach powiatu płockiego w latach 2011-2014

Tabela 3. Zestawienie ilościowe poszczególnych  
typów gmin ze względu na intensywność ruchu  
turystycznego w gminach powiatu płockiego w 2014 
roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych bDl
Pcg – powierzchnia całkowita gminy, lmn – liczba miejsc noclegowych, lkn – liczba korzystających z noclegów, Wgbn – wskaźnik 
gęstości bazy noclegowej, Wgr – wskaźnik gęstości ruchu turystycznego, Wrbn – wskaźnik rozwoju bazy noclegowej

Źródło: Opracowanie własne

• baza noclegowa nie rozwija się w gminie mała  
 Wieś mimo, że ma średni potencjał turystyczny  
 i jest dość atrakcyjna turystycznie w odróżnieniu  
 do gminy bodzanów, również ze średnim poten- 
 cjałem, w której w minimalnym zakresie rozwija  
 się baza turystyczna, ale w niewielkim zakresie  
 wykorzystywana;
• w gminach bardzo atrakcyjnych turystycznie  
 (Łąck, Nowy Duninów, Słubice) występuje naj- 
 większa dynamika tak ruchu turystycznego, jak  
 i bazy noclegowej;
• pomimo posiadania potencjału turystycznego  
 i dużej atrakcyjności turystycznej, gminy bielsk,  
 radzanowo nie wykorzystują tych walorów  
 w ogóle;
• gmina Wyszogród pomimo bardzo dużego  
 potencjału i atrakcyjności turystycznej ukrytej  
 w środowisku przyrodniczo-kulturowym nie wy- 
 korzystuje ich, co ma odzwierciedlenie w małej  
 intensywności ruchu turystycznego;
• gminy atrakcyjne pod względem zasobów przy- 
 rodniczo-kulturowych, z dużym potencjałem tury- 
 stycznym (Stara  biała, Słupno) wykorzystują je  
 w bardzo niewielkim procencie, a baza noclego- 
 wa jest niewielka i dodatkowo mało wykorzysty- 
 wana lub w ogóle nie występuje, jak w gminie  
 Staroźreby;
• wydaje się, że gminą, która najbardziej nie wyko- 
 rzystuje swoich walorów jest gmina Gąbin, która  
 wypada bardzo korzystnie pod kątem potencjału  
 turystycznego, a intensywność ruchu turystyczne- 
 go jest mała, pozytywnym elementem jest wzrost  
 parametrów dotyczących ruchu turystycznego  
 i rozwoju bazy noclegowej.

reasumując, pod względem intensywności ru-
chu turystycznego, opartego o istniejącą bazę noc-
legową oraz odwiedzających turystów należy 
stwierdzić, że gminy powiatu płockiego wypadają 
słabo. Szczegółowe zestawienie przedstawia tabe-
la nr 3.

Typ gminy
Według Charvata Według Schneidera

Szt. % Szt. %

mała atrakcyjność ruchu turyst. 5 33,33 5 33,33

średnia atrakcyjność ruchu turyst. 1 6,67 0 0

Duża intensywność ruchu turyst. 1 6,67 0 0

b. duża intensywność ruchu turyst. 1 6,67 3 0

brak ruchu turystycznego 7 46,67 7 46,67

Jedynie 3 z 15 gmin, biorąc pod uwagę wskaźnik 
Schneidera i tylko 1 na podstawie wskaźnika 
Charveta można uznać za gminy z bardzo dużą in-
tensywnością ruchu turystycznego. Nie uwzględnia-
jąc gmin „zerowych” przeważają gminy z mała in-
tensywnością ruchu turystycznego. Przedstawiając 
zróżnicowanie przestrzenne można określić, że gmi-
ny lewobrzeżne powiatu płockiego można zakwali-
fikować jako turystyczne, natomiast prawobrzeżne 
jednostki administracyjne nie opierają swojego roz-
woju na turystyce.
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Podsumowanie

W analizowanych gminach niezmiernie ważny 
jest wpływ miasta Płocka. Wydaje się, że w stosunku 
do rozwoju turystyki, w większości przypadków 

jednostek administracyjnych Płock oddziałuje desty-
mulująco. Turyści wolą przyjechać do miasta, tu 
zanocować i ewentualnie przy okazji przemieszcza-
nia się, zwiedzić coś w okolicach Płocka. Wykonana 
analiza powinna prowadzić do wnikliwej diagnozy 
powodu dość niskiego wykorzystania turystycznego 
gmin powiatu płockiego mimo posiadanego poten-
cjału przyrodniczo-kulturowego. Powiązanie ocze-
kiwań społecznych z rozwojem turystyki, ochroną 
przyrody i środowiska można osiągnąć poprzez 
rozsądną, wyważoną realizację infrastruktury tury-
stycznej wraz z bazą noclegową. Nie osiągnie się 
jednak tego bez dobrej promocji gminy.

rys. 1. Zróżnicowanie gmin powiatu płockiego ze względu na wskaźniki Schneidera, Charvata, gęstości 
bazy noclegowej, gęstości ruchu i wskaźnika rozwoju bazy noclegowej w 2014 roku

Źródło: Opracowanie własne
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rys. 2. Typologia gmin powiatu płockiego ze względu na syntetyczny wskaźnik atrakcyjności turystycznej 
i potencjalu turystycznego

Źródło: K. Podawca, Zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej gmin powiatu płockiego, rocznik Towarzystwa Naukowego Płoc-
kiego, Płock 2017.
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ThE DIVErSIFICATION OF ACCOmODATION FACIlITIES AND ITS uSE IN ThE COmmuNES 
OF ThE DISTrICT OF PŁOCK OVEr ThE PErIOD FrOm 2011 TO 2014 

Summary

Tourism is the branch of economy which is constantly developing. however, not all communes have  
the same chances for the development of this branch. The article describes changes that took place over 
the period from 2011 to 2014 in reference to the intensity of tourism movement and accommodation faci-
lities in the communes of the district of Płock. A multi-factor analysis, using statistical data obtained from 
GuS (The Polish Central Statistical Office), included in bDl (local Data bank), has been carried out.  
The analysis has been based on the Shneider abd Charvate’s indicator the intensity of tourism movement, 
as well as the indicator of density and development of accommodation facilities and the indicator  
of the density of tourist movement. The conducted analysis enabled to show the differences and similarities 
between administrative bodies in respect of tourism, which is highly important from the perspective of su-
stainable development.



Notatki Płockie  •  2017  •  3/25244

anna schulZ

płocki wolontariusZ

Abstrakt

Tematem rozważań jest wolontariat i jego społeczne uwarunkowania a w szczególności wolontariusz – 
człowiek zdolny do empatii i bezinteresowności. Kim jest płocki wolontariusz?. W artykule staram się udzielić 
odpowiedzi na to pytane, analizując cechy społeczno-demograficzne osób zaangażowanych w bezinteresow-
ną pomoc oraz analizując zadania, które zobowiązali się podjąć.

Słowa kluczowe: wolontariat, wolontariusz, problemy społeczne, akcje Płockiego Wolontariatu, motywacja

1. Definicje wolontariatu

W potocznym rozumieniu wolontariusz to czło-
wiek, który podejmuje się jakiejś pożytecznej dzia-
łalności z własnej nieprzymuszonej woli, nie ocze-
kując wynagrodzenia, kierując się głównie pobud-
kami etycznymi, emocjonalnymi oraz zawodowymi. 
Wcześniej posługiwano się określeniami typu: pra-
ca ochotnicza, praca społeczno-użyteczna, działa-
nia filantropijne, służba społeczna itp. „Samo poję-
cie »wolontariat«, pochodzi od łacińskiego słowa 
volontarus i znaczy po prostu dobrowolny, chętny. 
Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzi-
nie życia, wszędzie tam gdzie potrzebna jest zwłasz-
cza pomoc i wsparcie. Ponadto tego rodzaju aktyw-
ność jest jednym z najlepszych sposobów natural-
nego zdobywania doświadczeń i umiejętności za-
wodowych oraz życiowych. W istocie zdecydowanie 
się na bycie wolontariuszem jest przyjęciem określo-
nego sposobu życia związanego ze społeczną ak-
tywnością na rzecz dobra innych osób”1. 

Wolontariusze są gotowi do podjęcia się zadań 
trudnych, których większość ludzi boi się podjąć. 
Pracują w nich z entuzjazmem i optymizmem, gdyż 
są to z natury ludzie „silni, pełni wiary i nadziei  
w skuteczność i sens pomocy; ale również z poświę-
cenia się dla innych czerpią swoje siły, wiedzę i za-
angażowanie do dalszej pracy”2.

Wolontariat jest formą udzielania się jednego 
człowieka drugiemu. Państwo zaś oparte na zasa-
dach wyznaczonych prawem, nie ma bezpośrednie-
go wpływu na zaangażowanie pojedynczych jedno-
stek w pomoc udzielaną potrzebującym, lecz dys-
ponuje regulacjami umożliwiającymi tę pomoc  
w trudnej sytuacji życiowej. również „harmonia  
i porządek funkcjonowania instytucji państwa do-
maga się, by określonym zobowiązaniom jednostki 
wobec państwa odpowiadały zobowiązania pań-
stwa wobec jednostki”, dzięki czemu możliwe jest 

kształtowanie odpowiedzialnej postawy obywatel-
skiej.

Jak wskazuje Andrzej Jan Sowiński „…działal-
ność o charakterze wolontariackim uprawiają liczne 
zastępy ludzi: są wśród nich opiekunowie społecz-
nicy i strażnicy przyrody, kuratorzy sądowi oraz  
instruktorzy klubów i świetlic, ochotnicy straży po-
żarnej i opiekunowie zabytków kultury, aktywiści 
ugrupowań politycznych, a także animatorzy dzia-
łalności kulturalnej w środowisku lokalnym i liderzy 
życia religijnego, jak również działacze samorządo-
wi, instruktorzy harcerscy i wielu innych. Wolonta-
riuszy spotkać można niemal we wszystkich dziedzi-
nach aktywności społecznej, jak i w dziedzinie kul-
tury, ekologii, rekreacji, zdrowia czy bezpieczeństwa 
publicznego”3.

być wolontariuszem znaczy bezpłatnie, świado-
mie i dobrowolnie działać na rzecz innych. Działa-
nie to wykracza poza więzi rodzinno-koleżeńsko- 
-przyjacielskie. W świetle teorii maslowa, wolonta-
riat zaspokaja nasze potrzeby wyższego rzędu.  
Potrzeba poznania jakiegoś zawodu, potrzeba po-
magania innym, potrzeba podzielenia się wiedzą, 
doświadczeniem czy energią. Zachowania prospo-
łeczne wolontariuszy, czyli ludzi dobrej woli są inspi-
rowane m.in.:
• motywacją altruistyczną – potrzebą dopełnienia  
 wartości własnego życia bezinteresowną pracą  
 dla innych;
• motywacją zadaniową – czyli jest to doświadcze- 
 nie i powinność zawodowa, neutralizowanie  
 niedostatku i bezduszności profesjonalnej opieki  
 medycznej;
• motywacją ideologiczną – przeżyciem religijnym,  
 rodzinnymi wzorami służby społecznej;
• motywacją egoistyczną – potrzebą sprawdzenia  
 się, dorównania innym, podniesienia swego pre- 
 stiżu w oczach innych, pozyskiwania nowych  
 umiejętności umożliwiających zdobycie pracy;
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• motywacją afiliacyjną – czyli potrzebą kontaktu  
 z innymi ludźmi, czy środowiska osób podobnie  
 myślących i odczuwających4.

Wolontariat przyjmuje różne formy. Trudno pre-
cyzyjnie zdefiniować to zjawisko. Intuicyjnie skłonni 
jesteśmy łączyć zjawisko wolontariatu z bezintere-
sownością. S. Gawroński wymienia co najmniej 
cztery cechy wyznaczające pojęcie wolontariatu.  
Są to: świadoma bezinteresowność, dobrowolność, 
bezpośredniość, ciągłość (systematyczność)5.

2. Zadania wolontariatu

Wolontariat jest ważnym sektorem wspierającym 
społeczeństwo. Jest niezbędny „nie tylko ze względu 
na oferowane usługi tym, którzy tego potrzebują, 
ale przede wszystkim ze względu na kulturę i warto-
ści, jakie sobą przedstawia, to jest:
• postawienie w centrum zainteresowania człowie- 
 ka;
• zwrócenie uwagi na najsłabszych i najbardziej  
 cierpiących;
• obywatelski sens odpowiedzialności i uczestnic- 
 twa w życiu społecznym;
• szacunek dla innych;
• bezinteresowność w działaniach solidarnościo- 
 wych;
• dzielenie własnego istnienia z istnieniem in- 
 nych”6. 

Wyżej wymienione wartości są podstawą realiza-
cji najważniejszych zadań przez wolontariuszy.  
Według S. Gawrońskiego zjawisko wolontariatu:
• Stymuluje instytucje publiczne i domaga się praw  
 dla najsłabszych od państwa, które zaangażowa- 
 ło się w opiekę nad najbardziej potrzebującymi  
 w oparciu o zasadę mówiącą, że wszyscy ludzie  
 posiadają taką samą godność. Instytucje publicz- 
 ne powinny zagwarantować opiekę ludziom star- 
 szym, chorym na AIDS, emigrantom, wolontariu- 
 sze często więc pełnią funkcję „szpiegów” wobec  
 struktur publicznych nie wypełniających ani swo- 
 jego obowiązku, ani obowiązku państwa, które  
 usiłuje odsyłać do wolontariatu zadania należące  
 do niego samego. Wyprzedza odpowiedzi pań- 
 stwa na nagłe potrzeby, wytyczające linie inter- 
 wencji i modeli pozytywnych działalności struktur  
 publicznych. Wolontariat przybywa „na miejsce  
 katastrofy” przed instytucjami, gdyż jest wrażliwy  
 na to, co się dzieje na danym terenie, oraz ostrze- 
 ga o nagłych, trudnych sytuacjach (emigracja,  
 gwałtowny wzrost prostytucji, rosnąca liczba mło- 
 dzieży z problemami psychicznymi).
• Tworzy odmienną świadomość osób, które  
 zazwyczaj nie martwią się trudną sytuacją innych,  

 obudowując tkankę obywatelską i moralną na- 
 szego społeczeństwa.
• Integruje służby publiczne w tych wszystkich sek- 
 torach, w których interwencja państwa jest nie- 
 wystarczająca (na przykład poprzez wspólnoty  
 terapeutyczne dla osób uzależnionych od narko- 
 tyków), dając odpowiedzi natychmiastowe, indy- 
 widualne, jasne, ludzkie.
• Przekazuje sens człowieczeństwa w służbie, pod- 
 czas gdy w wielu strukturach publicznych działa- 
 nia interwencyjne często podążają obojętnymi  
 torami zarządzania administracyjnego i rzadko  
 odpowiadają na potrzeby cierpiących7.

Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęce-
nia się dla innych? Przede wszystkim naturalny od-
ruch serca, który przynagla każdego człowieka do 
pomocy drugiemu. Jest to bez mała „prawo istnie-
nia”. Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać 
innym coś z siebie, doświadcza radości, która prze-
wyższa to, czego dokonał. Z tego właśnie powodu 
wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzyjają-
cym postępowi na drodze humanizacji: dzięki róż-
nym formom solidarności i służby, które promuje  
i konkretyzuje, uwrażliwia społeczeństwo na god-
ność człowieka i na jego różne potrzeby. Obszary  
niedostatku społecznego, w których działa wolon-
tariat przedstawia tabela 1. 

3. Akcje Płockiego Wolontariatu

Płocki Wolontariat powstał w kwietniu 2011 ro-
ku8. Jego siedziba znajduje się w Płocku przy ulicy 
Tumskiej 9. W wolontariacie działa 100 osób. Naj-
młodszy wolontariusz ma 11 lat, najstarszy 77 lat. 
Płocki Wolontariat przez cały rok prowadzi cykliczne 
oraz jednorazowe akcje. Do każdej akcji przypo-
rządkowani są wolontariusze, którym przydziela się  
konkretne zadania. Są to działania z obszaru po-
mocowego, kulturowego. Wolontariusze opiekują 
się także osobami starszymi, niepełnosprawnymi  
i samotnymi. 

Oto niektóre akcje:
• „Angielski dla mam” – akcja Płockiego Wolonta- 
 riatu zorganizowana wspólnie z Książnicą Płoc- 
 ką. W jej ramach, co tydzień w siedzibie biblioteki 
 przy ul. Tumskiej 11 organizowane są bezpłatne  
 lekcje języka angielskiego dla matek dzieci  
 w wieku przedszkolnym. W czasie trwania zajęć  
 dziećmi zajmują się wolontariusze, którzy prowa- 
 dzą z nimi zabawy plastyczne, muzyczne oraz  
 zajęcia z książką. 
• „Zaczytaj się” – akcja, która ma na celu promo- 
 wanie szeroko rozumianego czytelnictwa wśród  
 różnych grup społecznych w naszym mieście.
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Sektory interwencji Zaangażowanie
stowarzyszeń (%)

AIDS i nosiciele 5
Osoby starsze w ogóle 30
Osoby starsze, 
które nie są samowysarczalne 14

Alkoholicy 6
Dobra środowiskowe 10
Dobra kulturalne 7
Więźniowie i byli więźniowie 5
ludzie z marginesu społecznego 14
rodziny w trudnej sytuacji 21
młodzież 23
Niepełnosprawni fizycznie 18
Niepełnosprawni umysłowo 7
Niepełnosprawni ogólnie 10
ludzie chorzy 37
Chorzy psychicznie 6
Chorzy nieuleczalnie 5
Nieletni (dzieci) 16
Nieletni (młodociani) 16
Emigranci 14
Koczownicy 5
Obrona obywatelska 6
Prostytucja 1
Samotne matki 7
Osoby bez stałego miejsca zamieszkania 6
Narkomani 11

• „Otwórzmy Płock” – akcja polegającą na  
 zbiórce wśród mieszkańców Płocka kluczy, kłó- 
 dek i metalowych części zamków, które później  
 będą przeznaczone do powstania makiety histo- 
 rycznej części miasta opisanej alfabetem brail- 
 le’a. miejsce jej ustawienia zostanie wybrane  
 po konsultacjach społecznych. 
• „mały ratownik” – akcja ma za zadanie przygo- 
 tować dzieci i młodzież do udzielania pierwszej  
 pomocy oraz przekazać im jak mają zachować  
 się w sytuacjach kryzysowych. Wolontariusze  
 wraz z lekarzem medycyny uczą uczniów szkół  
 zasad pierwszej pomocy oraz sposobów zacho- 
 wania w szczególnych okolicznościach.
• „Wolontariusz Ci pomoże” – akcja ma na celu po- 
 moc osobom starszym, by nie czuli się samotni  
 i izolowani od społeczeństwa. Wolontariusze do- 
 trzymują im towarzystwa, robią zakupy, załatwia- 
 ją sprawy urzędowe. Z pomocy wolontariuszy  
 może skorzystać każdy powyżej 65 roku życia.
• „Od serducha dla malucha” – akcja mająca  
 na celu pomoc rodzinom znajdującym się w trud- 
 nej sytuacji życiowej (rodziny te wyłania mOPS  

 w Płocku), wolontariusze szukają darczyńców.
• „Nakręć się!” – akcja polegająca na zbieraniu 
 plastikowych nakrętek i przekazywaniu pieniędzy 
 uzyskanych z ich sprzedaży podopiecznym  
 Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełno- 
 sprawnym i Ich rodzinom „Silni razem”.
• „Korek”  – akcja, (ciesząca się olbrzymią popu- 
 larnością) w której wolontariusze udzielają kore- 
 petycji dzieciom i młodzieży mającym problemy  
 z nauką.
• „bajkowy hejnał” – akcja polegająca na czytaniu 
 przez wolontariuszy ciekawych historii w różnych  
 placówkach opiekuńczo- wychowawczych takich 
 jak Domy Pomocy Społecznej, przedszkola.
• „Dzień urody”, podczas tej akcji  w ostatni wto- 
 rek każdego miesiąca świadczone są usługi  
 fryzjerskie osobom niepełnosprawnym (w DPS  
 w Płocku przy ul. Krótkiej 6a).

Do akcji Płockiego Wolontariatu należy wiele in-
nych zakończonych już działań, m.in.: „rejestracja 
dawców szpiku z DKmS” czyli bazy Dawców Komó-
rek macierzystych. W tej akcji wolontariusze poma-
gali przedstawicielom fundacji DKmS zachęcać do 
udziału w bazie potencjalnych dawców szpiku kost-
nego.
• „Zbiórka żywności z Fundacją PANACEum” –  
 akcja, w której wolontariusze zbierali żywność  
 dla podopiecznych tej Fundacji, którzy znajdują  
 się w ciężkiej sytuacji życiowej.
• „rycerz i Dama w czasach hermana” – akcja,  
 polegająca na pomocy pracownikom biblioteki  
 w ich pracy oraz czytaniu książek dla dzieci  
 przez wolontariuszy.
• „Pomocowa akcja walentynkowa” – akcja, która 
 stawiała sobie za cel zbiórkę pieniędzy dla rodzi- 
 ny w ciężkiej sytuacji materialnej wychowującej  
 dwoje chorych dzieci z zespołem Tourette’a,  
 z rozpoznanym autyzmem, padaczką lekoopor- 
 ną, niedosłuchem, wadą wzroku, upośledzeniem   
 umysłowym, astmą oskrzelową i zaburzeniami  
 odporności.
• „recykling ubraniowy” – akcja, w której wolon- 
 tariusze zebrali ubrania do sprzedaży. Pieniądze  
 z tej akcji były przekazane na leki dla zapadłej  
 w śpiączkę Sandry.
• „rejestracja dawców szpiku podczas Polish hip- 
 -hop Festiwal” – akcja, w której wolontariusze  
 Płockiego Wolontariatu informowali o rejestracji,  
 pomagali wypełniać ankiety i rozdawali ulotki9.

