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KONRAD JAN WALUŚ, JAN HENRYK WALUŚ

MARSZAŁEK STANISŁAW MAŁACHOWSKI
– PORTRET FALERYSTYCZNY

AbstraktAbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt

Stanisław Małachowski był wybitnym politykiem, reformatorem i oddanym sprawie Polski. Żył
w okresie dużych wpływów Rosji w Europie i Polsce. Jego próby reformatorskich i politycznych
działań u boku Stanisława Poniatowskiego przyczyniły się do powstania Księstwa Warszawskiego.
Za swą pracę został wyróżniony orderami i medalami przez Króla, Sejm i Napoleona Bonaparte.

Słowa kluczowe:Słowa kluczowe:Słowa kluczowe:Słowa kluczowe:Słowa kluczowe: Stanisław Małachowski, Order Orła Białego, Legia Honorowa, medal, Księ-
stwo Warszawskie

Pierwsze zapiski o rodzie Małachowskich znaj-
dujemy w aktach łęczyckich w XIV wieku, ale do-
piero Jan1, u schyłku XVII wieku kanonik poznań-
ski, warszawski, krakowski, piastując urząd refe-
rendarza, później podkanclerza koronnego otrzy-
mał biskupstwo krakowskie i jako człowiek nauki z
doświadczeniem politycznym stał się zaufanym kró-
lów Jana Kazimierza i Jana III Sobieskiego. Cie-
sząc się łaską królewską, począł tworzyć swój ma-
jątek. Jako zarządca gospodarny i oszczędny za-
pewnił członkom swojej rodziny dostatek i otworzył
im drogę do piastowania urzędów królewskich.

Wielką postacią był też Stanisław2 z Małacho-
wic, starosta opoczyński, łubowski, halicki, krze-
szowski, kasztelan sieradzki, wojewoda kaliski i
poznański, który miał znaczny wpływ na wybór
na tron Polski Augusta II. Jako zaufany króla zo-
stał wysłany do rokowań pokojowego układu z
Turcją w 1698 roku. Akt pokoju został podpisany
w Karłowicach i przywracał Koronie Kamieniec
Podolski. Przy rokowaniach Król zezwolił mu na
posługiwanie się tytułem hrabiowskim. Po zakoń-
czeniu poselstwa tytuł ten został mu nadany, pisał
się hrabią na włościach końskich i Białaczewie.
Jednak najświatlejszą postacią rodu był Jan Ma-
łachowski3, ojciec Stanisława, podkanclerz ko-
ronny, kanclerz króla Augusta III. Za swoje za-
sługi został starostą opoczyńskim, grodeckim,
ostrołęckim, kamieniobrodzkim, buczniowskim,
stolnikiem wielkim koronnym, podkanclerzem i
kanclerzem. Otrzymał też w podarunku od mar-
szałka litewskiego Janusza księcia Sanguszki po-
łowę miasta Ostroga, Międzyrzecz i 36 wsi na
Wołyniu. Do jego osiągnięć zaliczyć należy spro-
wadzenie z zagranicy rękodzielników, założycie-
li pierwszych fabryk żelaznych, które dały począ-
tek powstającemu przemysłowi w Polsce. W swych
majątkach starał się wprowadzić reformy społecz-
ne i gospodarcze zaobserwowane podczas swo-
jego pobytu w Saksonii. Mając 60 lat, w dniu
swoich urodzin (28 stycznia 1758 r.) wydał ani-