4. Charakterystyka płockich wolontariuszy

Kim są płoccy Wolontariusze? Na użytek ni- 
niejszych rozważań przeprowadzona została 

Tabela 1. Dziedziny działania wolontariatu

Źródło: S. Gawroński, Ochotnicy miłośnicy bliźniego, Wydaw-
nictwo „Więzi”, Warszawa 1999, s. 28-29
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anonimowa ankieta na 50 wolontariuszach, tj. po-
łowie wszystkich wolontariuszy pracujących w Płoc-
ku10. 

Płeć badanych
Jeśli chodzi o płeć, niewielką przewagę liczebną 

wśród ankietowanych wolontariuszy mają kobiety 
(27 osób) tj. 54%, pozostałe 46% – to mężczyźni. 
Podważone zostaje tym samym powszechne prze-
konanie, że to głownie kobiety a nie mężczyźni 
są skłonne pomagać innym, że mają większą po-
trzebę niesienia pomocy potrzebującym i lepiej ro-
zumieją ich potrzeby. Odsetek mężczyzn – wolon-
tariuszy jest  znaczący.

Wiek badanych
Analizując badanych pod względem wieku za-

uważamy, że mieszczą się w dwóch przedziałach 
wiekowych. Najwięcej – bo ponad połowa z nich to 
osoby w wieku 16-25 lat. Kolejną liczną grupę sta-
nowią osoby w wieku  21-30 lat (40% ankietowa-
nych). Pozostałe 10% badanych to osoby w wieku 
31-40 lat i 41 lat i powyżej. 

bezrobotne (6%) i osoby zatrudnione na czas okre-
ślony (4%). Wśród wolontariuszy dominuje młodzież 
studiująca i ucząca się (74,%). Kolejną grupę 
(5-krotnie mniejszą) stanowią osoby pracujące, 
w tym częściej – osoby mające stałe zatrudnienie. 
bezrobotni niechętnie podejmują pracę na rzecz 
innych.

Sytuacja materialna wolontariuszy
W ogólnej charakterystyce wolontariuszy płoc-

kich interesująca była informacja, jak oceniają swo-
ją własną sytuację materialną. Z przeprowadzonych 
badań wynika, że 3/4 ocenia ją pozytywnie – jako 
dobrą i bardzo dobrą.( 66% ), 28% określa ją jako 
przeciętną i tylko 6% jako złą i bardzo złą.

Źródło: Opracowanie własne
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Źródło: Opracowanie własne

Źródło: Opracowanie własne

Jakim wykształceniem 
legitymują się badani wolontariusze? 
 Na użytek niniejszych badań interesującym było 

stwierdzenie, czy istnieje zależność między pozio-
mem wykształcenia a podejmowaniem nieodpłat-
nej pracy na rzecz innych? Taka zależność istnieje. 
Wolontariusze legitymują się najczęściej wykształ-
ceniem średnim i niepełnym wyższym (42%) oraz 
gimnazjalnym (36%). Najrzadziej, wyższym (10%) 
i ZSZ (12%).

Status zawodowy wolontariuszy
Najliczniejsze – prawie równoliczne grupy wo-

lontariuszy – stanowią studenci (38%) i uczniowie 
(36%). W dalszej kolejności są to osoby pracujące 
zatrudnione na czas nieokreślony (14%). mniej licz-
nie angażują się w prace w wolontariacie osoby 



NOTATKI PŁOCKIE  •  2017  •  3/25248

Nasuwa się nieodparty wniosek, że sprzyja dzia-
łalności na rzecz innych, własne poczucie bezpie-
czeństwa ekonomicznego, że potrzeby materialne 
zaspokojone chociażby na podstawowym poziomie 
skłaniają ludzi do angażowania się w działalność 
charytatywną.

miejsce zamieszkania
Dominują respondenci mieszkający w mieście 

powyżej 50 tys. do 150 tys. mieszkańców (60%). 
W następnej kolejności mieszkańcy miast do 50 tys. 
ludności (25%). mieszkańcy wsi stanowią tylko 12% 
wolontariuszy, są to uczniowie szkół średnich i stu-
denci przebywający czasowo w Płocku.

religijnych podczas większych świąt kościelnych; ko-
lejna grupa osób bierze w nich udział raz w tygo-
dniu (przeszło 1/3) a pozostali (14,6%; 14,6%) – 
codziennie bądź w ogóle nie uczestniczą. liczba 
osób, bardzo często stosujących praktyki religijne 
jak i w ogóle nie praktykujących jest taka sama.

Jak często uczestniczysz w praktykach religijnych?
– codziennie: 7 osób – 14,6%
– raz w tygodniu: 15 osób – 31,2%
– raz w miesiącu: -
– w święta:  19 osób – 39,6%
– nie uczestniczę 7 osób – 14,6%
– razem:  48 osób – 100%

można zatem wyciągnąć wniosek, że płoccy wo-
lontariusze są osobami wierzącymi i z pewnością 
ma to znaczenie w motywacji do pomagania in-
nym. Sama jednak częstotliwość uczestnictwa 
w praktykach religijnych nie odgrywa tu większej 
roli, bowiem przeszło połowa ankietowanych 
uczestniczy w praktykach religijnych rzadko.

Jakie zadania 
ankietowani pełnią w wolontariacie?
W tym pytaniu ankietowani mieli podaną listę 

odpowiedzi. Należało wybrać te, które ich dotyczą, 
Ankietowani mieli ponadto możliwość dopisania 

Źródło: Opracowanie własne
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Stan cywilny 
Wolontariusze Płockiego Wolontariatu to w zdecy-

dowanej większości (80%) osoby stanu wolnego – 
panny/kawalerowie (do tej grupy osób zaliczone 
zostały również osoby rozwiedzione i owdowiałe – 
4 osoby), co piąty wolontariusz jest osobą zamęż-
ną/żonatą. Nasuwa się wniosek: posiadanie wła-
snej rodziny nie sprzyja podejmowaniu działań cha-
rytatywnych. Zdecydowanie częściej angażują są 
w tę działalność osoby nie posiadające własnych 
rodzin. 

Czy wolontariusze są inspirowani 
do działania motywacją ideologiczną?
W ankiecie skierowanej do wolontariuszy za-

mieszczone zostało w związku z tym pytanie: czy 
jesteś wierzący? Z 50 ankietowanych, aż 48 odpo-
wiedziało twierdząco, jedna osoba jest niewierząca 
a jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi. Prawie 
wszystkie osoby wierzące, to osoby wyznania kato-
lickiego.

uczestnictwo w praktykach religijnych
Jak często wolontariusze deklarujący wiarę 

uczestniczą w praktykach religijnych? Najwięcej – 
prawie 40% wolontariuszy uczestniczy w praktykach 
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w rubryce „Inne” swojej własnej odpowiedzi nie 
uwzględnionej w kafeterii. Wyniki przedstawia  
tabela 2.

Odpowiedzi wolontariuszy Ilość odpowiedzi

Pomoc w codziennych czynnościach 17
Wspólne spędzanie czasu 32
Próby pozyskiwania środków finanso-
wych/sponsorów 14

Prace organizacyjne 12
Organizowanie akcji okolicznościowych 9
Spacery 8
Wspieranie, pocieszanie 6
Prace administracyjno-biurowe 2

Inne:
„udzielanie korepetycji, robienie plakatów 
i prac plastycznych 4

„Jestem do dyspozycji przy każdej akcji, 
chętnie pomogę wszystkim” 1

Tabela 2. Jakie zadania wykonują ankietowani  
w wolontariacie? N=50

Źródło: Opracowanie własne

Najwięcej osób, bo prawie 40% podało, że do 
ich zadań należy po prostu wspólne spędzanie cza-
su, prowadzenie rozmów z osobami samotnymi, 
chorym po to, by wyrwać je z poczucia izolacji, oraz  
pomoc w codziennych czynnościach; 1/3 wskazuje 
na wspólne spędzanie czasu oraz pozyskiwanie 
środków finansowych oraz sponsorów. Do zadań 
pozostałych (18%-24%) należą prace organizacyj- 
ne jak i organizowanie akcji okolicznościowych.  

W odpowiedzi „Inne” podawano następujące zada-
nia: pomoc dzieciom w nauce, robienie plakatów i 
prac plastycznych. Jedna osoba odpowiedziała, że 
„jest do dyspozycji przy każdej akcji, chętnie poma-
ga wszystkim”.

Zakończenie. Kim są płoccy wolontariusze?

Wśród wolontariuszy poddanym badaniom nie-
wielką przewagę stanowią kobiety (54% kobiet, 46% 
mężczyzn). Są to ludzie młodzi – ponad połowa  
z nich ma 16-25 lat, a kolejne 40% – 21-30 lat. Tyl-
ko 10 % wolontariuszy to osoby w wieku powyżej 30 
lat. Dominują osoby stanu wolnego (80%). Najczę-
ściej w Płockim Wolontariacie pracują studenci  
i uczniowie (74%) – najrzadziej osoby zatrudnione 
na czas określony (4%) i bezrobotni (6%). Jeśli cho-
dzi o ocenę swojej sytuacji materialnej to w zdecy-
dowanej większości oceniają ją jako dobrą i bardzo 
dobrą (3/4 osób), co sugeruje, że poczucie własne-
go bezpieczeństwa materialnego sprzyja podejmo-
waniu działalności na rzecz innych. W ankiecie skie-
rowano do wolontariuszy także pytanie dotyczące 
ich światopoglądu religijnego i częstotliwości praktyk 
religijnych zakładając, że stanowić mogą czynniki 
motywujące do działań charytatywnych. Spośród 50 
badanych wolontariuszy aż 48 to osoby wierzące 
(wyznania katolickiego), co z pewnością ma związek 
z otwarciem się na człowieka w potrzebie. Nato-
miast samo uczestnictwo w praktykach religijnych 
nie wydaje się być zbyt silnym czynnikiem warunku-
jącym bezinteresowną pracę.

Przypisy

1 D. lalak, T. Pilch, Elementarne pojęcia pedagogiki społecz- 
 nej i pracy socjalnej, Warszawa 2005, s. 47.
2 A. Olubiński, Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pe- 
 dagogiczne, Toruń 2004, s. 48.
3 A. J. Słowiński, Szkice do teorii wychowania kreatywnego,  
 Kraków 2013.
4 K. Segiet, Znaczenie wolontariatu działającego na rzecz 
 dzieci i młodzieży w różnych obszarach życia społecznego  
 [w:] Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opie- 
 kuńczych, b. Kromolicka [red.], Toruń 2005, s. 119.

5 S. Gawroński, Ochotnicy miłośnicy bliźniego, Warszawa  
 1999, s. 226.
6 Ibidem, s. 25-27.
7 Ibidem, s. 25-27.
8 http://www.plock.eu/pl/plocki_wolontariat (dostęp:  
 04.05.2014).
9 http://www.plock.eu/pl/nasze_akcje (dostęp: 06.05.2014).
10 Ankieta przeprowadzona przez wolontariuszkę Paulinę lis  
 w 2015 r.

A VOluNTEEr OF PŁOCK

Summary

The topic of my reflections is the voluntary service and its social background, especially a volunteer,  
a person who is able to be unselfish and sensitive. Who is the Plock volunteer? In this article I try to answer 
this question. I analyze the social-demographic features of people, who are engaged in unselfish help. I also 
conduct an analysis of tasks, which they are obliged to carry out.
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recenZja
piotr gryszpanowicz, leksykon nazw płockich ulic, wyd. towarzystwo naukowe płockie, 
płock 2016, ss. 368

Piotr Gryszpanowicz zadebiutował na płockim 
rynku wydawniczym bardzo efektownym albumem  
o nazwach płockich ulic na przestrzeni stuleci. Publi-
kacja w formie bogato ilustrowanego albumu wyda-
na została bardzo starannie: w sztywnej oprawie  
z planem Płocka z 1823 r. na okładce, w jasnozielo-
nej kolorystyce wygląda bardzo estetycznie. Pod 
względem edytorskim album wydany jest nienagan-
nie. 

Jak Autor napisał w przedmowie, współczesny 
Płock posiada ponad 500 nazwanych ulic, alei, 
rond i placów, jest to więc bardzo bogaty materiał 
do analizy. We wstępie P. Gryszpanowicz krótko 
przedstawił uwarunkowania historyczne, które mia-
ły wpływ na nadawanie i zmiany nazw płockich ulic. 
Początkowo ulicom nadawano nazwy od ich pew-
nych cech charakterystycznych (Nadwiślańska, 
Ostatnia), miejscowości, do których prowadziły  
(Wyszogrodzka, bielska), czy rodzaju rzemieślników 
je zamieszkujących (Piekarska, Zduńska), co było 
dosyć typowe. Podobne nazwy spotykamy w innych 
miastach. Zmiany w nazwach i tabliczkach o nich 
informujących zaczęły się wraz z zaborami. Naj-
pierw zaborca pruski starał się uporządkować mia-
sto według swoich zasad, potem zaborca rosyjski 
nakazał wieszać nowe tabliczki, często z nowymi 
nazwami, po 1915 r. okupanci niemieccy wydali ko-
lejne zarządzenia. 

Swoista rewolucja i ciągłe zmiany nazw ulic za-
częły się w latach II rzeczypospolitej i właściwie to 
zjawisko trwa do dzisiaj. Najpierw zniknęły nazwy 
kojarzące się z carskim zaborcą, zastępowane pol-
skimi postaciami i wydarzeniami, co zresztą często 
prowadziło do ostrych sporów politycznych. Tak by-
ło np. z nazwą ulicy 1 maja, czy Józefa Kwiatka, co 
oprotestowywały ugrupowania prawicowe w radzie 
miejskiej. Kolejne zmiany przyniosło przejęcie wła-
dzy przez J. Piłsudskiego i ekipę sanacyjną. Wtedy 
tradycyjne nazwy zmieniono na miłe nowej władzy, 
np. ul. Kolegialna zmieniła się w ul. Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej, pl. Floriański w pl. marszałka 
Józefa Piłsudskiego, a nowo wybudowany most zo-
stał nazwany mostem im. legionów Józefa Piłsud-
skiego.

hitlerowcy, chcący zrobić z Płocka niemiecki 
Schröttersburg, część ulic przetłumaczyli na język 
niemiecki (Sonnen Strasse, Töpfer Strasse, Sport-
strasse), resztę nazwali po swojemu, usuwając pol-
skich patronów i zastępując ich własnymi (Paul Sohn 

Strasse, Oststrasse, Tannenbergerstrasse). Po wojnie 
komuniści do nazw ulic wprowadzili swoich bohate-
rów, organizacje i wydarzenia (np. gen. K. świer-
czewskiego, m. Nowotkę, b. bieruta, Związek mło-
dzieży Polskiej, rewolucję Kubańską). I wreszcie po 
1989 r. zaczęły znikać nazwy związane z systemem 
komunistycznym, co praktycznie trwa do dzisiaj, bo 
na mocy ustawy z 1 kwietnia 2016 r. do 1 września 
2017 r. z przestrzeni publicznej powinny zniknąć na-
zwy, związane z Prl-em, a jeszcze kilka takich  
w Płocku zostało. 

Tak więc Autor miał co robić, pokazując kolejne 
zmiany niektórych ulic, jak np. Collegien Strasse –
Kolegialna – POW – Erich Koch Strasse – marsz. 
Józefa Stalina – i znowu Kolegialna. Przy okazji jest 
to świetny przykład, jak sytuacja polityczna wpływa 
na nazwy ulic. Podobnie jest z pobliskim placem, 
wyznaczonym przez zaborcę pruskiego w końcu 
XVIII w.: Collegien Platz – Frauer Platz – Wilhelm 
Platz – Plac Floriański – pl. marszałka Józefa Piłsud-
skiego – znowu Collegien Platz – pl. Powstań- 
ców Warszawskich – pl. Obrońców Warszawy,  
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co obowiązuje do dzisiaj. Jednak większość nazw 
ulic takich perturbacji nie przechodziła. 

Z racji rozwoju przestrzennego Płocka, najwięcej 
nazw dotyczy II połowy XX w., kiedy z powodu wy-
budowania Petrochemii miasto szybko się rozwijało 
i pojawiały się nowe ulice, które musiały otrzymać 
nazwy. Kolejna faza rozwoju Płocka związana była 
z włączaniem w granice miasta okolicznych wsi. 

Album ma układ alfabetyczny, choć najpierw 
zaczynają się ulice, mające w nazwie cyfry. Nazwa 
każdej ulicy jest zapisana na tabliczce z podaniem 
osiedla, na którym się znajduje oraz współrzędny-
mi na planie Płocka, który jest dołączony do albu-
mu. Jeżeli ulica zmieniała nazwy, są one pokazane 
na odpowiednich tabliczkach w układzie chronolo-
gicznym. Oprócz tego – dla dociekliwych – podany 
jest numer drogi (wojewódzkiej, powiatowej, gmin-
nej), na której leży. W osobnych ramkach przedsta-
wieni są patroni ulic w formie notki biograficznej, 
czy wyjaśnienia wydarzenia. Autor podał nawet 
ilość osób, zameldowanych na każdej ulicy według 
danych urzędu miasta Płocka (stan na czerwiec 
2015 r.).

Przykładowy wygląd jednej ze stron albumu, w tym przypadku 
dotyczący ul. małachowskiego

W warstwie tekstowej P. Gryszpanowicz scharak-
teryzował historię każdej ulicy: kiedy powstała, po-
dając tam, gdzie to było możliwe datę odpowiedniej 
uchwały rady miasta nadającą nazwę, czasami 
okoliczności nadania nazwy i wszystkie zmiany na-
zwy. 

Album jest bardzo bogato ilustrowany. Prawie 
każda ulica pokazana jest na fotografii archiwalnej 
lub współczesnej, często towarzyszą temu odpo-
wiednie fragmenty planów Płocka z XIX lub XX w. 
Występują też fotokopie dokumentów archiwalnych 
z uchwałą o nadaniu nazwy ulicy. Na końcu albumu 
znajduje się bibliografia, która pozwala zorientować 
się, z jakich źródeł i literatury Autor korzystał.  
Są tam źródła archiwalne, głównie z Archiwum Pań-
stwowego w Płocku i muzeum mazowieckiego, ale 
także z Archiwum Głównego Akt Dawnych w War-
szawie, biblioteki uniwersytetu Jagiellońskiego, czy 
muzeum Narodowego w Krakowie. Poza tym – 
opracowania historyczne i artykuły z „Głosu mazo-
wieckiego” z lat 30. Załączony jest też indeks alfa-
betyczny nazw ulic, alei, placów, rond z podaniem 
osiedla, na którym się znajdują i oczywiście stroną 
w opracowaniu. Osobny indeks dotyczy nazw histo-
rycznych, co jest znakomitym ułatwieniem dla tych, 
którzy szukają ulicy według tego klucza. 

Album pod względem merytorycznym został 
opracowany bardzo starannie. Autor zadał so- 
bie wiele trudu, wyszukując odpowiednie uchwały 
rady miasta, bądź plany Płocka. Wykorzystał też 
mnóstwo zdjęć poszczególnych ulic. Wiele z nich 
wykonał samodzielnie, przemierzając ulice miasta. 
można mieć jedynie uwagę natury estetycznej,  
że 90% zdjęć ulic została wykonana wczesną wio-
sną lub jesienią 2016 r., przez co fotografie, mimo 
koloru, wyglądają podobnie, w tonacji późnej je-
sieni. 

Jedynym chyba błędem faktograficznym, jaki 
udało się wychwycić jest informacja dotycząca prze-
mianowania ulicy Aleksandryjskiej na ulicę Józefa 
Piłsudskiego. Nastąpiło to z okazji zjazdu byłych le-
gionistów Ziemi Płockiej 6 sierpnia 1926 r. i zjazd 
miał jakoby zaszczycić swoją obecnością Józef Pił-
sudski (s. 209). W tej informacji jest kilka błędów: 
rzeczony zjazd odbył się nie w 1926, ale w 1925 r.  
i wtedy nastąpiła zmiana nazwy ulicy1. Piłsudski nie 
przyjechał na zjazd. W Płocku był tylko raz – 10 
kwietnia 1921 r. na okoliczność odznaczenia obroń-
ców Płocka i nadania miastu Krzyża Walecznych za 
obronę przed bolszewikami. Na początku sierpnia 
1925 r. przebywał na wypoczynku w Druskienni-
kach i po powrocie stamtąd wziął udział w zjeździe 
legionistów w Warszawie, gdzie wygłosił przemówie-
nie. Natomiast rok później – 8 sierpnia 1926 r. istot-
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nie zaszczycił zjazd legionistów, ale w Kielcach  
i oba zjazdy były imprezami o charakterze ogólno-
polskim2.

Po rozmowie z Autorem okazało się, że P. Gry-
szopanowicz oparł się o pismo magistratu miasta 
Płocka z 30 lipca 1925 r. do rady miejskiej z wnio-
skiem o zmianę nazwy ulicy Aleksandryjskiej oraz 
protokołu z posiedzenia rady miejskiej z 3 sierpnia 
1925 r., gdzie tenże wniosek wprowadzono pod 
obrady. Istotnie, we wniosku jest informacja o ma-
jącej nastąpić wizycie J. Piłsudskiego w Płocku  
6 sierpnia 1925 r.3 Skąd to się wzięło – nie wiado-
mo. możliwości są dwie: albo J. Piłsudski istotnie 
planował wizytę w Płocku – co jest wątpliwe –  
i w ostatniej chwili ją odwołał, albo wnioskodawcy 
konfabulowali, bądź opierali się o niesprawdzone 
informacje, aby zwiększyć szanse przeforsowania 
wniosku. Tak czy inaczej – J. Piłsudski do Płocka  
nie przyjechał i należało to sprawdzić. Zamiana 
daty 1925 na 1926 r. jest zwykłą literówką. Oczy-
wiście jest to drobne potknięcie bez większego zna-
czenia.

Generalnie album Piotra Gryszpanowicza należy 
ocenić bardzo wysoko – nie tylko ze względu na 
stronę edytorską, ale przede wszystkim treść. Nikt 
wcześniej nie podjął się podobnego zadania i to nie 
tylko w Płocku, ale także w kraju. Jest to jego autor-
ski, pionierski pomysł, przez niego zrealizowany od 
początku do końca. Żadne miasto w Polsce nie ma 
podobnej publikacji i album P. Gryszpanowicza mo-
że teraz służyć za wzór podobnych opracowań ulic 
w innych miastach w Polsce. 

Album ma jeszcze jedną zaletę, o której Autor mi-
mochodem wspomniał we wstępie. Otóż, charaktery-
zując kolejne zmiany nazw ulic i okoliczności im towa-
rzyszące, nie ocenia tego, nie ulega emocjom i nie 
poddaje ocenie, czy nowi patroni byli właściwi i godni 
takiego wyróżnienia. Ta powściągliwość i pozostawie-
nie osądu czytelnikom jest warta podkreślenia.

A swoją drogą – z racji wspomnianej ustawy de-
komunizującej przestrzeń publiczną – znowu nastą-
piły zmiany nazw ulic. Jest to więc doskonały pre-
tekst, aby wydać suplement, aktualizujący stan po  
1 września 2017 r.

Grzegorz Gołębiewski

Przypisy

1 Zjazd legionistów w Płocku, „Dziennik Płocki”, nr 182  
 z 7 sierpnia 1925, s. 3; ulica im. Piłsudskiego, „Dziennik 
 Płocki”, nr 186 z 12 sierpnia 1925 r., s. 3; P. Piotrowski, 
 Związek legionistów Polskich w Płocku (1922-1939), „Studia 
 mazowieckie” 2015, nr 3, s.136-137.
2 rocznica wymarszu Kadrówki, „Dziennik Płocki”, nr 182  
 z 7 sierpnia 1926, s. 1; W. Jędrzejewicz, Kronika życia Józe- 
 fa Piłsudskiego 1867-1935, t. 2 – 1921-1935, Warszawa 
 1989, s. 173, 244-246.

3 Archiwum Państwowe w Płocku, akta miasta Płocka,  
 sygn.  22 100, pismo magistratu m. Płocka do rady miejskiej  
 z 30 lipca 1925 r., k. 475; pismo do radnych z porządkiem  
 obrad XXXIII posiedzenia rady miejskiej (b. d.), k. 476; za- 
 łącznik nr 220 protokołu posiedzenia rady miejskiej z dnia  
 3 sierpnia 1925 r., k.477; sygn. 22 102, protokół XXXIII  
 posiedzenia rady miejskiej z 3 sierpnia 1925 r., verso k. 50.
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Z żałobnej karty

6 lipca 2017 r. zmarł prof. dr hab. Andrzej 
Chodubski, jeden z najwybitniejszych polskich 
uczonych, nauczyciel, wychowawca, mentor, pra-
wy człowiek, Członek honorowy TNP.

A. Chodubski urodził się 1 stycznia 1952 r.  
w Grabienicach małych na mazowszu. W 1976 r. 
ukończył z wyróżnieniem studia na uniwersytecie 
Gdańskim na kierunku historia. Pięć lat później, 
w 1981 r., uzyskał stopień doktora nauk humani-
stycznych, w 1986 r. doktora habilitowanego,  
a w roku następnym docenta. W 1996 r. otrzy-
mał tytuł naukowy profesora. był profesorem 
zwyczajnym w Instytucie Politologii uniwersytetu 
Gdańskiego. Promotor i recenzent licznych prac 
licencjackich, magisterskich, doktorskich i habili-
tacyjnych.

A. Chodubski był politologiem, specjalizował się 
w metodologii badań politologicznych, problema-
tyce przemian cywilizacyjnych oraz w zagadnie-
niach mniejszości narodowych i etnicznych. Zajmo-
wał się kwestiami prognostyki i etyki w badaniach 
politologicznych. badał dzieje Gdańska i mazow-
sza. Odbył staże naukowe na uniwersytetach w 
messynie (1985, 1991, 1993, 1994), w Wiedniu 
(1987), w Parmie (1989), w Amsterdamie (1990). 
Kierował pracami badawczo-naukowymi, m.in.: 
Stosunki społeczne na Kaukazie w recepcji polskich 
zesłańców, Komunikacja życia politycznego. Kate-
gorie teoretyczne i ich przewartościowania, Tożsa-
mość polonijna na tle przemian cywilizacyjnych 
świata. Napisał prawie 1300 prac naukowych o 
dużym znaczeniu. Opublikował szereg wartościo-
wych artykułów w „Notatkach Płockich”. 

Profesor Andrzej Chodubski (1952-2017)

proFesor andrZej chodubski nie żyje

Ten gdański uczony o szerokich horyzontach,  
z pochodzenia mazowszanin, ujawnił i upowszech-
nił zasługi swojego krajana – Witolda Zglenickiego. 
Towarzystwo Naukowe Płockie opublikowało dwie 
prace zwarte: Witold Zglenicki „polski Nobel” 
1850-1904 i Górnik, geolog Witold Zglenicki 
(1850-1904). „Polski Nobel”, Płock 2011.

był członkiem Komitetu Nauk Politycznych Pol-
skiej Akademii Nauk. Od 1977 r. działał w Pol-
skim Towarzystwie Nauk Politycznych. W 1984 r. 
wstąpił do Towarzystwa Naukowego Płockiego, 
a w 2015 r. został jego Członkiem honorowym.

A. Chodubski za swoje zasługi był wielokrot-
nie nagradzany, m.in. nagrodami ministra i rek-
tora, Nagrodą im. Ireny i Franciszka Skowyrów 
na Katolickim uniwersytecie lubelskim (2001).

Profesor Andrzej Chodubski, wypróbowany 
przyjaciel, darczyńca Towarzystwa Naukowego 
Płockiego został pochowany 12 lipca 2017 r. na 
Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku. W uro-
czystości pogrzebowej wzięli udział przedstawi-
ciele TNP: prof. Zbigniew Kruszewski, prezes 
TNP, doc. dr Wiesław Koński, Sekretarz General-
ny TNP i dr Andrzej Kansy, dyrektor biura Zarzą-
du TNP.

Prof. Andrzej Chodubski zostanie zapamiętany 
jako człowiek skromny, pełen dobra i radości.

Andrzej Kansy Fot. rafał majewski
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wej „mazowsze” w Płocku / red. Zenon Kluczyński. – 2016, 
[r. 16], nr 5(177)-6(178). – Płock: Związek Żołnierzy AK 
„mazowsze”, 2016. – Niereg.

12. Głos Słupna: biuletyn Gminy Słupno / red. zespół. – 
2016, [r.12], nr 11(46). – Słupno: uG, 2016. – Niereg.

13. Gość Niedzielny: tygodnik katolicki / red. nacz. ks. marek 
Gancarczyk. – 2016, r. 93, nr 27-39. – Katowice: Wydaw-
nictwo Kurii metropolitalnej w Katowicach, 2016. – Tyg. – 
ISSN 0137-7604 – Zawiera dod. „Gość Płocki”.

14. humanizacja Pracy / Fundacja humanizacja Pracy, Szko-
ła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku; [red. nacz. Da-
nuta Walczak-Duraj]. – 2016, nr 3(285). – [S.l.]: FhP; 
Płock: SWPW, 2016. – Kwart. – ISSN 1643-7446

15. Informacje SuTW w Płocku / red. zespół. – zeszyt 12 
(2015/2016). – Płock: Stowarzyszenie uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, 2016. – rocz.

16. Informator Gminy mochowo: biuletyn Samorządu 

bIblIOGrAFIA mAZOWSZA PŁOCKIEGO 
ZA OKrES 1 VII – 30 IX 2016 r.

Gminnego / red. zespół. – 2016, [r. 2], nr 2. – mochowo: 
urząd Gminy, 2016. – rocz.

17. Kontakt: biuletyn Informacyjny burmistrza i rady miejskiej 
w Drobinie / Andrzej Samoraj. – 2016, [r. 22], nr 91 (wrze-
sień). – Drobin: umiG, 2016. – Kwart. – ISSN  1730-8208

18. Kronika mazowiecka: Pismo Samorządu Województwa 
mazowieckiego / red. nacz. Iwona Dybowska. – 2016,  
nr 7-9. – Warszawa: urząd marszałkowski Województwa 
mazowieckiego, 2016. – mies. – ISSN 1730-749X

19. Kurier Gminy bulkowo / red. zespół. – 2016, [r. 4],  
nr 3(15). – bulkowo: urząd Gminy bulkowo, 2016. – mies.

20. Kurier Sierpecki / red. nacz. Sylwia Krupińska. – 2016,  
[r. 8], nr 27-39. – Sierpc: P.h.u. Comp-Art 2016. – Tyg. –
ISSN 2080-1556

21. lokalna Gazeta Kutna i regionu: plus Łęczyca, Gosty- 
nin / red. nacz. Patryk ślęzak. – 2016, [r. 8], nr 367-379. 
– Kutno: „ImEDIA”, 2016. – Tyg. – ISSN 2080-2269

22. ludność, ruch naturalny i migracje w województwie ma-
zowieckim w 2015 r. = Population, vital statistics and mi-
gration in mazowieckie voivodship in 2015 / [red. główny 
barbara Czerwińska-Jędrusiak]. – Warszawa: urząd Staty-
styczny, 2016. – 219, [3] s.: wykr.; 30 cm. – (Informacje  
i Opracowania Statystyczne). – rocz. – ISSN 1643-5818 –
Tyt. równol.: Population, vital statistics and migration  
in mazowieckie voivodship in 2015

23. m 4: międzyosiedlowy magazyn mieszkańców Płocka: śród-
mieście, Tysiąclecia, Skarpa, międzytorze, Podolszyce / red. 
nacz. Jan bolesław Nycek. – 2016, [r. 5], nr 1(25) lipiec. – 
Płock: Wydawnictwo marow Jan b. Nycek, 2016. – Niereg.

24. mariawita: pismo Kościoła Starokatolickiego mariawitów 
/ red. Kolegium. – 2016, [r.58], nr 6/7-8. - Płock : Kościół 
Starokatolicki mariawitów, 2016. - mies. - ISSN 0209-3103

25. mazowiecka Szwajcaria: brudzeń Duży zaprasza: bez-
płatne pismo społeczno-kulturalne Towarzystwa Przyjaciół 
Gminy brudzeń im. Pawła Włodkowica / red. nacz. Andrzej 
Dwojnych. – 2016, r. 15 [właść. 14], nr 2(54-55). – bru-
dzeń Duży – TPGb, 2016. – Kwart. – ISSN 1642-9214

26. mazowiecki rynek Pracy: biuletyn Wojewódzkiego urzędu 
Pracy w Warszawie / red. nacz. Wiesława lipińska. – 2016, 
r. 13, nr 4-5. – Warszawa: Wojewódzki urząd Pracy,  
2016. – Dwumies. – ISSN 2082-856X

27. mazowsze: Analizy i Studia / [Zespół aut. maciej Sulmicki 
et al.]. – 2016, nr 2(50). – Warszawa: mazowieckie biuro 
Planowania regionalnego w Warszawie, 2016. – Niereg. – 
ISSN 1896-6322

28. mazowsze: Studia regionalne / red. nacz. Adriana bar-
bara Cieślak. – 2016, nr 19. – Warszawa: mazowieckie 
biuro Planowania regionalnego, 2016. – Niereg. – ISSN 
1689-4774

29. meritum: mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny / red. nacz. 
Janina Ziętek. – 2016, nr 3. – Warszawa: mazowieckie Sa-
morządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli; Ośrodek  
Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów,  
2016. – Kwart. – ISSN 1896-2521

30. miastO!Żyje: płocki miesięcznik kulturalny / oprac. Płoc-
ki Ośrodek Kultury i Sztuki i Wydział Promocji i Informacji 
urzędu miasta Płocka. – 2016, [r.5], nr 7-9 + Informator 
Społeczny: lipiec, wrzesień. – Płock: urząd miasta, 2016. 
mies.

31. miesięcznik Pasterski Płocki: organ urzędowy Diecezji 
Płockiej / red. ks. Andrzej Janicki. – 2015, [r. 100(110)],  
nr 1-12. – Płock: Kuria Diecezjalna Płocka, 2015. – mies. – 
ISSN 0209-3642
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32. moda na mazowsze / red. wydania Anna Somorow- 
ska. – 2016, nr 04. – Warszawa: mazowiecka regionalna 
Organizacja Turystyczna, 2016. – Niereg. – Egzemplarz 
bezpłatny

33. Nasz Gostynin: biuletyn miejski / red. nacz. maria Zię- 
tek. – 2016, [r. 5], nr 3(30). – Gostynin: Gmina miasta 
Gostynina. Wydział rozwoju miasta, Promocji i Ochrony 
Zdrowia 2016. – Kwart. – ISSN 2081-4364

34. Nasz Płock: bezpłatny magazyn mieszkańców Płocka  
i mazowsza Płockiego / red. nacz. Jan bolesław Nycek. – 
2016, [r.13], nr 4(110). – Płock: Wydawnictwo mArOW – 
Jan bolesław Nycek, 2016. – Niereg. – ISSN 1731-5484

35. Nasz Sierpc: biuletyn rady i burmistrza / red. kolegium. – 
2016, nr 1 (108). – Sierpc: urząd miasta, 2016. – Kwart.

36. Nasza Gmina: informator Gminy Stara biała / red. ze-
spół. – 2016, [r. 6], nr 3(20). – Stara biała: urząd Gminy, 
2016. – Kwart.

37. Nasza Gmina radzanowo: monitor samorządowy gminy 
radzanowo / red. zespół. – 2016, [r. 6], nr 16. – radzano-
wo: urząd Gminy, 2016 – Kwart. – ISSN 2084-0853

38. Notatki Płockie: kwartalnik Towarzystwa Naukowego 
Płockiego / [red. nacz. Wiesław Koński]. – 2016, [r.60],  
nr 3/248. – Płock: TNP, 2016. – Kwart. – ISSN 0029-389X

39. Obserwator Płocki: Gostynin, Płock, Sierpc: magazyn pu-
blicystyczno-społeczny, bezpłatny biuletyn Grupy Inicjatyw-
nej Stowarzyszenia „Nasza mała Ojczyzna – mazowsze” /  
red. zespół. – 2016, nr 5-6(lipiec-sierpień). – Płock: Agen-
cja reklamowa „PAVO”, 2016. Niereg.

40. PetroNews.pl: Płock i powiat płocki / red. nacz. Agniesz-
ka Stachurska. – 2016, [r. 4], nr 13-18. – Płock: Pr-image 
na podstawie umowy franczyzowej z Extra media Sp. z o.o.,  
2016. – Dwutyg. – ISSN 2353-0863

41. Płocki rocznik historyczno-Archiwalny: Archiwum Państwo-
we w Płocku; [red. nacz. Tomasz Piekarski]. – T.8(2016). – 
Płock: AP, 2016. – rocz. – ISSN 1426-4684

42. Powiat Płocki Dobrze ułożony: magazyn informacyjny po-
wiatu płockiego: bielsk, bodzanów, brudzeń Duży […]. – 
2016, [r. 2], nr 5. – Płock: rada i Zarząd Powiatu w Płocku,  
2016. – Niereg. – ISSN 2450-6826

43. razem: magazyn wewnętrzny Grupy OrlEN. – 2016,  
[r. 2], nr 4-5. – Płock: PKN OrlEN SA, 2016. – Niereg.

44. Sierpecka Fara: pismo Parafii p.w. św. Wita, modesta  
i Krescencji. Na prawach maszynopisu / red. zespół. – 
2016, [r.21], nr 7/8(236/237). – Sierpc: Parafia p.w.  
św. Wita, modesta  i Krescencji, 2016. – mies.

45. Słowo Gozdowa: biuletyn Wójta i rady Gminy / red. ze-
spół. – 2016, [r. 19], nr 3(66). – Gozdowo: urząd Gminy, 
2016. – Kwart. – ISSN 1898-172X

46. Słubicki biuletyn Informacyjny / red. nacz. Krzysztof Gło-
wacki. – 2016, [r. 2], nr3/7. Słubice: Gmina Słubice,  
2016. – Kwart.

47. Spotkanie / red. zespół. – 2016, [r.11], nr 7/117-9/119. – 
rogozino: Parafia św. Faustyny Apostołki bożego miłosier-
dzia, 2016. – mies.

48. Stanisławówka: biuletyn parafialny / red. zespół. – 2016, nr 
1(1)-4(4). – Płock: Parafia św. Stanisława Kostki, 2016.– Tyg.

49. Studia mazowieckie / red. nacz. Janusz Szczepański. –  
r. 10/25(2016), nr 3. – Pułtusk: Akademia humanistyczna 
im. Aleksandra Gieysztora, Ciechanów: Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa, 2016. – Kwart. – ISSN 1231-2797

50. Tygodnik Płocki / red. nacz. Tomasz Szatkowski. – 2016, 
[r.44], nr 27-39. – Płock: Dziennikarsko-Wydawnicza Spół-
dzielnia Pracy „AKAPIT”, 2016. – Tyg. – ISSN 0208-6972

51. u świętego marcina: pismo Parafii św. marcina w Słup- 
nie / red. nacz. Jakub Siwek. – 2016, [r. 7], nr 5(46)- 
-4(45). – Słupno: Parafia św. marcina, 2016. – mies

52. W Duchu i Prawdzie: katolicka gazeta gostynińska / red. 
nacz. Janina Przygocka. – 2016,  [r. 23], nr 3(243)-4(244). 
– Gostynin: Parafia św. marcina, 2016. – mies.

53. Wieś mazowiecka: miesięcznik mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa rolniczego / red nacz. Ewa Gregorczyk. – 
2016, nr 7/8-9. – Warszawa: mazowiecki Ośrodek Doradz-
twa rolniczego, 2016. – mies. – ISSN 1507-4714

54. Wieści Gminne (bielsk): pismo urzędu Gminy bielsk. – 
2016, [r. 10], nr 38(3). – bielsk: urząd Gminy, 2016. – 
Niereg.

55. Wieści znad Wisły / red. Ewa Smuk-Stratenwerth, monika 
Deja. – 2016, [r. 23], nr 98. – Grzybów: Stowarzyszenie 
„Ziarno”, 2016. – Niereg. – ISSN 1643-7810

56. Zagraj to Sam: przeboje w zapisie nutowym / red. nacz. 
Janusz Wiśniewski. – 2016, [r.23], nr III(237). – Płock: Stu-
dio „bis”, 2016. – Kwart. – ISSN 1231-0980

57. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Płocku. Nauki Ekonomiczne / = Economic Notes; [red. 
nacz. Anna Nowacka]. – T. 23(2016). – Płock: Wydawnic-
two PWSZ, 2016. – Niereg. – ISSN 1644-888X

58. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Płocku. Społeczeństwo. Edukacja. Język / [red. nacz. Ja-
cek Grzywacz]. – T. 4(2016). – Płock: Wydawnictwo PWSZ,  
2016. – rocz. – ISSN 2353-1266

 Poszczególne okręgi i miejscowości

Płock
— bOrOWSKI, Jerzy.: Organizacje sportowe w Płocku w la-

tach 1882-1904 = poz. 240
59. KuKOmSKA, lucyna.: Wiąże nas Wisła / [tekst] lucyna 

Kukomska; [zdjęcia] Dariusz Ossowski. – Zagnańsk: świę-
tokrzyskie Towarzystwo regionalne, 2016. – 109 s.: il. ko-
lor.; 21 cm. – (biblioteka świętokrzyska ; 346) – ISbN 978-
83-64439-25-4

60. lEWANDOWSKA, Anna.: Płock za pół ceny: zabrakło…
jedzenia! / Anna lewandowska. // Gazeta Wyborcza – 
Płock. – 2016, nr 213, s. 3, il.

Akcja promocyjna „Płock za pół ceny” organizowana przez 
radio ZET Gold i urząd miasta Płocka.
61. lEWANDOWSKA, Anna.: Powtórzymy Płock za pół ceny: 

i wiosną, i jesienią / Anna lewandowska. // Gazeta Wybor-
cza – Płock. – 2016, nr 214, s. 1, il.

Akcja promocyjna „Płock za pół ceny” organizowana przez 
radio ZET Gold i urząd miasta Płocka.
— mIErZEJEWSKA, Edyta.: Jak i za ile się Płock reklamuje = 

poz. 189
62. OrŁOWSKA, milena.: Płock miastem rabatów: już w naj-

bliższy weekend / milena Orłowska. // Gazeta Wybor- 
cza - Płock. – 2016, nr 208, s. 1, il.