wersarz, w którym zwalniał od poddaństwa każ-
dego, kto „lokował się w mieście Końskich Wiel-
kich lub jego przedmieściach”. Zmarł w wieku
65 lat. Z żoną Izabelą de Rycht Humiecką miał
dziesięcioro dzieci, sześć córek: Annę, Katarzy-
nę, Karolinę, Anielę, Mariannę Teresę, Aleksan-
drę Helenę i czterech synów; Mikołaja, Stanisła-
wa urodzonego w Końskich 24 sierpnia 1736
roku, Jacka i Antoniego. Wychowaniem Stani-
sława zajął się guwerner Wawrzyniec Mitzner de
Kolof4 sprowadzony z Niemiec, który przekazał
mu swoją encyklopedyczną wiedzę, uporządko-
wał nauki wyniesione z domu rodzinnego, uczył
piastowania urzędów publicznych, religii, opa-
nowania podstawowych zasad prawa, mówie-
nia i występowania publicznego. Młody Stani-
sław miał trudności z mówieniem i występowa-
niem publicznym, był to trudny dla niego przed-
miot. Zgodnie z ówczesną modą przywdział mun-
dur rotmistrza chorągwi pancernej, którą odzie-
dziczył po ojcu. Po paru latach mundur zdjął,
twierdząc, że „nie rozumie wojskowości i o służ-
bie w wojsku mowy być nie może”. W wieku 19
lat, 28 sierpnia 1755 roku objął urząd starosty
sądeckiego. Był trzykrotnie posłem i jako znaw-
ca wiadomości prawno–sądowych został aseso-
rem sądów królewskich. Pomocą polityczną słu-
żył mu stryj Adam, dwukrotny marszałek trybu-
nału i czterokrotny sejmu. Po śmierci stryja i króla
Augusta III przystąpił razem z bratem Jackiem do
stronnictwa Czartoryskich i rozpoczął przygoto-
wania do elekcji nowego króla. W swojej dzia-
łalności publicznej obaj bracia wykazywali bez-
interesowność, inicjowali i wprowadzali reformy,
a czasem ponosili koszta tych działań. Za te czy-
ny szlachta wybrała Jacka i Stanisława jako po-
słów na sejm elekcyjny 27 sierpnia i koronacyjny
3 grudnia 1764 roku. Nowo wybrany król Stani-
sław August Poniatowski dostrzegł pracę poli-
tyczną i zasługi braci Małachowskich dlaOjczy-
zny. Po ustanowieniu Orderu św. Stanisława Bi-
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skupa Męczennika (7 maja 1765 r.) ozdobił tym
odznaczeniem Jacka (8 maja 1765 r.), Mikoła-
ja (1766 r.), Antoniego (1767 r.) i Stanisława5

(1770 r.). Inwestytura6, czyli uroczyste zaprzysię-
żenie Statutu Orderu w pierwszych latach jego
funkcjonowania odbywało się zawsze 8 maja w
Warszawie w kościele pod wezwaniem Święte-
go Krzyża, a później  przeniesiono ją na Zamek
Królewski. Uroczystość zaczynała się Mszą
Świętą, po jej zakończeniu odczytywano listę wy-
branych do ozdobienia Kawalerów, odczytywa-
no Statut Orderowy7 i po jego wysłuchaniu każ-
dy Kawaler podchodził do królewskiego tronu,
wypowiadał przed Jałmużnikiem8 słowa: „Przy-
rzekam kawalerskim słowem dotrzymania tych
punktów dopiero przeczytanych”, klękał przed
Królem na lewe kolano, który przewieszał przez
ramię dekorowanego Krzyż na wstędze pąso-
wej z białymi brzegami. Wręczał gwiazdę w rękę,
gołym mieczem ceremonialnym9 dotykał ramie-
nia i całował policzek ozdobionego. Kawaler

całował rękę
króla. Kawaler
orderu ubrany
był w uroczysty
strój orderowy10,
który musiał no-
sić przy wszyst-
kich uroczysto-
ściach związa-
nych z osobą
króla. Po za-
kończeniu cere-
monii każdy z
obdarowanych
otrzymywał dy-
plom nadania

orderu, pisany ręcznie po łacinie na papierze for-
matu 24 x 40 cm. W lewym dolnym rogu widniał
podpis króla Stanisława Augusta, a w prawym se-
kretarza królewskiego. Pośrodku odciśnięta była
pieczęć dyplomatyczna króla i data nadania or-
deru. Treść zawierała nazwisko i tytuły obdarowa-
nego, czasem zasługi dla Rzeczypospolitej.

Działalność Stanisława w pracach sejmu ko-
ronacyjnego była krótka, podejmowane na nim
ustawy, tajnie sterowane przez rosyjskiego Księ-
cia Mikołaja Repnina, niesprzyjające Polsce, spo-
wodowały jego bunt i  wycofanie się z polityki w
1766 roku. Wyjechał za zgodą króla z kraju „ce-
lem polepszenia sił i zdrowia na dalsze Rzeczy-
pospolitej usługi”. Po powrocie w 1771 roku ożenił
się z Urszulą, córką Tomasza Czapskiego staro-
sty knyszyńskiego. 1 września 1774 roku został
wybrany marszałkiem trybunału. W wyborze tym
król Stanisław August Poniatowski pokładał na-
dzieję, że możliwe będzie uporządkowanie sys-
temu prawnego w kraju. W 1776 r. Stanisław