Akcja promocyjna „Płock za pół ceny” organizowana przez 
radio ZET Gold i urząd miasta Płocka.
63. SPINGEr, Filip.: Znajomy spojrzał z góry na rzekę i łeb 

mu urwało / Filip Springer; rozm. przepr. Anna lewandow-
ska. // Gazeta Wyborcza. – 2016, nr 217, dod. magazyn 
Płocki, s. 1, 4-5, il.

rozmowa z publicystą i autorem książek, Filipem Springe- 
rem nt. Płocka. Artukuł zawiera fragm. książki „miasto Archipe-
lag”.
— SPrINGEr, Filip: miasto Archipelag = poz. 175

Szczutowo (gmina)
64. TWArDOWSKI, Andrzej.: Dożynki Powiatu Sierpeckiego: 

4 września 2016 roku w Szczutowie / Andrzej Twardow- 
ski; rozm. przepr. Jan b. Nycek. // Nasz Płock. – 2016,  
nr 4(110), s. 7, il.
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Prezentacja Gminy Szczutowo.

Pamiętniki. Wspomnienia
— OrŁOWSKA, milena.: Noszę Płock w plecaku, jak żołnierz 

chleb i amunicję = poz. 121
— (lesz).: Płocczanie otrzymali Krzyże Wolności i Solidarno-

ści = poz. 130
— OrŁOWSKA, milena.: Gdy mama z córką razem szykują 

pompony = poz. 253
— STOGOWSKA, Anna maria.: Prezydenci Płocka (do 1939 r.) 

= poz. 111

biografie

Alabrudzińska, Kalina
65. OrŁOWSKA, milena.: Ten drugi kebab, czyli manifest jej 

wolności / milena Orłowska. // Gazeta Wyborcza. – 2016, 
nr 229, dod. magazyn Płocki, s. 1, 4-5, il.

Film krótkometrażowy „Niestrudzeni wędrowcy” w reżyserii 
płocczanki Kaliny Alabrudzińskiej nagrodzony w Konkursie 
młodego Kina na festiwalu filmowym w Gdyni.

Askanas, Kazimierz
66. GrOChOWSKA-IWAŃSKA, Krystyna.: Dwa i pół wieku 

rodziny Askanasów w Płocku: Stefan Kazimierz Askanas.  
Cz.2 / Krystyna Grochowska-Iwańska, Agnieszka Wojcie-
chowska. // Notatki Płockie. – 2016, nr 3/248, s. 29-35,  
il. – Streszcz. w jęz. ang.

bontemps Piotr Karol
67. KOrDAlA, Tomasz.: Zapomniany generał Wojska Pol-

skiego Piotr bontemps 1777-1840: 195 lat muzeum mazo-
wieckiego w Płocku: informator wystawy 12 kwietnia- 
3 lipca 2016. [Tomasz Kordala]. – Płock: muzeum mazo-
wieckie, 2016. – [4] s.: il. kolor.; 30 cm.

Informator wystawy 12 kwietnia-3 lipca 2016

bure, Albert de
68. STEFAŃSKA, Ewelina.: Francuski kapitan, który dzielnie 

Płocka bronił / Ewelina Stefańska. // Gazeta Wyborcza. – 
2016, nr 229, dod. magazyn Płocki, s. 6, il.

Francuz, kpt. Albert de bure - uczestnik walk w obronie Płoc-
ka w 1920 r.

Cegłowski, Stefan
69. lEWANDOWSKA, Anna.: Ksiądz Stefan Cegłowski Płoc-

czaninem roku 2015 / Anna lewandowska, Ewelina  
Stefańska. // Gazeta Wyborcza - Płock. – 2016, nr 172,  
s. 1, il.

Celińska, Zofia
— (lesz).: 4. Płockie Dni Żydowskie = poz. 237

Ciarkowski, Dariusz
70. NYCEK, Jan bolesław.: Dariusz Ciarkowski (1957-2016) / 

Jan bolesław Nycek. // Nasz Płock. – 2016, nr 5(111),  
s. 11, il.

Dariusz Ciarkowski – były wiceprezydent Płocka i burmistrz 
Drobina.

Garkowska, małgorzata
71. lEWANDOWSKA, Anna.: Stała i kroiła te pomidory…: 

dlaczego taka smutna‗ / Anna lewandowska. // Gazeta 
Wyborcza. – 2016, nr 223, dod. magazyn Płocki, s. 6-7, il.

małgorzata Garkowska, autorka powieści „układanka  
z uczuć”.

Gąsiorowski, Paweł bogdan
— WOŹNIAK, Norbert.: [Opowieści genealogiczne z ziemi 

sierpeckiej]  = poz. 113

Glińska, Zofia
72. OrŁOWSKA, milena.: Pierwsza polska stewardesa z ma-

jątku biała / milena Orłowska. // Gazeta Wyborcza. – 
2016, nr 176, dod. magazyn Płocki, s. 4-5, il.

biografia Zofii Glińskiej oprac. na podstawie wspomnień 
Wandy Tycner i książki Anny Sulińskiej „Wniebowzięte. O ste-
wardesach w Prl-u”.

Gombiner, Abraham
73. SChuDrICh, michael.: Abraham Gombiner = Avraham 

Gombiner/ michael Schudrich. // Etnografia Nowa. – 
07(2015)/08(2016), s. 130-137, il.

rabin Abraham Gombiner z Gąbina, autor „magen Awra-
ham” - komentarza do kodeksu prawa religijnego „Szulchan 
Aruch”.

Guterman, Jakub
74. STEFAŃSKA, Ewelina.: Jakub wraca do magicznego 

ogrodu : będzie taki film / Ewelina Stefańska. // Gazeta 
Wyborcza. – 2016, nr 188, dod. magazyn Płocki, s. 6, il.

Wspomnienia Jakuba Gutermana, urodzonego w Płocku,  
z okresu dzieciństwa. Prace nad filmem dokumentalnym  
o losach jego rodziny.

Klicka, barbara
75. bONOWICZ, Wojciech.: [Z tomu barbary Klickiej Nice 

(2015)] / Wojciech bonowicz. // Znak. – 2016, nr 734-735, 
s. 124-125, il. – (moi, mistrzowie)

Zawiera rec. książki: Nice / barbara Klicka. – Poznań, 
2015.
76. KlICKA, barbara.: Jak być i nie być poetą / barbara Klic-

ka; rozm. przepr. Katarzyna Kazimierowska. // Tygodnik 
Powszechny. – 2016, nr 31, s. 70-73, il.

rozmowa z poetką, publicystką, laureatką nagrody poetyckiej 
Silesius - barbarą Klicką z Płocka.
77. SOWIŃSKI, michał.: Nagrody literackie Gdynia przyzna-

ne / michał Sowiński. // Tygodnik Powszechny. – 2016,  
nr 39, s. 64-65, il.

Nagroda dla barbary Klickiej za tomik poezji „nice”.

Kolczyński (rodzina)
78. mIChAlSKA, Jolanta.: Opowieści mojej mamy: czasy  

okupacji / Jolanta michalska. – Płock: „Korepetytor”, 2016. –  
93 s. : il. ; 21 cm. – ISbN 978-83-64825-38-5

Wspomnienia o rodzinach: Eichman, Kolczyński, Schwentke, 
Tews i in.

Koszewski, Jacek
79. lEWANDOWSKA, Anna.: Zaczes na kaczą dupkę, dzwo-

ny i koszula w kwiatki: po prostu big-beat! / Anna lewan-
dowska. // Gazeta Wyborcza. – 2016, nr 188, dod. maga-
zyn Płocki, s. 1, 4-5, il.

Wspomnienia z lat 60-tych i 70-tych XX w. muzyka i organi-
zatora tegorocznych wieczorków tanecznych na Starym ryn- 
ku – Jacka Koszewskiego.

Kruszewski, Jacek
80. mAŁAChOWSKI, Adam.: Trampkarz, kibic, prezes…:  

Wisła to całe moje życie / Adam małachowski. // Gaze- 
ta Wyborcza. – 2016, nr 164, dod. magazyn Płocki, s. 4-5, 
il.

Jacek Kruszewski, prezes Wisły Płock.
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Kryśkiewicz, Arkadiusz
81. STEFAŃSKA, Ewelina.: Dzień dobry, nazywam się Arca-

dius / Ewelina Stefańska. // Gazeta Wyborcza. – 2016,  
nr 199, dod. magazyn Płocki, s. 1, 6, il.

Arcadius mauritz, własc. Arkadiusz Kryśkiewicz – fotograf  
z Płocka.

Łoś, Stefan
82. (lESZ).: Jagiellońska „Szajka” na jubileusz: „Kot”, „Praw-

dzic”, „Zośka” / (lesz). // Tygodnik Płocki. – 2016, nr 37,  
s. 4

Dot. wydania „Szajki” Stefana Łosia z okazji jubileuszu 110-le-
cia „Jagiellonki”.

marciniak, Szymon
83. mAŁAChOWSKI, Adam.: Euro marciniaka / Adam ma-

łachowski. // Gazeta Wyborcza. – 2016, nr 170, dod. ma-
gazyn Płocki, s. 5, il.

Szymon marciniak, sędzia piłkarski z Płocka, na mistrzo-
stwach Europy w Piłce Nożnej we Francji.

Napieralska, maria
84. KONArSKA-PAbINIAK, barbara.: maria Napieralska 

(1867-1896): literatka z Oporowa przywrócona pamięci /  
barbara Konarska-Pabiniak. // Notatki Płockie. – 2016,  
nr 3/248, s. 6-15, il. – Streszcz. w jęz. ang.

Zawiera czarno-białe fotografie z XIX i pocz. XX wieku.

Olejniczak, Waldemar
— OlEJNICZAK, Waldemar.: Wywiad z posłem rP Walde-

marem Olejniczakiem = poz. 157

Paprocki, bartłomiej
— WOŹNIAK, Norbert.: [Opowieści genealogiczne z ziemi 

sierpeckiej] = poz. 113

Piwnicki (rodzina)
85. DrZEWIECKI, bartosz.: Piwniccy herbu lubicz odmienio-

ny od XVI do XX wieku / bartosz Drzewiecki, Tomasz Sła-
wiński; Polskie Towarzystwo historyczne. – Warszawa: Wy-
dawnictwo DiG, 2016. – 471 s.: il.; 25 cm. – (Szlachta  
i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej rzeczypospolitej) –  
Zawiera tablice genealogiczne. – bibliogr. s. 366-389.  
Indeksy. – ISbN 978-83-7181-970-4

Smoleński, Władysław
— hOrODYSKA-GIZIŃSKA, Ewa.: Władysław Smoleński  

i jego testament = poz. 199

Szamel, Wadysław
86. SZAmEl, Władysław.: Jubileusz płockiego taksówka- 

rza: to już 50 lat / Władysław Szamel; rozm przepr. monika 
Prusaczyk. // PetroNews.pl. – 2016, nr 15, s. 1, 12, il. – Za-
wiera czarno-białe fotografie z 2 poł. XX wieku.

Szczepański, Józef Dionizy
87. SZATKOWSKA, lena.: Cenny eksponat trafił do muzeum 

Jagiellonki: kolegowałam na pensji z Zosią, siostrą bro-
niewskiego / lena Szatkowska. // Tygodnik Płocki. – 2016, 
nr 38, s. 9, il.

list marii Kuncewiczowej dot. jej ojca, Józefa Dionizego 
Szczepańskiego, pierwszego dyrektora Gimnazjum Polskiego 
w Płocku.

Szweykowski, Wojciech Anzelm
88. GrZYbOWSKI, michał marian.: miejcie duszę, gorliwość 

i stałość / michał marian Grzybowski. // Gość Niedzielny. 
– 2016, nr 35, dod. Gość Płocki nr 35/393, s. IV-V, il.

Wojciech Szweykowski – jeden z najbardziej znanych nauczy-
cieli małachowianki, członek TNP, późniejszy pierwszy rektor 
uniwersytetu Warszawskiego.

Tencer, Paweł
89. KONArSKA-PAbINIAK, barbara.: Jerzy Paweł Tencer nie 

żyje: z żałobnej karty / barbara Konarska-Pabiniak. // No-
tatki Płockie. – 2016, nr 3/248, s. 52, il.

Themerson, Stefan
90. WOSNITZKA, małgorzata.: Komplikowanie świata: na-

uka i sztuka Stefana Themersona / małgorzata Wosnitzka. 
W: Żydzi Wschodniej Polski, Seria 4: uczeni żydowscy / red. 
nauk. Grzegorz Czerwiński, Jarosław Ławski. białystok, 
Wydawnictwo Alter Studio, 2016 S. 331-342 – bibliogr.  
s. 341 – Streszcz. ang.

Tuszyński, Felix
91. ChlEWIŃSKI, Zbigniew.: Przyjaciel i artysta: Felix Tuszyń-

ski – wspomnienie / Zbigniew Chlewiński. // Tygodnik Płoc-
ki. – 2016, nr 27, s. 8, il.

Wspomnienia płocczanina Zbigniewa Chlewińskiego związa-
ne z Felixem Tuszyńskim.

92. ZArEmbA, Szymon.: Felix Tuszyński, płocczanin, artysta, 
obywatel świata: 19 VII 1922 – 3 VII 2016 / Szymon Zarem-
ba. // biuletyn muzealny. – 2016, nr 2/41, s. 3, il.

Prace Feliksa Tuszyńskiego w muzeum mazowieckim w Płoc-
ku.

urbańska, Joanna
93. JG.: Zaszczytna nominacja dla nauczycielki z Suska: kon-

kurs / JG. // Kurier Sierpecki. – 2016, nr 39, s. 7, il.
Joanna urbańska –Nauczyciel roku 2016.

Wolbach, ryszard
— WOlbACh, ryszard.: Wielki dzień romantyka = poz. 303

Żychlińska, rejzl
94. SZWArCmAN-CZArNOTA, bella.: rejzl z Gąbina: o po-

ezji rejzl Żychlińskiej = rajzel from Gombin: on rajzel Zy-
chlinsky’s poetry / bella Szwarcman-Czarnota. // Etnogra-
fia Nowa. – 07(2015)/08(2016), s. 139-146

holocaust w literaturze żydowskiej .
95. SZWArCmAN-CZArNOTA, bella.: rejzl z Gąbina: o po-

ezji rejzl Żychlińskiej = rajzel from Gombin: on rajzel Zy-
chlinsky’s poetry / bella Szwarcman-Czarnota. // Etnogra-
fia Nowa. – 07(2015)/08(2016), s. 139-146

holocaust – w literaturze żydowskiej

II. śrODOWISKO GEOGrAFICZNE

mapy. Plany
— hONDIuS, henricus.: henricus hondius, Nova totius ter-

rarum orbis geographica ac hydrographica tabula (1631-
1634) = poz. 311

— hONDIuS, henricus.: henricus hondius, Nova totius ter-
rarum orbis geographica ac hydrographica tabula (1631-
1634)  = poz. 312

— KOlbErG, Krzysztof Juliusz henryk: mappa jeneralna 
Województwa Płockiego 1826 = poz. 105

— Plan Płocka 1908 r = poz. 108
— Plan proektirovannago raspoloženâ Gubernskago goroda 

Plocka plockoj guberni 1898 g = poz. 109
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— STASZEWSKI, Kazimierz.: Plan sytuacyjny miasta Płocka 
1823 = poz. 110

— Symboliczna Karta Europy = poz. 313
— TArGOŃSKI, leonard.: Atlas leonarda Targońskiego 

(1781) = poz. 314

hydrologia. meteorologia
96. JG.: umierają jeziora: nie można zatrzymać eutrofizacji /  

JG. // Kurier Sierpecki. – 2016, nr 32, s. 6, il.
Niski stan wody w Jeziorze Szczutowskim i urszulewskim.
97. NYCEK, Jan bolesław.: Z biegiem Skrwy Prawej: opowieść 

o czasach, ludziach, wydarzeniach / Jan bolesław Ny- 
cek. // Nasz Płock. – 2016, nr 4(110), s. 4, il.

Zawiera rec. książki: Z nurtem rzeki Skrwy/ Jarosław Koza-
necki. – Płock, 2015.
— SZYmAŃSKI, marek.: Popatrzeć na rybołowa czyli wielkie 

sumy z Wisły = poz. 136
98. ZIóŁKOWSKI, Norbert.: Nasze jeziora znikają / Norbert 

Ziółkowski. // Gazeta Wyborcza. – 2016, nr 205, dod. ma-
gazyn Płocki, s. 3, il.

Niski stan wód w jeziorach w okolicy Łącka.

roślinność. Zwierzęta
— GruCA, Ewa.: Płockie zoo dzieciom = poz. 263
— JG.: umierają jeziora = poz. 96
— ruTKOWSKA, Grażyna.: Oczami Szafera… = poz. 215
— ZIóŁKOWSKI, Norbert.: Nasze jeziora znikają = poz. 98

Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka
99. hErZ, lechosław.: Podróże po mazowszu / lechosław 

herz. – Warszawa: Wydawnictwo Iskry, cop. 2016. – 385, 
[3] s.: il.; 25 cm. – Indeks. – ISbN 978-83-244-0451-3

— KuKOmSKA, lucyna.: Wiąże nas Wisła = poz. 59
— lEWANDOWSKA, Anna.: Płock za pół ceny: zabrakło…

jedzenia! = poz. 60
— lEWANDOWSKA, Anna.: Powtórzymy Płock za pół ceny: 

i wiosną, i jesienią = poz. 61
100. Łuć, Stanisław.: mazowsze – przeżyj i poczuj: szlak pa-

pieski i Drogi Jakubowe na mazowszu / [tekst Stanisław 
Łuć; opracowanie rozdziału Drogi Jakubowe na mazowszu 
na podstawie materiałów Jerzego Grzegorza Kazimiercza-
ka i z jego udziałem; ilustracje Wojciech Górski]. – Warsza-
wa: Samorząd Województwa mazowieckiego, 2016. – 162, 
[6] s.: il. kolor.; 22 cm. – (mazowsze, Serce Polski) – mapa 
na wyklejce złoż. – Na s. tyt.: Dla podróżników – Poznaj 
piękno mazowieckiej przyrody i architektury. – ISbN 978-
83-65073-77-8

— mamy środki na bezpieczeństwo i turystykę w powiecie 
płockim = poz. 159

101. mArCINIAK, Jola.: Najlepsze podpłockie kąpieliska: 
Grabina, Koszelówka, Soczewka, Sobótka / Jola marci- 
niak. // Tygodnik Płocki. – 2016, nr 31, s. 3, il.

— moda na mazowsze = poz. 32
102. Odkryj Szlak Książąt mazowieckich / tekst: mazowiec-

ka regionalna Organizacja Turystyczna. // Wieś mazo-
wiecka. – 2016, nr 7-8(192), s. 6-7,  il.

Płock na Szlaku Książąt mazowieckich.
— OrŁOWSKA, milena.: Płock miastem rabatów: już w naj-

bliższy weekend = poz. 62

III. luDNOść

Demografia
— ludność, ruch naturalny i migracje w województwie ma-

zowieckim w 2015 r. = poz. 22
103. mArCINIAK, Jola.: Jeśli chłopiec, to Szymon…: mało 

ślubów plenerowych w Płocku, więcej w Słubicach / Jola 
marciniak. // Tygodnik Płocki. – 2016, nr 29, s. 4

— Swoi i obcy na mazowszu Północnym w minionym tysiąc-
leciu = poz. 118

— Sytuacja osób starszych na mazowszu = poz. 166

IV. hISTOrIA

— OSmAŁEK, marek.: Przykład edukacji historycznej w szko-
le gimnazjalnej = poz. 211

  
 Nauki pomocnicze: 

archiwistyka, heraldyka, geografia historyczna

104. bAŃKA, Krystyna.: Działalność Archiwum Państwowego 
w Płocku w roku 2015 / Krystyna bańka. // Płocki rocznik 
historyczno-Archiwalny. – T.8 (2016), s. 165-175

— DrZEWIECKI, bartosz.: Piwniccy herbu lubicz odmieniony 
od XVI do XX wieku = poz. 85

— hONDIuS, henricus.: henricus hondius, Nova totius ter-
rarum orbis geographica ac hydrographica tabula (1631-
1634) = poz. 311

— hONDIuS, henricus.: henricus hondius, Nova totius ter-
rarum orbis geographica ac hydrographica tabula (1631-
1634) = poz. 312

105. KOlbErG, Krzysztof Juliusz henryk (1776-1831).: map-
pa jeneralna Województwa Płockiego 1826 = Carte gene-
rale du Palatinat de Płock 1826: ze zbiorów biblioteki  
im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego /  
podług Sotzmana ze względem na zaszłe odmiany przez 
Juliusza Colberg. – Płock: Towarzystwo Naukowe Płockie, 
[2016]. – 1 mapa: il. kolor.; 35x46 cm, na ark. 42x58 cm. – 
reprodukcja. – Zawiera: rys statystyczny Województwa 
Płockiego oraz Wykład znaków. – Tyt. oraz legenda i staty-
styka w jęz. pol. i fr. – ISbN 978-83-60348-85-7

106. materiały archiwalne do XIX-wiecznych dziejów parafii 
św. mikołaja w Gąbinie / opracował i wstępem opatrzył  
ks. Andrzej rojewski. – Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 
2016. – 190, [10] s.: il. kolor.; 23 cm. – Indeksy. – ISbN 
978-83-65397-10-2

107. PIEKArSKI, Tomasz.: Skarby płockiego archiwum – wy-
stawa w Archiwum Państwowym w Płocku połączona z pro-
mocją publikacji Krystyny bańki „Archiwum Państwowe  
w Płocku. Informator o zasobie archiwalnym” / Tomasz Pie-
karski. // Płocki rocznik historyczno-Archiwalny. – T.8 
(2016), s. 183-186, il. – Zawiera rec. książki: Archiwum 
Państwowe w Płocku: informator o zasobie archiwalnym / 
Krystyna bańka. – Płock, 2015. Wystawa „Skarby płockiego 
archiwum”.

108. Plan Płocka 1908 r.: ze zbiorów biblioteki im. Zielińskich 
Towarzystwa Naukowego Płockiego / wydał i [rysował]  
K. Obuchowski. – Płock: Towarzystwo  Naukowe Płockie, 
[2016]. – 1 mapa: il.; 35x46 cm, na ark. 42x58 cm – re-
produkcja. – Dodatkowo okolice Płocka – ISbN 978-83-
60348-84-0

109. Plan proektirovannago raspoloženâ Gubernskago go-
roda Plocka plockoj guberni 1898 g: ze zbiorów biblioteki 
im. Zielinskich Towarzystwa Naukowego  Płockiego. – 
Płock: Towarzystwo Naukowe Płockie, [2016]. – 1 mapa: 
kolor.; 35x46 cm, na arkuszu 42x58 cm – reprodukcja ma-
py. – Treść mapy i legendy w jęz. rosyjskim – ISbN 978-83-
60348-79-6

110. STASZEWSKI, Kazimierz.: Plan sytuacyjny miasta Płocka 
1823: ze zbiorów biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Na-
ukowego Płockiego / Kazimierz Staszewski. – Płock: Towa-
rzystwo Naukowe Płockie, [2016]. – 1 mapa: il. kolor.; 
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35x46 cm, na ark. 42x58 cm – reprodukcja – ISbN 978-
83-60348-88-8

111. STOGOWSKA, Anna maria.: Prezydenci Płocka (do 
1939 r.): katalog wystawy Archiwum Państwowego w Płoc-
ku / Anna maria Stogowska. // Płocki rocznik historyczno-
-Archiwalny. – T.8 (2016), s. 176-179, il. – Zawiera rec. 
książki : Prezydenci Płocka (do 1939 r.): katalog wystawy / 
[opracowanie merytoryczne Krystyna Grochowska-Iwań-
ska, Agnieszka Wojciechowska]. – Płock, 2015.

— Symboliczna Karta Europy = poz. 313
— TArGOŃSKI, leonard.: Atlas leonarda Targońskiego 

(1781) = poz. 314
— TETErYCZ-PuZIO, Agnieszka.: Piastowskie księżne re-

gentki = poz. 125
112. WOJTYlAK, mariusz.: majątek Gulczewo – własność 

rodziny bontemps : prezentacja dokumentów hipoteki Płoc-
kiej z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku / mariusz 
Wojtylak. // Płocki rocznik historyczno-Archiwalny. – T.8 
(2016), s. 156-162 – Streszcz. w jęz. ang.

113. WOŹNIAK, Norbert.: [Opowieści genealogiczne z ziemi 
sierpeckiej] / Norbert Woźniak. // Notatki Płockie. – 2016, 
nr 3/248, s. 47-49, il. – Zawiera rec. książki : Opowieści 
genealogiczne z ziemi sierpeckiej / Paweł bogdan Gąsio-
rowski. – Sierpc, 2014.

Archeologia
114. (JAC).: ratują gotyckie piwnice: niezwykłe odkrycie na 

płockiej Starówce / (jac). // Tygodnik Płocki. – 2016, nr 34, 
s. 6, il.

Invest bud (Płock)
115. relikty przeszłości ukryte przy Zamku? // Nasz Gosty- 

nin. – 2016, nr 3, s. 5, il.
Prace archeologiczne wokół Zamku w Gostyninie.
116. STEFAŃSKA, Ewelina.: Sierpecki zamek odkrywa coraz 

więcej tajemnic / Ewelina Stefańska. // Gazeta Wybor- 
cza - Płock. – 2016, nr 178, s. 2, il.

Odkrycie pozostałości sierpeckiego zamku przy ul Farnej  
i rzece Sierpienicy, zbudowanego przez kasztelana Prokopa 
w XVI w.

historia miejscowości

Drobin
117. ZANIEWSKA, hanka.: uwarunkowania przestrzenne, 

funkcjonalne i społeczne decydujące o utworzeniu nowych 
miast w województwie mazowieckim na przełomie XX i XXI 
wieku / hanka Zaniewska. // mazowsze : Studia regional-
ne. – 2017, nr 19, s. 13-30, il. – bibliogr. s. 30.

Gąbin
— SChuDrICh, michael.: Abraham Gombiner = Avraham 

Gombiner = poz. 73
— SZWArCmAN-CZArNOTA, bella.: rejzl z Gąbina: o po-

ezji rejzl Żychlińskiej = rajzel from Gombin: on rajzel Zy-
chlinsky’s poetry = poz. 94

mazowsze
— hErZ, lechosław.: Podróże po mazowszu = poz. 99
118. Swoi i obcy na mazowszu Północnym w minionym tysiąc-

leciu / redakcja naukowa Adam Koseski, radosław lolo, 
Janusz Szczepański. – Pułtusk: Akademia humanistyczna 
im. Aleksandra Gieysztora [etc.], 2016. – 258, [1] s.: il.;  
24 cm. – bibliogr. przy art. – ISbN 978-83-7549-264-4

— TETErYCZ-PuZIO, Agnieszka: Piastowskie księżne regent-
ki = poz. 125

— ZANIEWSKA, hanka.: uwarunkowania przestrzenne, 

funkcjonalne i społeczne decydujące o utworzeniu nowych 
miast w województwie mazowieckim na przełomie XX i XXI 
wieku = poz. 117

Płock
— GOŁĘbIEWSKI, Grzegorz.: hallerczycy w Płocku = poz. 194
119. GrYSZPANOWICZ, Piotr.: leksykon nazw płockich ulic / 

Piotr Gryszpanowicz; [red. barbara Konarska-Pabiniak]. – 
Płock: Towarzystwo Naukowe Płockie, 2016. – 368 s.: il.; 
28 cm + mapa – bibliogr. s. 350 – ISbN 978-83-60348-
77-2

— KOlbErG, Krzysztof Juliusz henryk.: mappa jeneralna 
Województwa Płockiego 1826 = poz. 105

120. KOWAlSKI, rafał.: raz jeszcze: Żydzi – Płock – Polska /  
rafał Kowalski, posłowie Andrzej Żbikowski. – Płock: muze- 
um mazowieckie w Płocku, 2016. – 362, [2] s.: il.; 25 cm. – 
bibliogr. s. 356 – ISbN 978-83-64676-02-4

— lEWANDOWSKA, Anna.: historia zapisana w ulicach = 
poz. 274

— mIChAlSKA, Jolanta.: Opowieści mojej mamy = poz. 78
121. OrŁOWSKA, milena.: Noszę Płock w plecaku, jak żoł-

nierz chleb i amunicję / milena Orłowska. // Gazeta  
Wyborcza. – 2016, nr 205, dod. magazyn Płocki, s. 1, 4-5, 
il.

Zawiera rec. książki: raz jeszcze: Żydzi – Płock – Polska / 
rafał Kowalski. – Płock, 2016.
122. PIOTrOWSKI, Paweł.: Walki z 3. Korpusem Konnym na 

mazowszu podczas wojny polsko-rosyjskiej 1920 r. / Paweł 
Piotrowski. // Studia mazowieckie. – r. 11/25(2016), nr 3, 
s. 73-98 – bibliogr. s. 94-96. – Streszcz. ang., ros.

— Plan Płocka 1908 r = poz. 108
— Plan proektirovannago raspoloženâ Gubernskago goroda 

Plocka plockoj guberni 1898 g = poz. 109
123. rObAK, Waldemar.: Wojenna flotylla w Płocku – oddaliś- 

my hołd bohaterom / Waldemar robak. // PetroNews.pl. – 
2016, nr 16, s. 14, il.

bitwa 1920 r. o Płock – obchody – 2016 r.  
— STASZEWSKI, Kazimierz.: Plan sytuacyjny miasta Płocka 

1823 = poz. 110
— STEFAŃSKA, Ewelina.: Francuski kapitan, który dzielnie 

Płocka bronił = poz. 68
— STOGOWSKA, Anna maria.: Prezydenci Płocka (do 1939 r.) 

= poz. 111
— ŻAbOlICKA, marta.: [Edukacja, emancypacja, charyta-

tywność – recenzja] = poz. 162
— ŻuŁAWNIK, mariusz.: Zakrwawione sztandary = poz. 

158

Sanniki
124. GADZIŃSKA, monika.: Ożywianie historii, czyli nowa 

wystawa / monika Gadzińska. // Wiadomości Sannic- 
kie. – 2016, nr 1(11), s. 51-52, il.

Wystawa pt. „Ożywić historię, czyli pałac za czasów Natan-
sonów i Dziewulskich” w pałacu w Sannikach.

Sikórz
— DrZEWIECKI, bartosz.: Piwniccy herbu lubicz odmieniony 

od XVI do XX wieku = poz. 85

Soczewka (gm. Nowy Duninów)
— KACPrZAK, michał.: Jak kartel papiernię w Soczewce 

udusił = poz. 132

Srebrna
— DrZEWIECKI, bartosz.: Piwniccy herbu lubicz odmieniony 

od XVI do XX wieku = poz. 85
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Opracowania według okresów

historia  do 1795  r.
125. TETErYCZ-PuZIO, Agnieszka (1971- ).: Piastowskie 

księżne regentki: o utrzymanie władzy dla synów (koniec XII 
w. – początek XIV w.) / Agnieszka Teterycz-Puzio. – Kraków: 
Wydawnictwo Avalon, 2016. – 285 s., [15] k. tabl.: il.;  
21 cm. – Tekst w jęz. pol., streszcz w jęz. ang. – ISbN 978-
83-7730-179-1 (oprawa twarda) – ISbN 978-83-7730-
178-4 (oprawa broszurowa)

historia 1795-1918  r.
126. KASPArEK, Norbert.: Wokół wydarzeń w Płocku w dniach 

23-27 września 1831 roku / Norbert Kasparek. // Płocki rocz-
nik historyczno-Archiwalny. – T.8 (2016), s. 9-32 – Streszcz. 
w jęz. ang.

Sejm Królestwa Polskiego (1830-1831)
— KOrDAlA, Tomasz.: Zapomniany generał Wojska Pol-

skiego Piotr bontemps 1777-1840 = poz. 67
— luTOmIErSKI, marcin.: Portrety Żydów płockich = poz. 

320

historia 1918-1939 r.
— lEWANDOWSKA, Anna.: Apel smoleński?: nie w Płoc- 

ku  = poz. 181
— luTOmIErSKI, marcin.: Portrety Żydów płockich = poz. 320
— PIOTrOWSKI, Paweł.: Walki z 3. Korpusem Konnym na 

mazowszu podczas wojny polsko-rosyjskiej 1920 r = poz. 
122

— rObAK, Waldemar.: Wojenna flotylla w Płocku – oddali-
śmy hołd bohaterom = poz. 123

 
historia 1939-1945 r.

127. Co się działo 9 września w Wyszogrodzie? // eWyszo-
gród.pl Extra. – 2016, nr 9, s. 10, il.

Flotylla Wiślana pod Wyszogrodem podczas kampani wrze-
śniowej.
— mIChAlSKA, Jolanta.: Opowieści mojej mamy = poz. 78
— OrŁOWSKA, milena.: Pierwsza polska stewardesa z ma-

jątku biała = poz. 72
— Płocki 4. Pułk Strzelców w 1939 r.  = poz. 195
— TArKA, maciej.: miejsca pamięci zarasta las = poz. 153
128. umIŃSKI, michał.: Opowieści w warsztacie / michał 

umiński. // Nasza Gmina. – 2016, nr 3(20), s. 12-13, il.
Wspomnienia z czasów niemieckiej okupacji w Proboszczewi-
cach.

historia 1944-1989
— bErEZOWSKI, Andrzej.: Cały czas na straży tych samych 

wartości = poz. 177
129. bOGuCKA, Agnieszka.: Płockie „nie!”/ Agnieszka bo-

gucka. // Kronika mazowiecka. – 2016, nr 9, s. 2-4, il.
ruch ludowy w okręgu płockim w powojennej Polsce, referen-
dum 1946 r. i wybory do Sejmu ustawodawczego w 1947 r.
130. (lESZ).: Płocczanie otrzymali Krzyże Wolności i Solidar-

ności: odznaczenia dla represjonowanych / (lesz). // Tygo-
dnik Płocki. – 2016, nr 30, s. 9

Chmielewski Jakub leszek, Czupryn Andrzej, Jadczak Eliza, 
Kalota robert, Kucharski Jerzy Zbyszko, Łykowski Konrad, 
Pawłowicz Jacek marian, Przybylska-Wendt Grażyna, Trysz-
czyło-Pacałowska Aleksandra
W art. błąd w nazwisku, którego prawidłowa forma -Aleksan-
dra Tryszczyło-Pacałowska- występuje w sprostowaniu  za-
mieszczonym w Tygodniku Płockim nr 31/2016, s. 9.
— lEWANDOWSKA, Anna.: burak to cukier i cenna pasza!: 

centralne dożynki sprzed 40 lat = poz. 182

V. ETNOGrAFIA

Zagadnienia ogólne
131. Smakołyki Ziemi Gostynińskiej / publikacja opracowana 

w ramach projektu „ Smakołyki Ziemi Gostynińskiej” reali-
zowanego do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Woje-
wództwa mazowieckiego w 2016 roku z zadań publicznych 
w obszarze Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzic-
twa narodowego, zadanie 13 i 14; [redakcja : Joanna Sys-
ka; zdjęcia: magdalena Garstka, Jakub Pawłowski]. – 
Płock: Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła 
Włodkowica – W N NOVum , 2016. – 54 s.: il. kolor.;  
26 cm. – (mazowsze, Serce Polski) – bibliogr. – ISbN 978-
83-65451-14-9

— Swoi i obcy na mazowszu Północnym w minionym tysiąc-
leciu = poz. 118

— Województwo mazowieckie = poz. 138
  

muzyka ludowa
— al.: Co to był za dzień… = poz. 225
— beeS.: Vistula: zaczynamy festiwal folkloru = poz. 226
— mAŁECKA, Agnieszka.: ludowo i kolorowo = poz. 228
— mAŁECKA, Agnieszka.: uśmiechnięty festiwal = poz. 229
— SZATKOWSKA, lena.: rycerze, truskawki i muzyka = poz. 

232

VI. ZAGADNIENIA GOSPODArCZE
   

Statystyka
— ludność, ruch naturalny i migracje w województwie mazo-

wieckim w 2015 r. = poz. 22

Inwestycje. budownictwo
— KAlINOWSKI, Paweł.: Wywiad z burmistrzem Pawłem 

Kalinowskim na temat inwestycji = poz. 188
— WAWrZYŃSKI, Sławomir.: Priorytetem są drogi = poz. 

191

Przemysł
132. KACPrZAK, michał.: Jak kartel papiernię w Soczewce 

udusił / michał Kacprzak. // Gazeta Wyborcza. – 2016,  
nr 182, dod. magazyn Płocki, s. 8, il. – (był sobie Płock…)

„mirkowska” Fabryka Papieru Jeziorna.
— NOWAK, bartosz.: upadł kolejny zakład! = poz. 169

Polski Koncern Naftowy OrlEN SA
133. SAulSKI, Arkady.: Orlen na Forum w Krynicy / Arkady 

Saulski. // wSieci. – 2016, nr 37, s. 92-93, il.

Przedsiębiorstwo Eksploatacji 
rurociągów Naftowych „Przyjaźń” SA

134. DuSZCZYK, michał.: Więcej ropy popłynie znad morza 
na południe / michał Duszczyk. // rzeczpospolita. – 2016, 
nr 208, s. b1, il.

Nowe inwestycje PErNu

rolnictwo
— Dożynki Powiatu Płockiego – Wyszogród 2016 = poz.  

178
— (gsz).: Czas podziękowań = poz. 179
— KurACh, Aurelia.: Dożynki 2016 = poz. 180
— Podziękowania za rolniczy trud = poz. 183
— rad.: rolnicy z powiatu sierpeckiego podziękowali za plo-

ny = poz. 184
— święto Plonów oraz VI Dni bulkowa 27-28 sierpnia  

2016 r = poz. 185
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hodowla. rybołówstwo. Pszczelarstwo
135. STEFAŃSKA, Ewelina.: rodzina Sadowskich ze Srebrnej 

Pasieki / Ewelina Stefańska. // Gazeta Wyborcza. – 2016, 
nr 182, dod. magazyn Płocki, s. 1, 4-5, il.

136. SZYmAŃSKI, marek.: Popatrzeć na rybołowa czyli  
wielkie sumy z Wisły / marek Szymański. // Wędkarski 
świat. – 2016, nr 7, s. 52-56, il.

Łowiectwo
137. JG.: świętowali po myśliwsku: jubileusz pięćdziesięciole-

cia / JG. // Kurier Sierpecki. – 2016, nr 35, s. 9, il.
50-lecie Koła Łowieckiego „Tur” z Sierpca.  

usługi
— lEWANDOWSKA, Anna.: Płock za pół ceny: zabrakło…

jedzenia!  = poz. 60
— lEWANDOWSKA, Anna.: Powtórzymy Płock za pół ceny: 

i wiosną, i jesienią = poz. 61
— OrŁOWSKA, milena.: Płock miastem rabatów: już w naj-

bliższy weekend = poz. 62
— STEFAŃSKA, Ewelina.: rodzina Sadowskich ze Srebrnej 

Pasieki = poz. 135

Żywienie zbiorowe. Kucharstwo
— lEWANDOWSKA, Anna.: Płock za pół ceny: zabrakło…

jedzenia! = poz. 60
— lEWANDOWSKA, Anna.: Powtórzymy Płock za pół ceny: 

i wiosną, i jesienią = poz. 61
— Smakołyki Ziemi Gostynińskiej = poz. 131
138. Województwo mazowieckie. // W: Wielka księga pro-

duktów regionalnych i tradycyjnych / [oprac. tekstu : Kata-
rzyna Zioła-Zemczak]. bielsko-biała, Wydawnictwo Dra-
gon, 2016 S. 285-300.

Finanse. banki
139. mArCINIAK, Jola.: Dorobisz się po pięćdziesiątce:  

Płock – dwóch milionerów mniej niż w poprzednich bada-
niach /  Jola marciniak. // Tygodnik Płocki. – 2016, nr 27, 
s. 1, 3, il.

Komunikacja. Transport. Łączność
140. AS.: „będziemy walczyć do końca”: mieszkańcy prote-

stują, wojewoda wydaje decyzję / AS. // PetroNews.pl. – 
2016, nr 16, s. 1, 8, il.

Konflikt w sprawie planowanego przebiegu obwodnicy Gąbi-
na.
141. DANIEluK, Jacek.: Km rozwiązała umowę na parkoma-

ty: strefa płatnego parkowania dopiero w listopadzie? /  
Jacek Danieluk. // Tygodnik Płocki. – 2016, nr 33, s.

142. DANIEluK, Jacek.: Parkometry staną do 12 październi-
ka: Płock – podpisano umowę z niemiecką firmą / Jacek 
Danieluk. // Tygodnik Płocki. – 2016, nr 36, s. 7, il.

143. DANIEluK, Jacek.: rewolucja w Płocku: 1 sierpnia – 
musimy od nowa nauczyć się poruszać ulicami miasta /  
Jacek Danieluk. // Tygodnik Płocki. – 2016, nr 30, s. 3, il.

144. (JAC).: Nie dostarczono parkomatów: wciąż darmowe 
parkowanie w centrum Płocka / (jac). // Tygodnik Płocki. – 
2016, nr 31, s. 1

145. (JAC).: Nowe ulice jednokierunkowe i skrzyżowania rów-
norzędne: uważajmy na znaki w Płocku / (jac). // Tygodnik 
Płocki. – 2016, nr 28, s. 4, il.

— OrŁOWSKA, milena.: Pierwsza polska stewardesa z ma-
jątku biała = poz. 72

146. [P].: Strefa płatnego parkowania w centrum miasta: od 
1 sierpnia 2016 roku / [p]. // Nasz Płock. – 2016, nr 
3(109), s. 8

Strefa i zasady parkowania oraz opłaty i ulgi cenowe dot. 
płatnych parkingów w Płocku.
— PIĘTKA, Włodzimierz.: Zielone światło dla inwestycji = 

poz. 186
— SZAmEl, Władysław.: Jubileusz płockiego taksówkarza = 

poz. 86
147. WIśNIEWSKA, Sylwia.: Płock dla rowerzystów: ścieżki 

rowerowe – tak, rower miejski – nie tak szybko / Sylwia 
Wiśniewska. // PetroNews.pl. – 2016, nr 16, s. 2-3, il.

Dot. projektu uruchomienia miejskiej wypożyczalni rowerów 
oraz planowanych ścieżek rowerowych w Płocku.
148. ZIóŁKOWSKI, Norbert.: Obwodnica tak, ale z dala od 

domów / Norbert Ziółkowski. // Gazeta Wyborcza. – 2016, 
nr 205, dod. magazyn Płocki, s. 10-11, il.

Konflikt w sprawie planowanego przebiegu obwodnicy Gąbi-
na.
149. ZIóŁKOWSKI, Norbert.: Obwodnicą do bielskiej za  

14 miesięcy / Norbert Ziółkowski. // Gazeta Wyborcza - 
Płock. – 2016, nr 214, s. 3, il.

150. ZIóŁKOWSKI, Norbert.: Z dworca prosto pod zakaz / 
Norbert Ziółkowski. // Gazeta Wyborcza - Płock. – 2016, 
nr 161, s. 3, il.

Pożarnictwo. Gospodarka komunalna. Cmentarze
151. Działalność naszych Ochotniczych Straży Pożarnych. // 

Kontakt. – 2016, nr 91 (marzec), s. 16-20, il.
OSP w gminie Drobin.
152. Już od 100 lat działają „bogu na chwałę, ludziom na 

pożytek…”. // Nasza Gmina radzanowo. – 2016, nr 17,  
s. 1, 3, il.