wchodzi w skład Rady Nieustającej
jako konsyliarz i do departamentu
sprawiedliwości. Później przez rok
piastuje urząd podstolego koronne-
go, aby w 1780 r. awansować na
referendarza wielkiego koronnego.
To miejsce w hierarchii państwowej
bardzo mu odpowiadało. Zajął się
sprawami poddanych na wsi prze-
ciw starostom i dziedzicom, pomia-
rami gruntów, daninami, czynsza-
mi i innymi sprawami należącymi do
chłopów. Jego reformy w prawo-
dawstwie i sądownictwie znajdowa-
ły przychylność i poparcie u króla
Stanisława Augusta. Za swoje zaan-
gażowanie i oddanie królowi i Pol-
sce otrzymał 18 maja 1782 roku
Order Orła Białego13. W tym też roku
zmarła mu żona Urszula. Dwa lata
później ożenił się z Konstancją, byłą
żoną Księcia Dominika Radziwiłła,

Rys. 2. Order Św. Stanisława
z lat 1765–1795 (rewers)

Rys. 1. Order Św. Stanisława
z lat 1765–179511 (awers)

Rys. 4. Strój orderowy Kawalera
Orderu Św. Stanisława

Rys. 5. Miecz ceremonialny Stanisława
Augusta

Rys. 3. Gwiazda Orderu Św. Stanisława
z lat 1765–179512
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siostrą Urszuli. 6 października 1788 roku został
jednogłośnie wybrany marszałkiem sejmu, póź-
niej nazwanego „czteroletnim”. Decyzją sejmu roz-
wiązano Radę Nieustającą, a powołano Radę
Wojskową, której stał się członkiem. Prace par-
lamentu skupiały się w większości na sprawach
wojskowych, tworzeniu armii, bezustannym po-
szukiwaniu pieniędzy na jej utrzymanie, podat-
kach i polityce zagranicznej.

Dla uczczenia zasług marszałka Sejmu Cztero-
letniego na polecenie króla został wybity w 1790
roku okolicznościowy medal.

W uchwalonej Konstytucji 3 maja 1791 w 11
artykułach regulowano prawa i obowiązki oby-
wateli. Ustanowiono religię katolicką jako panu-
jącą, potwierdzono przywileje szlachty ze szcze-
gólnym naciskiem na obowiązki wobec ojczy-

zny. Wprowadzono mandat poselski,
trwający dwa lata (dotychczas mandat
wygasał po zakończeniu obrad sejmu)
i zmieniono zasady pracy sejmu. Znie-
siono liberum veto, ustanowiono wie-
loosobowe ciało rządzące „straż praw”
odpowiedzialne przed sejmem. Król po-
zostawał głową państwa pozbawioną
osobistych uprawnień.

Stanisław Małachowski 3 lipca 1792
roku zrezygnował z godności członka
Rady Wojskowej, był przeciwny wpływom
targowiczan i carycy Katarzyny II na pra-
ce sejmu, nie akceptował chwiejnej po-
stawy króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego. 24 lipca usunoł straż mar-
szałkowską ze swojego pałacu w War-
szawie i wycofał z kasy Komisji Skarbo-
wej 438 000 zł, które pożyczył skarbowi
państwa. Dnia następnego ogłosił swój
manifest17, pisząc następujące słowa
„obowiązkiem sumienia mego oświad-
czyć przed Bogiem, całym światem i po-

tomnością, iż akt targowicki uznaję za gwałtow-
ny, przemocą wojsk obcych utrzymany i popiera-
ny, przeciwny wyraźnej woli Rzeczpospolitej i ca-
łemu narodowi szkodliwy” i dalej „abym nie miał
wyrzutów sumienia, które mnie upomina, że się
nieszczęście Rzeczpospolitej zbliża. Narodzie, tyl-
ko łzy i wierność dla ciebie poświęcam, gdy już
wszystkie sposoby w ręku moich wydarte zostały”.
Z końcem lipca opuścił ojczyznę i zamieszkał w
Wiedniu. Po chwilowym odpoczynku rozpoczął
podróżowanie po Europie i budowanie kontak-
tów na dworze austriackim. Pozostał w kontakcie
z Ignacym Potockim i Hugo Kołłątajem. Był w We-
necji, Weronie, Rzymie, Neapolu i na dłuższy czas
osiadł we Florencji. W 1794 r. wrócił do Wiednia
i z niepokojem obserwował losy insurekcji kościusz-
kowskiej. Wiosną następnego roku wrócił do swo-