Obchody 100-lecia OSP Woźniki.
— SChuDrICh, michael.: Abraham Gombiner = Avraham 

Gombiner = poz. 73
153. TArKA, maciej.: miejsca pamięci zarasta las / maciej 

Tarka. // Gazeta Wyborcza - Płock. – 2016, nr 163, s. 1, il.
Zbiorowe groby Polaków rozstrzelanych przez hitlerowców w 
lasach łąckich.
  

Gospodarka mieszkaniowa
154. bErENT, Przemysław.: Naszą pozycję dokumentuje po-

zytywny oddźwięk społeczny / Przemysław berent; rozm. 
przepr. Anna Adamska. // Obserwator Płocki. – 2016,  
nr 5-6 (lipiec-sierpień), s. 7, il.

155. bIElIŃSKA, Jolanta.: Nasze wspólne dobro / Jolanta 
bielińska; rozm. przepr. Jan b. Nycek. // m 4. – 2016, nr 1, 
s. 3, il.

rozmowa z Jolantą bielińską, zastępcą prezesa zarządu ma-
zowieckiej Spółdzielni mieszkaniowej o majątku i finansach 
spółdzielni.
156. mieszkalnictwo komunalne w gminie Drobin. // Kon- 

takt. – 2016, nr 91(wrzesień), s. 21-22, il.

VII. ZAGADNIENIA POlITYCZNE I SPOŁECZNE
   

Zagadnienia ogólne
— OlEJNICZAK, Waldemar.: Wywiad z posłem rP Walde-

marem Olejniczakiem = poz. 157
157. OlEJNICZAK, Waldemar.: Wywiad z posłem rP Walde-

marem Olejniczakiem / Waldemar Olejniczak  // Kurier 
Sierpecki. – 2016, nr 39, s. 6, il.

158. ŻuŁAWNIK, mariusz.: Zakrwawione sztandary: zjazd 
Polskiego Stronnictwa ludowego w Płocku 18 sierpnia  
1946 r. /  mariusz Żuławnik. // Płocki rocznik historyczno-
-Archiwalny. – T.8 (2016), s. 115-123 – Streszcz. w jęz. ang.

Kulisy rozbicia przez bojówki PPr i ZWm oraz miejscowe wła-
dze zjazdu PSl w Płocku.
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unia Europejska
— Fundusze Europejskie na mazowszu = poz. 9
159. mamy środki na bezpieczeństwo i turystykę w powiecie 

płockim. // Nasz Płock. – 2016, nr 4(110), s. 8, il.
Podpisanie umów o unijne dofinansowanie projektów powia-
tu płockiego.

Partie polityczne
— bOGuCKA, Agnieszka.: Płockie „nie!” = poz. 129
  

Organizacje społeczne
— GOSPOś, Emilia.: Tańce Polskie – pięciolecie = poz. 218
— (gsz).: Pod znakiem piłki nożnej = poz. 242
— NAGórKA, maria.: [Podsumowanie działalności Stowa-

rzyszenia uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku za lata 
2008-2015] = poz. 219

160. SŁOWIK, Krystyna.: 1300 płocczan ze zdiagnozowanym 
Alzheimerem: jesteśmy tylko ludźmi, nie aniołami… /  Kry-
styna Słowik; rozm. przepr. magda Grodecka. // Petro-
News.pl. – 2016, nr 18, s. 10, il.

161. SmuK-STrATENWErTh, Ewa: raport merytoryczny  
z działalności Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego 
Ziarno w roku 2015 / Ewa Smuk-Stratenwerth. // Wieści 
znad Wisły. – 2016, nr 98, s. 19-22, il.

162. ŻAbOlICKA, marta.: [Edukacja, emancypacja, charyta-
tywność – recenzja] / marta Żabolicka. // Edukacja Otwar-
ta. – 2016, nr 2, s. 203-205

Zawiera rec. książki : Edukacja, emancypacja, charytatyw-
ność / Anna maria Stogowska. – Płock, 2016.

Polityka społeczna
163. Dane o osobach i rodzinach korzystających z pomocy 

społecznej w gminach i powiatach : [dokument elektronicz-
ny]. // biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej. – 
2016, nr 1, s. 8-17, il.

164. JG.: ruszył projekt rewitalizacji starówki: konferencja /  
JG. // Kurier Sierpecki. – 2016, nr 20, s. 7, il.

Dotyczy programu rewitalizacji Sierpca.
165. Organizacje pozarządowe działające na rzecz wsparcia 

osób ubogich i wykluczonych: [dokument elektroniczny]. // 
biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej. – 2016,  
nr 1, s. 23-29, il.

166. Sytuacja osób starszych na mazowszu: [dokument elek-
troniczny]. // biuletyn Obserwatorium Integracji Społecz- 
nej. – 2016, nr 1, s. 18-21, il.

Praca. bezrobocie
167. KOZŁOWSKI, Jarosław.: bezrobocie wyraźnie maleje / 

Jarosław Kozłowski; rozm. przepr. Joanna bańska, Andrzej 
Gałuszewski. // Obserwator Płocki. – 2016, nr 5-6 (lipiec-
-sierpień), s. 3, il.

— muChAmETCZYN, Ewa.: Trudny powrót na rynek pra- 
cy  = poz. 192

168. mućKA, magdalena.: X Dzień Integracji i Aktywności 
Osób Niepełnosprawnych / magdalena mućka. // mazo-
wiecki rynek Pracy. – 2016, nr 4, s. 22-23, il.

169. NOWAK, bartosz.: upadł kolejny zakład!: 170 osób na 
bruk / bartosz Nowak. // lokalna Gazeta Kutna i regio- 
nu. – 2016, nr 368, s. 15, il.

upadłość odlewni h. W. Pietrzak holding w Gostyninie.

Opieka społeczna. ubezpieczenia społeczne
170. (GSZ).: Jak wydawane są pieniądze: program „rodzina 

500 plus” w gminach i miastach mazowsza Płockiego /  
(gsz). // Tygodnik Płocki. – 2016, nr 33, s. 3, il.

171. KuŹNIEWSKA, Zofia hanna.: Opieka szpitalna  

w nadwiślańskiej części ziemi dobrzyńskiej do XVIII w. / Zofia 
hanna Kuźniewska. // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Płocku. Społeczeństwo, Edukacja, Język. 
– T. 4(2016), s. 73-80 – bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

Działalność dobroczynna prowadzona przez duchowieństwo 
katolickie w bobrownikach, Ciechocinie, Dobrzejewicach, No-
wogrodzie i Szpetalu.
172. lEWANDOWSKA, Anna.: 12 mln zł dla płocczan w ra-

mach programu 500+ / Anna lewandowska. // Gazeta 
Wyborcza - Płock. – 2016, nr 157, s. 3

173. mArCINIAK, Jola.: Szczególnie te od psychiatry i orto-
pedy: zwolnienia lekarskie pod lupą ZuS / Jola marci- 
niak. // Tygodnik Płocki. – 2016, nr 34, s. 3, il.

174. rED.: Seniorzy podróżują, integrują się i organizują im-
prezy dla przyjaciół: DPS nie stoi w miejscu / red. // Kurier 
Sierpecki. – 2016, nr 31, s. 5, il.

Działalność DPS w Szczutowie.

Socjologia
175. SPrINGEr, Filip (1982- ).: miasto Archipelag: Polska 

mniejszych miast / Filip Springer; ze zdjęciami autora. – 
Kraków: Karakter, 2016. – 316, [4] s.: il.; 24 cm.

Na okł.: reporterska podróż po stolicach dawnych woje-
wództw: trzydzieści jeden ośrodków tworzy archipelag możli-
wości, rozczarowań i szans. – bibliogr. s. 314-[317]. – ISbN 
978-83-65271-20-4

Patologia społeczna
176. KrZEmIŃSKI, Dariusz.: Problem alkoholizmu na terenie 

diecezji płockiej w XIX wieku / Dariusz Krzemiński. // Płocki 
rocznik historyczno-Archiwalny. – T.8 (2016), s. 33-51 – 
Streszcz. w jęz. ang.

uroczystości. Obchody. miejsca pamięci
177. bErEZOWSKI, Andrzej.: Cały czas na straży tych samych 

wartości / Andrzej berezowski. // Tygodnik Solidarność. – 
2016, nr 27, s. 2, 9, il.

Obchody 40. rocznicy Czerwca’76 z udziałem prezydenta rP, 
Andrzeja Dudy, w Płocku.
178. Dożynki Powiatu Płockiego – Wyszogród 2016. // eWy-

szogród.pl Extra. – 2016, nr 9, s. 4-5, il.
179. (GSZ).: Czas podziękowań: dożynki powiatu płockiego 

w Wyszogrodzie / (gsz). // Tygodnik Płocki. – 2016, nr 38, 
s. 19, il.

180. KurACh, Aurelia.: Dożynki 2016 / Aurelia Kurach. // 
Słowo Gozdowa. – 2016, nr 3(66), s. 11-13, il.

Dożynki w gminie Gozdowo.
181. lEWANDOWSKA, Anna.: Apel smoleński?: nie w Płoc- 

ku / Anna lewandowska. // Gazeta Wyborcza - Płock. – 
2016, nr 168, s. 1, il.

Obchody 95. rocznicy bitwy o Płock.
182. lEWANDOWSKA, Anna.: burak to cukier i cenna pa-

sza!: centralne dożynki sprzed 40 lat / Anna lewandow- 
ska. // Gazeta Wyborcza. – 2016, nr 211, dod. magazyn 
Płocki, s. 4-5, il.

Dożynki centralne w Płocku w 1976 r. z udziałem najwyższych 
władz państwowych Prl i I sekretarza KC PZPr  Edwarda 
Gierka.
183. Podziękowania za rolniczy trud : Dożynki Powiatu Płoc-

kiego 2016 roku / oprac. (rut). // Nasz Płock. – 2016,  
nr 5(111), s. 7, il.

184. rAD.: rolnicy z powiatu sierpeckiego podziękowali za 
plony: dożynki w Szczutowie / rad. // Tygodnik Płocki. – 
2016, nr 36, s. 13, il.

185. święto Plonów oraz VI Dni bulkowa 27-28 sierpnia  
2016 r. // eWyszogród.pl Extra. – 2016, nr 9, s. 6-7, il.
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— TArKA, maciej.: miejsca pamięci zarasta las = poz. 153
— TWArDOWSKI, Andrzej.: Dożynki Powiatu Sierpeckie- 

go = poz. 64

VIII. ZAGADNIENIA PrAWNO-ADmINISTrACYJNE
   

Administracja terenowa
186. PIĘTKA, Włodzimierz.: Zielone światło dla inwesty- 

cji: mazowsze planuje / Włodzimierz Piętka. // Gość Nie-
dzielny. – 2016, nr 31, dod. Gość Płocki, nr 31/389, s. VIII, 
il.

regionalne Inwestycje Terytorialne

Samorząd terytorialny
— (jac).: Gorące spotkanie w sprawie przedszkola nr 3 = 

poz. 220
187. (JAC).: Pożyczamy 150 mln złotych: zarząd Płocka argu-

mentuje konieczność decyzji, opozycja krytykuje uchwałę /  
(jac). // Tygodnik Płocki. – 2016, nr 36, s. 1

188. KAlINOWSKI, Paweł.: Wywiad z burmistrzem Gostyni-
na, Pawłem Kalinowskim na temat inwestycji / Paweł Kali-
nowski; rozm. // Nasz Gostynin. – 2016, nr 3, s. 3, il.

— lEWANDOWSKA, Anna.: Idzie nowe: może także pod 
ziemią = poz. 275

— lEWANDOWSKA, Anna.: Ksiądz Stefan Cegłowski Płoc-
czaninem roku 2015 = poz. 69

— lEWANDOWSKA, Anna.: remont Nowego rynku za rok = 
poz. 276

189. mIErZEJEWSKA, Edyta.: Jak i za ile się Płock reklamuje / 
Edyta mierzejewska; rozm. przepr. Anna lewandowska. // 
Gazeta Wyborcza. – 2016, nr 199, dod. magazyn Płocki,  
s. 7, il.

rozmowa z dyrektorem Wydziału Promocji i Informacji urzę-
du miasta Płocka – E. mierzejewską.
— Najważniejsze wydarzenia z udziałem burmistrza Jarosła-

wa Perzyńskiego = poz. 230
— NOWAKOWSKI, Andrzej.: Co z tymi gimnazjami = poz. 

210
— NYCEK, Jan bolesław.: Dariusz Ciarkowski (1957-2016) = 

poz. 70
190. SAmOrAJ, Andrzej.: rozmowa z Andrzejem Samora-

jem, burmistrzem gminy Drobin / Andrzej Samoraj; rozm. 
przepr. Jolanta Domińska. // Kontakt. – 2016, nr 91 (wrze-
sień), s. 1-3, il.

Podsumowanie dwuletniej kadencji burmistrza miasta i Gmi-
ny Drobin.
— TWArDOWSKI, Andrzej.: Dożynki Powiatu Sierpeckie- 

go = poz. 64
191. WAWrZYŃSKI, Sławomir.: Priorytetem są drogi / Sławo-

mir Wawrzyński ; rozm. // Nasza Gmina. – 2016, nr 3(20), 
s. 8-9, il.

Dot. gminy Stara biała.
— WIśNIEWSKA, Sylwia.: Płock dla rowerzystów = poz. 147
— ZIóŁKOWSKI, Norbert.: Obwodnica tak, ale z dala od 

domów = poz. 148
— ZIóŁKOWSKI, Norbert.: Obwodnicą do bielskiej za 14 

miesięcy = poz. 149
— ZIóŁKOWSKI, Norbert.: ruch wahadłowy, ograniczenie 

prędkości = poz. 281

Więziennictwo
192. muChAmETCZYN, Ewa.: Trudny powrót na rynek pra- 

cy / Ewa muchametczyn. // mazowiecki rynek Pracy. – 
2016, nr 3, s. 14, il.

10-lecie pracy płockiej filii WuP z więźniami Zakładu Karne-
go w zakresie aktywizacji zawodowej.

Policja. bezpieczeństwo publiczne
193. JG.: młodzi piją i hałasują: czego oczekujemy od poli-

cjantów? / JG. // Kurier Sierpecki. – 2016, nr 30, s. 6, il.
Konsultacje społeczne na temat bezpieczeństwa w powiecie 
sierpeckim.
— mamy środki na bezpieczeństwo i turystykę w powiecie 

płockim = poz. 159

IX. WOJSKO

194. GOŁĘbIEWSKI, Grzegorz.: hallerczycy w Płocku: 28 
maja 1919 r. – 13 stycznia 1920 r. /  Grzegorz Gołębiew-
ski. // Płocki rocznik historyczno-Archiwalny. – T.8 (2016), 
s. 67-99, il. – Streszcz. w jęz. ang.

Armia Polska gen. Józefa hallera w Płocku. Zawiera m.in. 
czarno-białe zdjęcia ze zbiorów TNP.
— KASPArEK, Norbert.: Wokół wydarzeń w Płocku w dniach 

23-27 września 1831 roku = poz. 126
195. Płocki 4. Pułk Strzelców w 1939 r. / zebrał i opracował 

Piotr Wodtke; [redakcja Joanna banasiak]. – Płock: Stowa-
rzyszenie Patria Polonia,  2016. – 57 s.: il.; 23 cm.

Książka zawiera opowiadanie rafała Dębskiego „lód w Ser-
cu”.
ISbN 978-83-945862-0-1

X. OChrONA ZDrOWIA
   

Służba zdrowia. Szpitalnictwo
196. JG.: Szpital szuka dyrektora: konkurs / JG. // Kurier 

Sierpecki. – 2016, nr 32, s. 7, il.
Dot. Szpitala Powiatowego im. Juliusza babińskiego w Sierp-
cu.
— KuŹNIEWSKA, Zofia hanna.: Opieka szpitalna w nadwi-

ślańskiej części ziemi dobrzyńskiej do XVIII w. = poz. 171
— mArCINIAK, Jola.: Szczególnie te od psychiatry i ortope-

dy = poz. 173
197. rAD.: lekarze z Płocka już rekonstruują piersi: ważne 

dla setek kobiet z naszego regionu / rad. // Tygodnik Płoc-
ki. – 2016, nr 32, s. 3, il.

 
XI. NAuKA OśWIATA KulTurA

  
Nauka

— Studia mazowieckie = poz. 49
198. ŻórAWSKA, Wioletta.: Szkolne modele recepcji twór-

czości Cypriana Norwida do 2010 roku = School models 
of reception of Cyprian Norwid’s works until 2010 / Wiolet-
ta Żórawska. – Warszawa: Wydawnictwo uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. – 257 s.; 21 cm. – Tyt. 
równol.: School models of reception of Cyprian Norwid’s 
works until 2010 – bibliogr. s. 219-242. Indeksy. – Streszcz. 
ang. – ISbN 978-83-8090-075-2 (wersja drukowana) – 
ISbN 978-83-8090-076-9 (wersja elektroniczna)

Szkolnictwo wyższe
— WOSNITZKA, małgorzata.: Komplikowanie świata =  

poz. 90

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
— OrŁOWSKA, milena.: Gdy mama z córką razem szykują 

pompony = poz. 253

Towarzystwo Naukowe Płockie
199. hOrODYSKA-GIZIŃSKA, Ewa.: Władysław Smoleński  

i jego testament : w dziewięćdziesiątą rocznicę śmierci /  
Ewa horodyska-Gizińska. // Notatki Płockie. – 2016,  
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nr 3/248, s. 16-28, il. – Streszcz. w jęz. ang. – Zawiera 
czarno-białe fotografie z XIX i pocz. XX wieku.

— KANSY, Andrzej.: Sześćdziesiąt lat kwartalnika „Notatki 
Płockie” = poz. 322

  
Oświata. Zagadnienia ogólne

200. GAbrYChOWICZ, Justyna.: uczeń niechciany w waka-
cje: szkolna izolacja / Justyna Gabrychowicz. // Kurier Sier-
pecki. – 2016, nr 27, s. 6, il.

— GrZYbOWSKI, michał marian.: miejcie duszę, gorliwość 
i stałość = poz. 88

201. „Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, a nową nieustannie na-
bywa, ten może być nauczycielem innych”: edukacyjne 
osiągnięcia / Opr. JG. // Kurier  Sierpecki. – 2016, nr 27,  
s. 12, il.

Gminne podsumowanie roku szkolnego w Gozdowie.
202. SZEWCZYK-JArOCKA, mariola.: Korepetycje a rynek 

pracy nierejestrowanej – komunikat z badań wtórnych / ma-
riola Szewczyk-Jarocka, Anna Nowacka. // Zeszyty Nauko-
we Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki 
Ekonomiczne. – T.23 (2016), s. 31-43, il. – bibliogr. – 
Streszcz. w jęz. ang.

— ŻórAWSKA, Wioletta.: Szkolne modele recepcji twórczo-
ści Cypriana Norwida do 2010 roku = poz. 198

Szkolnictwo podstawowe
203. (GSZ).: Za ile lat skończą szkołę?: 1 września w płockich 

podstawówkach rozpoczyna naukę 590 pierwszaków /  
(gsz). // Tygodnik Płocki. – 2016, nr 35, s. 3, il.

204. KIErZKOWSKA, maria.: Z działalności dydaktyczno-wy-
chowawczej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Stycznio-
wych w ligowie / maria Kierzkowska. // Informator Gminy 
mochowo. – 2016, nr 2, s. 16-18, il.

205. lEWANDOWSKA, Anna.: była taka szkoła – ósemka / 
Anna lewandowska. // Gazeta Wyborcza - Płock. – 2016, 
nr 219, s. 1, il.

Wystawa dziecięcych rysunków nadsyłanych na konkursy or-
ganizowane w nieistniejącej Szkole Podstawowej nr 8 w Płoc-
ku.
206. OlCZYK, Aleksander.: minął rok: szkoła w radzikowie / 

Aleksander Olczyk; rozm. przepr. Paweł Kłobukowski. // 
eWyszogród.pl Extra. – 2016, nr 9, s. 2-3, il.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. henryka Sienkiewicza 
w Nowym radzikowie.
207. rADECKI, Włodzimierz.: Z działalności Szkoły Podsta-

wowej im. Adama mickiewicza w bożewie / Włodzimierz 
radecki. // Informator Gminy mochowo. – 2016, nr 2,  
s. 14-15, il.

Szkolnictwo ogólnokształcące
208. GAbrYChOWICZ, Edyta.: Kalendarium wydarzeń  

w Publicznym Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego 
w mochowie / Edyta Gabrychowicz. // Informator Gminy 
mochowo. – 2016, nr 2, s. 19-23, il.

— (gsz).: Za ile lat skończą szkołę? = poz. 203
— JG.: Zaszczytna nominacja dla nauczycielki z Suska = 

poz. 93
— (lesz).: Jagiellońska „Szajka” na jubileusz = poz. 82
209. lICEum OGólNOKSZTAŁąCE Im. mArSZAŁKA STA-

NISŁAWA mAŁAChOWSKIEGO (Płock): małachowianka: 
Alma mater Plocensis: najstarsza z polskich szkół: 1180 /  
[oprac. Elżbieta Ciesielska-Zając]. – Płock: liceum Ogólno-
kształcące im. marszałka Stanisława małachowskiego  
w Płocku, 2016. – 52 s.: il. kolor., 20 cm + dysk optyczny 
(CD-rOm) – Tytuł z okł. –ISbN 978-83-943706-1-9

210. NOWAKOWSKI, Andrzej.: Co z tymi gimnazjami / 

Andrzej Nowakowski; rozm. przepr. milena Orłowska. // 
Gazeta Wyborcza. – 2016, nr 223, dod. magazyn Płocki,  
s. 2, il.

rozmowa z prezydentem Płocka - A. Nowakowskim nt. refor-
my szkolnictwa.
211. OSmAŁEK, marek.: Przykład edukacji historycznej  

w szkole gimnazjalnej / marek Osmałek. // meritum. – 
2016, nr 3, s. 59-66, il.