jego Białaczewa, a jesienią
1796 r. zamieszkał po 14 la-
tach tułaczki w swoim pałacu
na Krakowskim Przedmieściu.
Mieszkał krótko, złożony cho-
robą wrócił do Białaczewa.
Dotychczas dość swobodnie
poruszał się po Prusach i Au-
strii, ale w październiku 1798
roku został uwięziony pod za-
rzutem podejmowania prób
organizacji sejmu na obczyź-
nie. Aresztowany razem z Ko-
chanowskim, Wołczyńskim i
Grabińskim trafił do Krakowa.
Zwolniony 28 lutego 1799 r.,
wrócił do Warszawy. Areszt au-
striacki zrobił z niego męczen-
nika sprawy narodowej i przy-

Rys. 6. Okolicznościowy medal z wizerunkiem marszałka Stanisława
Małachowskiego14. Srebro, średnica 44 mm, waga 39,95 gram, medal
bity wg projektu Jana Filipa Holzhaussera. Popiersie w lewo, w peruce, we
fraku i koronkowym żabocie, z Krzyżem Orderu św. Stanisława, ze wstęgą
i gwiazdą Orderu Orła Białego. Na awersie wokół popiersia łaciński napis
przechodzący na rewers: Stanisław Małachowski: ponieważ w spełnianiu
obowiązku marszałka zgromadzenia obywateli [sejmu], dzięki odwadze,
roztropności i przykładowi obronił państwo przed wieloma nieszczęściami
i wiele dobra wniósł do ojczyzny, wspaniałemu obywatelowi ten oto dowód
pamięci. S [Stanisław]. A [August]. R [Król]. A..MDCCXC [rok 1790].
[Tłumaczenie z łaciny – mgr Renata Bączek]

Rys. 7. Order Orła Białego z 1780 roku15 Rys. 8. Gwiazda Orderu Orła Białego z 1780 roku16
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niósł dużą sławę. Po uzyskaniu zgody na pobyt w
Białaczewie tam zamieszkał. Zainteresowany po-
lityką europejską ze spokojem przyjął wiadomość
o zwycięstwie Napoleona 14 października 1806
roku pod Jeną–Auerstaedt, ale dostrzegał też za-
biegi Józefa Wybickiego i Jarosława Dąbrowskie-
go w sprawie Polski u cesarza Francji. W listopa-
dzie Napoleon wyraził zgodę na tworzenie orga-

nizacji i sądownictwa polskiego na ziemiach za-
boru pruskiego. Józef Wybicki, który miał ją reali-
zować razem z Jarosławem Dąbrowskim, wezwali
w imieniu narodu polskiego Stanisława Małachow-
skiego, aby włączył się w te prace. Na uroczystym
spotkaniu 19 grudnia sejmowej reprezentacji mar-
szałek Sejmu Czteroletniego przemówił w imieniu
wdzięcznych Polaków i podziękował obecnemu
na sali Napoleonowi za podanie zbawczej dłoni
Polsce. Po ceremonii, deklaracji o jedności wszyst-
kich w dążeniu do budowy własnego państwa i
zgody na formowanie wojska został powołany de-
kretem 14 stycznia 1807 roku rząd tymczasowy
(Komisja Rządząca), na czele którego stanął Sta-
nisław Małachowski jako prezes18. Władza Komi-
sji była duża, miała w imieniu Napoleona zarzą-
dzać ziemiami odebranymi Prusom, wprowadzić
administrację i sądownictwo, wydawać proklama-
cje, czuwać nad wojskiem i skarbem, zająć się
edukacją młodzieży, projektować budżety, budo-
wać mosty na Wiśle, budować i remontować for-
tyfikacje, itp. Była to praca trudna dla schorowa-
nego starca. Pierwszą i najważniejszą sprawą było
zapewnienie aprowizacji dla walczącego z Prusa-
mi i Rosją wojska francuskiego, w tym pułków pol-
skich oraz formowanie nowych jednostek. Proble-
mem utrudniającym realizację tych zadań był brak
pieniędzy.