Gimnazjum nr 1 im. Księcia mazowieckiego Siemowita IV  
w Gostyninie.
212. Pamięć i przesłanie: w 100-lecie Katolickiego liceum 

Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Sikorzu 
(Niższego Seminarium Duchownego w Płocku) / redak- 
cja: Tomasz Kadziński, Piotr marzec. – Wyd. 2 uzup. i po-
szerz. – Płock : Płocki Instytut Wydawniczy, 2016. – 399  
s.: il .; 24 cm – bibliogr. s. 387-395 – ISbN 978-83-65397-
19-5.

213. rAD.: Absolwenci liceum Pedagogicznego: we wrześ- 
niu znów będzie spotkanie po latach / rad. // Tygodnik 
Płocki. – 2016, nr 33, s. 15, il.

Dot. zjazdu absolwentów dawnego liceum Pedagogicznego. 
Zawiera czarno-białe zdjęcie archiwalne.
214. rAD.: Warto było czekać 110 lat: sympatycy, nauczycie-

le, absolwenci Jagiellonki / rad. // Tygodnik Płocki. – 2016, 
nr 39, s. 6, il.

215. ruTKOWSKA, Grażyna.: Oczami Szafera…: 130 lat 
później w [gimnazjum 6] / [autorzy Grażyna rutkowska, 
beata Kowalska, beata matuszewska; redakcja beata ma-
tuszewska]. – Płock: Gimnazjum nr 6 im. prof. Władysława 
Szafera, 2016. – 60 s.: il.; 21 cm.

Gimnazjum nr 6 im. prof. Władysława Szafera (Płock)
ISbN 978-83-923289-3-3
216. STEFAŃSKA, Ewelina.: Jagiellonka: wcale nie taki klasz-

tor / Ewelina Stefańska. // Gazeta Wyborcza. – 2016,  
nr 223, dod. magazyn Płocki, s. 1, 4-5, il.

Wspomnienia absolwentki - romany Kuffel z okazji 110. rocz-
nicy liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły  
w Płocku.
— SZATKOWSKA, lena.: Cenny eksponat trafił do muzeum 

Jagiellonki = poz. 87
217. TArKA, maciej.: Julia na 100 procent! / maciej Tarka. // 

Gazeta Wyborcza. – 2016, nr 199, dod. magazyn Płocki,  
s. 3, il.

Julia brzóska z „małachowianki” laureatką ogólnopolskiego 
konkursu „matura na 100 procent”.

Kształcenie ustawiczne  
218. GOSPOś, Emilia.: Tańce Polskie – pięciolecie / Emilia 

Gospoś. // Informacje SuTW w Płocku. – Zeszyt 12 
(2015/2016), s. 17-20, il.

Podsumowanie działalności Sekcji „Tańce polskie” działającej 
przy SuTW w Płocku.
219. NAGórKA, maria.: [Podsumowanie działalności Stowa-

rzyszenia uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku za lata 
2008-2015] / maria Nagórka. // Informacje SuTW w Płoc-
ku. – zeszyt 12 (2015/2016), s. 1-6

Przedszkola
— (gsz).: Za ile lat skończą szkołę? = poz. 203
220. (JAC).: Gorące spotkanie w sprawie przedszkola nr 3: 

rodzice przekonują: lokalizacja przy Gałczyńskiego jest 
najlepsza / (jac). // Tygodnik Płocki. – 2016, nr 38, s. 3, 
il.

Kultura
— miastO!Żyje = poz. 30
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Domy kultury
221. GADZIŃSKA, monika.: Europejskie Centrum Artystyczne 

im. Chopina w Sannikach ma 10 lat / monika Gadziń- 
ska. // Wiadomości Sannickie. – 2016, nr 1(11), s. 49-50, 
il.

222. GOluS, barbara.: rok w sannickiej kulturze / barbara 
Golus. // Wiadomości Sannickie. – 2016, nr 1(11), s. 75-
83, il.

Imprezy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w San-
nikach.
223. mAlINOWSKI, radosław.: Czy to już koniec reggae  

w Płocku? / radosław malinowski; rozm. przepr. Ewelina 
Stefańska. // Gazeta Wyborcza. – 2016, nr 164, dod. ma-
gazyn Płocki, s. 2, il.

rozmowa z dyrektorem Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - 
radosławem malinowskim.
224. mAlINOWSKI, radosław.: Sean Paul?: pracujemy nad 

tym / radosław malinowski; rozm. przepr. milena Orłow-
ska. // Gazeta Wyborcza. – 2016, nr 158, dod. magazyn 
Płocki, s. 1, 4-5, il.

rozmowa z nowym dyrektorem Płockiego Ośrodka Kultury  
i Sztuki - radosławem malinowskim.
— PASZKIEWICZ, Tomasz.: Gorące lato za nami = poz. 295
— STEFAŃSKA, Ewelina.: Płock w kolorach reggae = poz. 

299
 

Imprezy kulturalne
225. Al.: Co to był za dzień… / al. // Wiadomości Sannic- 

kie. – 2016, nr 1(11), s. 6-9, il.
III Festyn rycerski i 47 Niedziela Sannicka.
— beeS.: światowe Dni młodzieży i Dni historii Płocka = 

poz. 305
226. bEES.: Vistula: zaczynamy festiwal folkloru: będą tysiące 

widzów na starówce, na Podolszycach, w amfiteatrze? /  
beeS. // Tygodnik Płocki. – 2016, nr 34, s. 5, il.

Prezentacja zaproszonych zespołów na 5. Vistula Folk Festi-
val.
— GADZIŃSKA, monika.: Ożywianie historii, czyli nowa wy-

stawa = poz. 124
227. (lESZ).: Trzej mistrzowie b.: gala w płockim teatrze /  

(lesz). // Tygodnik Płocki. – 2016, nr 39, s. 9, il.
— lEWANDOWSKA, Anna.: Zaczes na kaczą dupkę, dzwo-

ny i koszula w kwiatki: po prostu big-beat! = poz. 79
228. mAŁECKA, Agnieszka.: ludowo i kolorowo: rusza Vistu-

la Folk Festival / Agnieszka małecka. // Gość Niedziel- 
ny. – 2016, nr 34, dod. Gość Płocki, nr 34/392, s. VIII, il.

229. mAŁECKA, Agnieszka.: uśmiechnięty festiwal: Vistula 
Folk Festival 2016 / Agnieszka małecka. // Gość Niedziel-
ny. – 2016, nr 36, dod. Gość Płocki, nr 36/394, s. IV, il.

230. Najważniejsze wydarzenia z udziałem burmistrza Jarosła-
wa Perzyńskiego. // Nasz Sierpc. – 2016, nr 1, s. 13-15, il.

Zestawienie najważniejszych wydarzenia mających miejsce na 
terenie miasta Sierpca.
— PASZKIEWICZ, Tomasz.: Gorące lato za nami = poz. 295
231. SYSKA, Piotr.: Gostynin: Polacy, Żydzi, Niemcy i rosja- 

nie / Piotr Syska. // Nasz Gostynin. – 2016, nr 3, s. 7, il.
„Wielokulturowy Gostynin” - projekt historyczny i edukacyjny, 
którego celem szczegółowym jest upamiętnienie żydowskiej 
historii Gostynina.
232. SZATKOWSKA, lena.: rycerze, truskawki i muzyka:  

48. Niedziela Sannicka /  lena Szatkowska. // Tygodnik 
Płocki. – 2016, nr 27, s. 19, il.

— SZATKOWSKA, lena.: Wiara, kultura, radość = poz. 309
233. XVII Dni bielska / Oprac. Ewa Warabida, zdjęcia marek 

Olszewski. // Wieści Gminne (bielsk). – 2016, nr 38(3),  
s. 3-5, il.

Amatorski ruch artystyczny
234. ChmIElEWSKA, maria.: rozwijanie zainteresowań  

i kształtowanie wartości u dzieci i młodzieży poprzez udział 
w zajęciach harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci 
Płocka” im. druha Wacława milke w Płocku / maria Chmie-
lewska, małgorzata Szwech. // Edukacja Otwarta. – 2016,  
nr 3, s. 109-127, il.

235. PIEGOWSKA, Edyta.: magia ludowego śpiewu: rozmo-
wa z kierownikiem Zespołu ludowego Grzybowianki – Edy-
tą Piegowską / Edyta Piegowska; rozm. przepr. Ewa Smuk
-Stratenwerth. // Wieści znad Wisły. – 2016, nr 98, s. 39-
40, il.

 
muzealnictwo

muzeum Diecezjalne
— mIChAlSKA, Danuta.: malarstwo = poz. 283

muzeum mazowieckie
— DYlICKA, Anna.: Nieoczywiste = poz. 282
— KOrDAlA, Tomasz.: Zapomniany generał Wojska Pol-

skiego Piotr bontemps 1777-1840 = poz. 67
— ZArEmbA, Szymon.: Felix Tuszyński, płocczanin, artysta, 

obywatel świata = poz. 92

muzeum Żydów mazowieckich
236. KOWAlSKI, rafał.: Nic raz na zawsze / rafał Kowal- 

ski. // biuletyn muzealny. – 2016, nr 2/41, s. 10, il.
Przegląd imprez w muzeum Żydów mazowieckich w pierw-
szym kwartale 2016 r.
237. (lESZ).: 4. Płockie Dni Żydowskie: muzeum mazowiec- 

kie / (lesz). // Tygodnik Płocki. – 2016, nr 37, s. 10, il.
Zofia z lipskich Celińska bohaterką spotkania z cyklu „Choć-
by jedno życie, choćby kromka chleba” w ramach Płockich 
Dni Żydowskich.
238. muzeum mazowieckie Zaprasza. // Wieści znad Wis- 

ły. – 2016, nr 98, s. 42-44, il.
Omówienie programu 4. Płockich Dni Żydowskich
239. OrŁOWSKA, milena.: muzeum Żydów mazowieckich 

podpisze umowę z Polin / milena Orłowska. // Gazeta Wy-
borcza - Płock. – 2016, nr 202, s. 3, il.

— STEFAŃSKA, Ewelina.: Jakub wraca do magicznego ogro-
du = poz. 74

 
Sport. Kultura fizyczna

240. bOrOWSKI, Jerzy.: Organizacje sportowe w Płocku  
w latach 1882-1904 / Jerzy borowski. // Płocki rocznik hi-
storyczno-Archiwalny. – T.8 (2016), s. 52-66 – Streszcz.  
w jęz. ang.

241. FurmAN, Dominik.: Chwila z Dominikiem Furmanem: 
w szatni mówią na mnie brylant / Dominik Furman; rozm. 
przepr. Iza Koprowiak. // Przegląd Sportowy. – 2016,  
nr 176, s. 20-21, il.

Dominik Furman – pomocnik  w Wiśle Płock
242. (GSZ).: Pod znakiem piłki nożnej: PKN OrlEN zorgani-

zował półkolonie dla 400 dzieci / (gsz). // Tygodnik Płoc- 
ki. – 2016, nr 31, s. 11, il.

Półkolonie „Piłkarskie wakacje z OrlENEm”.
243. JOl.: beniaminek wygrywa z kandydatem do tytułu mi-

strza Polski: Wisła Płock - lechia Gdańsk 2:1 (1:1) / Jol. // 
Tygodnik Płocki. – 2016, nr 29, s. 31, il.

rozgrywki ekstraklasy w piłce nożnej w sezonie 2016/2017.
244. JOl.: Vitay Club sponsorem: PKN Orlen odpowiedział 

pozytywnie na oczekiwania płocczan i kibiców / Jol. // Ty-
godnik Płocki. – 2016, nr 28, s. 31

PKN Orlen drugim, obok budmatu, sponsorem Wisły Płock.
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245. KOlIŃSKI, Jarosław.: Od Gostynina do Titanica: Wisła 
Płock / Jarosław Koliński, maciej Wąsowski. // Przegląd 
Sportowy. – 2016, nr 170, s. 10-11, il.

Sukcesy i porażki piłkarzy Wisły Płock.
246. KOZŁOWSKI, Konrad.: modernizacja stadionu Wisły 

Płock / Konrad Kozłowski. // Nasz Płock. – 2016, nr 5(111), 
s. 3, il.

247. KWIATKOWSKI, Olgierd.: Jedna Wisła, dwa kluby / Ol-
gierd Kwiatkowski. // rzeczpospolita. – 2016, nr 174, dod. 
Życie regionów, nr 7, s. r8, il.

Klub piłki ręcznej – Orlen Wisła Płock i klub piłki nożnej – 
Wisła Płock.
248. lISTKOWSKI, marek.: Za rok mazur znów w barażach?: 

piłka ręczna / marek listkowski; rozm. przepr. mariusz Tu-
ralski. // Kurier Sierpecki. – 2016, nr 27, s. 15, il.

Wywiad z markiem listkowskim – trenerem zespołu piłki ręcz-
nej mazur Sierpc.
— mAŁAChOWSKI, Adam.: Euro marciniaka = poz. 83
249. mAŁAChOWSKI, Adam.: Jedliński życzy nam medalu  

z rio de Janeiro / Adam małachowski. // Gazeta Wybor-
cza. – 2016, nr 182, dod. magazyn Płocki, s. 6-7, il.

ryszard Jedliński, były szczypiornista i trener Wisły Płock, 
uczestnik olimpiady w moskwie w 1980 r.
— mAŁAChOWSKI, Adam.: Trampkarz, kibic, prezes…:  

Wisła to całe moje życie = poz. 80
250. mAŁAChOWSKI, Adam.: W Wiśle mówi się o nim:  

generał. Główna specjalność : awanse / Adam małachow-
ski. // Gazeta Wyborcza. – 2016, nr 164, dod. magazyn 
Płocki, s. 19, il.

Trener piłkarzy nożnych – marcin Kaczmarek.
251. mArCINIAK, Jola.: Poprawić bilans: Wisła Płock dotych-

czas cztery razy pokonała legię Warszawa / Jola marci-
niak. // Tygodnik Płocki. – 2016, nr 30, s. 30, il.

historia rozgrywek Wisły z legią od pierwszego wspólnego 
meczu w 1994 roku.
252. mATuSZEWSKA, Anna.: morderczy rajd rowerem  

po Europie / Anna matuszewska. // Gazeta Wyborcza - 
Płock. – 2016, nr 221, s. 2, il.

Stanisław Piórkowski i Paweł Sekulski uczestnikami 4. rajdu 
Transcontinental race.
253. OrŁOWSKA, milena.: Gdy mama z córką razem szyku-

ją pompony / milena Orłowska. // Gazeta Wyborcza. – 
2016, nr 152, dod. magazyn Płocki, s. 1, 4-5, il.

Cheerleaderki 30+ z płockiej grupy tanecznej Aplauz.
254. OrŁOWSKA, milena.: Karolina, porusz swoja skórą: 

opowieści o ludziach z pasją / milena Orłowska. // Gaze+ 
ta Wyborcza. – 2016, nr 211, dod. magazyn Płocki, s. 1, 
8-9, il.

Płocka Akademia Jogi asany i pranajamy Karoliny Spychal-
skiej.
255. rADEK.: Piłkarskie podsumowania na sierpeckim Orli-

ku: zakończenie piłkarskiej akcji „lato w mieście 2016”  
na Orliku /  radek. // Kurier Sierpecki. – 2016, nr 30, s. 14, 
il.

256. SIElEWSKI, bartłomiej.: Jestem tutaj dinozaurem: 
obrońca Wisły Płock / bartłomiej Sielewski; rozm. przepr. 
Jarosław Koliński. // Przegląd Sportowy. – 2016, nr 170,  
s. 11, il.

257. TYrION.: Ogólnie było ok!: podsumowanie sezonu pił-
karskiego ligi okręgowej / Tyrion. // Kurier Sierpecki. – 
2016, nr 29, s. 14-15, il.

Podsumowanie sezonu piłkarskiego 2015/2016.
258. WąSOWSKI, maciej.: Nawiązać do starych czasów: Wi-

sła Płock / maciej Wąsowski. // Przegląd Sportowy. – 2016, 
nr 164, dod. Skarb Kibica, s. 114-116, il.

Wisła Płock w ekstraklasie piłki nożnej.

259. WIąCEK, maciej.: Smak awansów: ekstrahistoria / ma-
ciej Wiącek. // Gazeta Wyborcza. – 2016, nr 164, dod. 
magazyn Płocki, s. 8, il.

rzecznik klubu, maciej Wiącek, o historii Wisły Płock w eks-
traklasie piłki nożnej.
260. Wydarzenia z miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji. // 

Nasz Sierpc. – 2016, nr 1, s. 22-23, il.
Wydarzenia sportowe w Sierpcu organizowane przez miejski 
Ośrodek Sportu i rekreacji.

XII. JĘZYKOZNAWSTWO
 
261. DŁuTEK, Aneta.: Nowy wymiar filologii: New dimen-

sions of philology. T. 1 / pod redakcją naukową Anety Dłu-
tek, Danuty Pietrzak; [autor Aneta Dłutek i 27 innych auto-
rów]; Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Płocku. – Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej w Płocku, 2016. – 300 s.: il.; 24 cm. – biblio-
gr. przy rozdz. – Tekst pol. i ang. – Streszcz. pol. i ang. przy 
rozdz. – ISbN 978-83-61601-58-6

— (lesz).: Trzej mistrzowie b. = poz. 227

XIII. lITErATurA PIĘKNA
  

literatura. Zagadnienia ogólne
— DŁuTEK, Aneta.: Nowy wymiar filologii = poz. 261
— KONArSKA-PAbINIAK, barbara.: maria Napieralska 

(1867-1896) = poz. 84
— SZWArCmAN-CZArNOTA, bella.: rejzl z Gąbina: o po-

ezji rejzl Żychlińskiej = rajzel from Gombin: on rajzel Zy-
chlinsky’s poetry = poz. 94

— ŻórAWSKA, Wioletta.: Szkolne modele recepcji twórczo-
ści Cypriana Norwida do 2010 roku = poz. 198

Życie literackie
— KlICKA, barbara.: Jak być i nie być poetą = poz. 76

Poezja
— bONOWICZ, Wojciech.: [Z tomu barbary Klickiej Nice 

(2015)] = poz. 75
— DŁuTEK, Aneta.: Nowy wymiar filologii = poz. 261
262. FrANCZAK, lech (1939- ).: śnię o kobietach Itaki / lech 

Franczak. – Płock: Wydawnictwo Korepetytor marian Gał-
czyński, 2016. – 71 s.: il.; 19 cm – ISbN 978-83-64825-36-1

263. GruCA, Ewa.: Płockie zoo dzieciom: przewodnik ilustro-
wany / autorki wierszy Ewa Gruca, Dorota raniszew- 
ska, Katarzyna śniegowska ; ilustracje, projekt i skład Jan 
Fiuk. – Płock: Towarzystwo Przyjaciół miejskiego Ogrodu 
Zoologicznego w Płocku, 2016. – 49, [2] s.: il.; 30 cm.

264. mIChAlSKA, Jolanta.: Przytul mnie życie / Jolanta mi-
chalska. – Płock: „Korepetytor”, 2016. – 84 s.; 21 cm. – 
ISbN 978-83-64825-34-7

265. mIChAlSKA, Jolanta.: Zwykłe swoją niezwykłością ma-
zowsze / Jolanta michalska; [wstęp Wanda Gołębiewska, 
ilustracje Tadeusz Netczuk]. – Płock: Oliver, 2016. – 95 s.: 
il.; 22 cm.

Wiersze o mazowszu.
ISbN 978-83-934570-4-5
266. SErAFIŃSKA, Jurata bogna.: W czasoprzestrzeni / Jura-

ta bogna Serafińska. – Krosno: Wydawnictwo Armagraf, 
2016. – 88, [3] s.: il. kolor.; 22 cm – ISbN 978-83-65121-
56-1.

— SOWIŃSKI, michał.: Nagrody literackie Gdynia przyzna-
ne = poz. 77

267. [ŻYChlIŃSKA, rejzl].: Poezja rejzl Żychlińskiej w wybo-
rze i tłumaczeniu belli Szwarcman-Czarnoty = rajzel 
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Zychlinsky’s poetry, selected and translated by bella 
Szwarcman-Czarnota / rejz Żychlińska; [wybór i tł.] bella 
S z warcman- Czarno ta .  //  E t nogra f ia  Nowa.  – 
07(2015)/08(2016),  s. 149-160

Proza
268. buCZYŃSKI, marcin (1994- ).: Kres wieczności / marcin 

buczyński. – Konin: Wydawnictwo Psychoskok, cop. 2016. – 
491, [1] s.: il.; 21 cm. – (Fałszywa trójca / marcin buczyń-
ski; Cz. 1) – ISbN 978-83-7900-503-1.

269. GArKOWSKA, małgorzata (1977- ).: układanka z uczuć / 
małgorzata Garkowska. – Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, 
cop. 2016. – 327, [1] s.; 20 cm – ISbN 978-83-65521-13-2.

270. KubACKA, martyna.: bez pamięci / martyna Kubac- 
ka. – radom: lucky, 2016. – 287, [1] s.; 20 cm – ISbN 978-
83-65351-16-6.

— lEWANDOWSKA, Anna.: Stała i kroiła te pomidory…: 
dlaczego taka smutna‗= poz. 71

271. ŁOś, Stefan (1901-1955).: Szajka / Stefan Łoś, [przed-
mowa Wiesław Kopeć]. – Wyd. 3. – Płock: liceum Ogólno-
kształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława 
Jagiełły, 2016. – 185, [23] s.: il.; 20 cm.

272. NYCEK, Jan b. (1947- ): Płock w „Krzyżakach”: setna 
rocznica śmierci henryka Sienkiewicza / Jan b. Nycek. // 
Nasz Płock. – 2016, nr 3(109), s. 12, il.

— SPrINGEr, Filip.: Znajomy spojrzał z góry na rzekę i łeb 
mu urwało = poz. 63

XIV. SZTuKA
  

Architektura. Planowanie przestrzenne
273. CZYŻEWSKI, Adam.: Synagoga w Gąbinie: geneza pro-

jektu rekonstrukcji = The synagogue in Gombin: origins of 
the reconstruction project / Adam Czyżewski. // Etnografia 
Nowa. – 07(2015)/08(2016), s. 162-171, il.

Opracowanie interaktywnej wersji gąbińskiej synagogi na 
podstawie makiety wykonanej przez Wojciecha Wasilewskie-
go i michała Sorokę, eksponowanej w Państwowym  muzeum 
Etnograficznym.
— GADZIŃSKA, monika.: Europejskie Centrum Artystyczne 

im. Chopina w Sannikach ma 10 lat = poz. 221
— GrYSZPANOWICZ, Piotr.: leksykon nazw płockich ulic = 

poz. 119
274. lEWANDOWSKA, Anna.: historia zapisana w ulicach / 

Anna lewandowska. // Gazeta Wyborcza. – 2016 nr 164, 
dod. magazyn Płocki, s. 21, il.

Zawiera rec. książki : leksykon nazw płockich ulic / Piotr 
Gryszpanowicz. – Płock 2016.
275. lEWANDOWSKA, Anna.: Idzie nowe: może także pod 

ziemią…/ Anna lewandowska. // Gazeta Wyborcza. – 
2016, nr 170, dod. magazyn Płocki, s. 6, il.

Plany rewitalizacji Placu Obrońców Warszawy; historia placu.
276. lEWANDOWSKA, Anna.: remont Nowego rynku za  

rok / Anna lewandowska. // Gazeta Wyborcza - Płock. – 
2016, nr 161, s. 1, il.

277. ŁAKOmSKI, mirosław (1950- ).: Płock taki jest!: mały 
album. 2 / mirosław Łakomski. – Płock: biuro reklamy Elż-
bieta Łakomska, 2016. – [80] s.: il. kolor.; 11x15 cm – ISbN 
978-83-945410-2-6

278. mAŁECKA, Agnieszka.: O historii, rozwoju i wyzwaniach 
: konferencja na jubileusze / Agnieszka małecka. // Gość 
Niedzielny. – 2016, nr 39, dod. Gość Płocki, nr 39/397,  
s. VIII, il.

Konferencja naukowa „Czerwińsk nad Wisłą: historia, rozwój, 
wyzwania”. romańska bazylika Zwiastowania NmP w Czer-
wińsku.

279. OrŁOWSKA, milena.: Zabytek do zburzenia / milena 
Orłowska, Anna lewandowska. // Gazeta Wyborcza - 
Płock. – 2016, nr 169, s. 1, il.

Kamienica przy ul. Kolegialnej 28 – siedziba gimnazjum ży-
dowskiego przed 1939 r.
— relikty przeszłości ukryte przy Zamku? = poz. 115
— STEFAŃSKA, Ewelina.: Sierpecki zamek odkrywa coraz 

więcej tajemnic = poz. 116
280. WASIlEWSKI, Wojtek.: ukryte proporcje, model 3D  

i makieta synagogi z Gąbina = The synagogue in Gom- 
bin – hidden proportions, a 3D model and a scale  
model / Wojtek Wasilewski. // Etnografia Nowa. – 
07(2015)/08(2016), s. 172-183, il.

realizacja modelu makiety gąbińskiej synagogi.
281. ZIóŁKOWSKI, Norbert.: ruch wahadłowy, ograniczenie 

prędkości / Norbert Ziółkowski. // Gazeta Wyborcza - 
Płock. – 2016, nr 161, s. 1, il.

— ZIóŁKOWSKI, Norbert.: Z dworca prosto pod zakaz = 
poz. 150

malarstwo. rzeźba
— ChlEWIŃSKI, Zbigniew.: Przyjaciel i artysta = poz. 91
282. DYlICKA, Anna.: Nieoczywiste: malarstwo Katarzyny 

bąkowskiej-roszkowskiej: informator wystawy, 22 wrześ- 
nia – 16 października 2016 / [tekst Anna Dylicka]; muzeum 
mazowieckie w Płocku. – [Płock: muzeum mazowieckie, 
2016]. – [8] s.: il. kolor.; 30 cm – Opis wg okł.

— lEWANDOWSKA, Anna.: była taka szkoła – ósemka = 
poz. 205

283. mIChAlSKA, Danuta.: malarstwo / ilustracje Danuta 
michalska, redakcja barbara Piotrowska. – Płock: muzeum 
Diecezjalne w Płocku, 2016. – 52 s.: il. kolor.; 30 cm – ISbN 
978-83-932266-1-0

284. mIĘDZYNArODOWY KONKurS PlASTYCZNY „PAmIĘ-
TAJCIE O OGrODACh” (5; 2016; Płock).: V międzynaro-
dowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach”: [kata-
log wystawy Płock, 2016] / tekst marek mroczkowski;  
I Prywatne liceum Plastyczne w Płocku, Wydział Ogrodnic-
twa, biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie. – Płock:  
I Prywatne liceum Plastyczne w Płocku, [2016]. – [14] s.: il. 
kolor.; 20 cm.

Pamiętajcie o ogrodach
285. Płock: miasto z duszą / il. Anastazja Fietisowa. – Płock: 

urząd miasta Płocka, 2016. – 34 s.: il. kolor.; 20 cm.
286. reymont w stolicy kulturalnej powiatu: pod patronatem 

Kuriera i TV Sierpc. // Kurier Sierpecki. – 2016, nr 29, s. 12, il.
Plener rzeźbiarski w Zawidzu.
— ZArEmbA, Szymon.: Felix Tuszyński, płocczanin, artysta, 

obywatel świata = poz. 92

Zabytki. Ochrona zabytków
— mAŁECKA, Agnieszka.: O historii, rozwoju i wyzwaniach = 

poz. 278
— OrŁOWSKA,  milena. : Zabytek do zburzenia = poz. 279
  

Teatr
— (lesz).: Trzej mistrzowie b. = poz. 227
287. mOKrOWIECKI, marek.: Zdecydowana progresja / ma-

rek mokrowiecki; rozm. przepr. Jacek Dąbrowski. // Obser-
wator Płocki. – 2016, nr 5-6 (lipiec-sierpień), s. 10-11, il.

 
recenzje teatralne

288. OrŁOWSKA, milena.: „Arszenik i stare koronki” w te-
atrze : scenografia była wspaniała…/ milena Orłowska. // 
Gazeta Wyborcza - Płock. – 2016, nr 220, s. 3, il.
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Zawiera rec. przedstawienia : Arszenik i stare koronki / Jo-
seph Kesselring ; reż. marek mokrowiecki ; Teatr Dramatycz-
ny im. J. Szaniawskiego, Płock.
    

 muzyka
— al.: Co to był za dzień… = poz. 225
289. bEES.: rap, palmy i oświadczyny: Polish hip-hop TV 

Festival pobił rekord / beeS. // Tygodnik Płocki. – 2016,  
nr 32, s. 6, il.

Podsumowanie 4. Polish hip-hop TV Festivalu w Płocku oraz 
V Płockiej bitwy Freestylowej.
— GADZIŃSKA, monika.: Europejskie Centrum Artystyczne 

im. Chopina w Sannikach ma 10 lat = poz. 221
290. GADZIŃSKA, monika.: u sąsiadów w Sannikach / mo-

nika Gadzińska. // Wieści znad Wisły. – 2016, nr 98,  
s. 41, il.

35-lecie koncertów chopinowskich.
291. GŁOWACKA, Aleksandra.: 35 lat koncertów chopinow-

skich w Sannikach / Aleksandra Głowacka; rozm. przepr. 
lena Szatkowska. // Tygodnik Płocki. – 2016, nr 34, s. 11, il.

rozmowa z przewodniczącą sannickiego Koła TiFC, Aleksan-
drą Głowacką.
292. JG.: Kto śpiewa, dwa razy się modli: X-lecie istnienia 

Chóru Kantata / JG. // Kurier Sierpecki. – 2016, nr 31,  
s. 8, il.

Chór parafialny „Kantata” ze Szczutowa.
— lEWANDOWSKA, Anna.: Zaczes na kaczą dupkę, dzwo-

ny i koszula w kwiatki: po prostu big-beat! = poz. 79
— mAlINOWSKI, radosław.: Czy to już koniec reggae w 

Płocku? = poz. 223
— mAlINOWSKI, radosław.: Sean Paul?: pracujemy nad 

tym = poz. 224
293. mAŁECKA, Agnieszka.: Genialne ćwiczenia: koncerty  

w Płocku / Agnieszka małecka. // Gość Niedzielny. – 2016, 
nr 38, dod. Gość Płocki, nr 38/396, s. VIII, il.

14. Dni Fryderyka Chopina w Płocku.
294. NAPOrA, Łukasz.: To nie jest festiwal headlinerów: po-

rozmawiajmy o Audioriver / Łukasz Napora; rozm. przepr. 
milena Orłowska. // Gazeta Wyborcza. – 2016, nr 176, 
dod. magazyn Płocki, s. 6, il.

rozmowa z rzecznikiem 11. festiwalu Audioriver – Łukaszem 
Naporą.
295. PASZKIEWICZ, Tomasz.: Gorące lato za nami: festiwa-

lowy Płock / Tomasz Paszkiewicz. // Nasz Płock. – 20162, 
nr 5(111), s. 9, il.

Audioriver, reggaeland, Summer Fall Festiwal i Polish hip 
hop Festiwal.
— PIEGOWSKA, Edyta.: magia ludowego śpiewu = poz. 

235
296. SIWEK, marcin.: To u nas rodzą się legendy / marcin 

Siwek; rozm. przepr. milena Orłowska. // Gazeta Wybor-
cza. – 2016, nr 182, dod. magazyn Płocki, s. 2, il.

rozmowa z organizatorem festiwalu hip-hop w Płocku – 
m. Siwkiem.
297. STEFAŃSKA, Ewelina.: mało publiczności, moc energii / 

Ewelina Stefańska. // Gazeta Wyborcza - Płock. – 2016,  
nr 160, s. 1, il.

Podsumowanie 11. reggaelandu – festiwalu muzyki reggae  
w Płocku.
298. STEFAŃSKA, Ewelina.: muzyczna rzeka porwie Płock: 

plaża nad Wisłą / Ewelina Stefańska. // Gazeta Wybor+ 
cza. – 2016, nr 176, dod. magazyn Płocki, s. 7, il.

11. festiwal Audioriver w Płocku.
299. STEFAŃSKA, Ewelina.: Płock w kolorach reggae / Ewe-

lina Stefańska. // Gazeta Wyborcza. – 2016, nr 158, dod. 
magazyn Płocki, s. 8, il.

11. festiwal muzyki reggae.
300. STEFAŃSKA, Ewelina.: raperzy rozbujają Płock / Eweli-

na Stefańska. // Gazeta Wyborcza. – 2016, nr 182, dod. 
magazyn Płocki, s. 10, il.

4. Polish hip-hop TV Festival w Płocku.
— SZATKOWSKA, lena.: rycerze, truskawki i muzyka = poz. 

232
301. SZATKOWSKA, lena.: 35 lat z muzyką Chopina: jubile-

uszowy wieczór w Sannikach / lena Szatkowska. // Tygo-
dnik Płocki. – 2016, nr 36, s. 15, il.

302. WOJDA, Wojciech.: Zawału mieć nie planuję / Wojciech 
Wojda; rozm. przepr. milena Orłowska. // Gazeta Wybor-
cza. – 2016, nr 205, dod. magazyn Płocki, s. 2, il.

rozmowa z liderem „Farben lehre” z okazji 30-lecia płockie-
go zespołu rockowego.
303. WOlbACh, ryszard.: Wielki dzień romantyka: tremy nie 

ma / ryszard Wolbach; rozm. przepr. blanka Stanuszkie-
wicz-Cegłowska. // Tygodnik Płocki. – 2016, nr 39, s. 10, il.

rozmowa z płocczaninem, wokalistą rockowym, autorem tek-
stów, kompozytorem i gitarzystą.
  

Film
— GADZIŃSKA, monika.: u sąsiadów w Sannikach = poz. 

290
— NYCEK, Jan b.: Płock w „Krzyżakach” = poz. 272
— OrŁOWSKA, milena.: Ten drugi kebab, czyli manifest jej 

wolności = poz. 65
— STEFAŃSKA, Ewelina.: Jakub wraca do magicznego ogro-

du = poz. 74
304. WOŹNICKA, Sylwia.: Otwarcie „Kina za rogiem” w mo-

chowie / Sylwia Woźnicka. // Informator Gminy mocho- 
wo. – 2016, nr 2, s. 29, il.

Fotografia
— ŁAKOmSKI, mirosław: Płock taki jest! = poz. 277
— STEFAŃSKA, Ewelina.: Dzień dobry, nazywam się Arca-

dius = poz. 81

XV. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE
305. bEES.: światowe Dni młodzieży i Dni historii Płocka: za-

brzmią wiersze Karola Wojtyły, będą koncerty, lasery i ognio- 
branie / beeS. // Tygodnik Płocki. – 2016, nr 29, s. 1, 3, il.

Zawiera reprodukcję plakatu Książnicy Płockiej.
306. brZESKI, Szymon.: święta Faustyna Kowalska Apostołka 

bożego miłosierdzia / Szymon brzeski. – Warszawa: Ary-
stoteles, 2016. – 59, [1] s.: il.; 29 cm – ISbN 978-83-8038-
150-6.

— CZYŻEWSKI, Adam.: Synagoga w Gąbinie: geneza pro-
jektu rekonstrukcji = The synagogue in Gombin: origins of 
the reconstruction project = poz. 273

— Ewangelistarz Płocki z XII w. = poz. 310
— GrZYbOWSKI, michał marian.: miejcie duszę, gorliwość 

i stałość = poz. 88
307. KArAPETYAN, Tereza.: mam na imię Tereza: chętnie 

pomagam: światowe Dni młodzieży w Płocku / Tereza Ka-
rapetyan; rozm. przepr. maciej Tarka. // Gazeta Wybor- 
cza. – 2016, nr 170, dod. magazyn Płocki, s. 1, 4-5, il.

rozmowa z Armenką, uczestniczką światowych Dni młodzie-
ży w Krakowie.
— lEWANDOWSKA, Anna.: Ksiądz Stefan Cegłowski Płoc-

czaninem roku 2015 = poz. 69
— Łuć, Stanisław.: mazowsze – przeżyj i poczuj = poz. 100
— mAŁECKA, Agnieszka.: O historii, rozwoju i wyzwaniach = 

poz. 278
— materiały archiwalne do XIX-wiecznych dziejów parafii  

św. mikołaja w Gąbinie = poz. 106
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— Pamięć i przesłanie = poz. 212
— Swoi i obcy na mazowszu Północnym w minionym tysiąc-

leciu = poz. 118
308. SZATKOWSKA, lena.: Płock gotowy na przyjęcie piel-

grzymów: światowe Dni młodzieży rzym 2000 rok – Kra-
ków 2016 / lena Szatkowska. // Tygodnik Płocki. – 2016, 
nr 28, s. 11, il.

309. SZATKOWSKA, lena.: Wiara, kultura, radość: światowe 
Dni młodzieży i Dni historii Płocka / lena Szatkowska. // 
Tygodnik Płocki. – 2016, nr 30, s. 11, il.

Podsumowanie światowych Dni młodzieży w płockiej diecezji 
oraz wydarzeń im towarzyszących.
— WASIlEWSKI, Wojtek.: ukryte proporcje, model 3D i ma-

kieta synagogi z Gąbina = The synagogue in Gombin – 
hidden proportions, a 3D model and a scale model  
= poz. 280

XVI. KSIąŻKA I CZYTElNICTWO.  bIblIOTEKI
   

Starodruki. rękopisy
310. Ewangelistarz Płocki z XII w.: krytyczne wydanie tekstu 

łacińskiego z kodeksu „Perykopy Ewangeliczne” Archi-
wum Diecezji Płockiej / wstęp, odczytanie tekstu i przygo-
towanie edycji leszek misiarczyk, bazyli Degórski. – War-
szawa: Wydawnictwo Naukowe uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, 2016. – 422 s., [103] k. tab.: il.; 
25 cm.
Inny tyt.: Evangelistarium Plocense saeculi XII – bibliogr.  
s. 111-118. – Tekst równol. w jęz.. pol. i ang. – Tekst źródła 
w jęz. łac. – ISbN 978-83-8090-264-0 (druk)

biblioteki naukowe
311. hONDIuS, henricus.: henricus hondius, Nova totius 

terrarum orbis geographica ac hydrographica tabula (1631-
1634): ze zbiorów biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa 
Naukowego Płockiego / henricus hondius. – Płock: Towa-
rzystwo Naukowe Płockie, [2016]. – 1 mapa: kolor.; 35x46 
cm, na ark. 42x58 cm.

reprodukcja. – Treść mapy w języku łacińskim.
ISbN 978-83-60348-81-9
312. hONDIuS, henricus.: henricus hondius, Nova totius 

terrarum orbis geographica ac hydrographica tabula (1631-
1634): ze zbiorów biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa 
Naukowego Płockiego / henricus hondius. – Płock: Towa-
rzystwo Naukowe Płockie, [2016]. – 1 mapa: il. kolor.; 
35x46 cm, na ark. 42x58 cm.

reprodukcja. – Treść mapy w języku łacińskim.
ISbN 978-83-60348-80-2
— hOrODYSKA-GIZIŃSKA, Ewa.: Władysław Smoleński  

i jego testament = poz. 199
313. Symboliczna Karta Europy: Wojna – Oswobodzicielka 

1914-1915 r.: Europa w 1914 r.: ze zbiorów biblioteki  
im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego  Płockiego. 

– Płock: Towarzystwo Naukowe Płockie, [2016]. – 1 mapa: 
kolor.; 35x46 cm, na ark. 42x58 cm.

reprodukcja mapy symbolicznej. – Zawiera Objaśnienie sym-
boli.
ISbN 978-83-60348-83-3
314. TArGOŃSKI, leonard.: Atlas leonarda Targońskiego 

(1781): mappa miasta bialley y przedmieścia Woli: ze zbio-
rów biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego 
Płockiego / leonard Targoński. – Płock: Towarzystwo Na-
ukowe Płockie, [2016]. – 1 mapa: il. kolor.; 35x46 cm,  
na arkuszu 42x58 cm.

mapa miasta biała Podlaska. – reprodukcja.
ISbN 978-83-60348-82-6

biblioteki publiczne
315. bEDYK, Artur.: Aktualności z Gminnej biblioteki Publicz-

nej w Słubicach / Artur bedyk. // Wieści znad Wisły. – 
2016, nr 98, s. 7-14, il.

316. bEDYK, Artur.: Aktualności z Gminnej biblioteki Publicz-
nej w Słubicach / Artur bedyk. // Słubicki biuletyn Informa-
cyjny. – 2016, nr 2, s. 6-8, il.

317. GOluS, barbara.: Ciekawy rok z działalności Gminnej 
biblioteki Publicznej w Sannikach / barbara Golus. // Wia-
domości Sannickie. – 2016 nr 1(11), s. 69-70

318. STANISZEWSKA, magdalena.: Wydarzenia ostatniego 
półrocza z miejskiej biblioteki Publicznej w Sierpcu / mag-
dalena Staniszewska. // Nasz Sierpc. – 2016, nr 1, s. 23-
24, il.

319. WIśNIEWSKA, Stanisława.: W naszej bibliotece też się 
dzieje… / Stanisława Wiśniewska. // Informator Gminy mo-
chowo. – 2016, nr 2, s. 32-33, il.

Drukarstwo. Księgarstwo
320. luTOmIErSKI, marcin.: Portrety Żydów płockich / mar-

cin lutomierski. // Płocki rocznik historyczno-Archiwal- 
ny. – T.8 (2016), s. 180-182, il.
Zawiera rec. książki: Żydzi płoccy: Album pamięci / Ga-
briela Nowak. – Płock, 2015.

— NYCEK, Jan bolesław.: Z biegiem Skrwy Prawej = poz. 97
— PIEKArSKI, Tomasz.: Skarby płockiego archiwum – wysta-

wa w Archiwum Państwowym w Płocku połączona z promo-
cją publikacji Krystyny bańki „Archiwum Państwowe w Płoc-
ku. Informator o zasobie archiwalnym” = poz. 107

  
Czasopiśmiennictwo

321. JASIŃSKI, Paweł.: Życie oświatowe na podstawie „Głosu 
Płockiego” wydawanego w latach 1908-1914 / Paweł Ja-
siński. // Notatki Płockie. – 2016, nr 3/248, s. 36-46
bibliogr. – Streszcz. w jęz. angielskim.

— KACPrZAK, michał.: Jak kartel papiernię w Soczewce 
udusił = poz. 132

322. KANSY, Andrzej.: Sześćdziesiąt lat kwartalnika „Notatki 
Płockie” / Andrzej Kansy. // Notatki Płockie. – 2016,  
nr 3/248, s. 3-5, il.
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