Zwycięstwa w lutym pod Iławą Pruską i w czerw-
cu pod Friedlandem przyniosły pokój podpisany
w Tylży 7–9 lipca 1807 roku. Na mocy jego po-
wstało Księstwo Warszawskie, którego królem
mianowany został król saski Fryderyk August.

13 lipca  Komisja Rządowa otrzymała wezwa-
nie cesarza Francji, aby się stawiła razem z dy-
rektorem wojny księciem Józefem Poniatowskim
w Dreźnie celem odebrania statutu Księstwa. Na
uroczystości 22 lipca prezes Komisji Stanisław
Małachowski odebrał z rąk sekretarza stanu Fran-
cji księcia Maret Hugon–Bernarda19 tekst Konsty-
tucji nadany przez Napoleona Bonaparte.

Wcześniej, tegoż dnia odbyło się nadanie or-
deru Legii Honorowej wojskowym i osobom za-

służonym. Wśród odznaczonych znalazł
się Stanisław Małachowski.

Stanisław Małachowski rozumiał wiel-
kość faktu utworzenia Księstwa Warszaw-
skiego i powstającą perspektywę budo-
wy przyszłego państwa polskiego, ale był
niezadowolony, że  nie wprowadzono
Konstytucji 3 Maja i ustalono granicę po-
łudniową na Pilicy. Ta druga przyczyna
była osobistą, gdyż ziemie i majątek w
Końskich i Białaczewie pozostały w gra-
nicach Austrii. 5 października minister Jan
Adolf hr. Schönfeld – pełnomocnik króla
Fryderyka Augusta rozwiązał Komisję
Rządzącą i w jej miejsce powołał Radę
Ministrów z Małachowskim jako preze-

Rys. 9. Akt nadania orderu Legii Honorowej dla Stanisława
Małachowskiego20

(kopia cyfrowa ze zbiorów Archiwum Państwowego w
Kielcach)

Rys. 10.  Wizerunek orderu Legii Honorowej i gwiazdy orderowej. Druga
i trzecia strona aktu nadania orderu Legii Honorowej dla Stanisława
Małachowskiego w dniu 22 lipca 1807 roku w Dreźnie.
(kopia cyfrowa ze zbiorów Archiwum Państwowego w Kielcach)
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sem. Urząd piastował krótko, 16 grudnia zrezy-
gnował na korzyść Ludwika Gutakowskiego,
otrzymując w zamian godność prezesa senatu i
tytuł pierwszego wojewody Księstwa Warszawskie-
go. Wcześniej, 2. grudnia 1808 roku w sali se-
natorskiej Zamku Królewskiego przywitał króla
Fryderyka Augusta. Pierwsze miesiące 1809 roku
spędził w Białaczewie złożony chorobą. Wybuch
wojny polsko–austriackiej i zwycięstwa wojsk pol-
skich w bitwach na terenach ziem polskich za-
boru austriackiego niosły nadzieje na polityczne
zmiany. Nasze zwycięstwo i podpisany 14. paź-
dziernika pokój w Wiedniu przyniósł powiększe-
nie Księstwa Warszawskiego o ziemie zagarnięte
przez Austrię w wyniku III rozbioru Polski. Powstały
nowe departamenty, w tym radomski, w obsza-
rze którego było miasto Końskie i Białaczewo.
Ziemie i majątek Stanisława Małachowskiego
weszły do Księstwa Warszawskiego.

16. grudnia uczestniczył w uroczystościach
powrotu z pól bitewnych armii polskiej, której for-
mowaniu poświęcił tyle zapału i trosk. Zmarł 29.
grudnia o dziewiątej wieczorem 1809 roku w wie-
ku 74 lat w swoim pałacu w Warszawie na Kra-
kowskim Przedmieściu. Został pochowany w ko-
ściele św. Krzyża Księży Misjonarzy21. W 1831 roku
ciało jego przeniesiono do kościoła metropoli-
talnego św. Jana w Warszawie, gdzie w nawie
bocznej wzniesiono mu pomnik. Pomnik z białe-
go marmuru wg projektu Wojciecha Thorwaldse-
na został wykonany w Rzymie przez artystę Fran-
ciszka Maksymiliana Laboureur´a znanego pod
nazwiskiem Cavaliere Massimiliano.

W 112 lat później 25. września 1921 roku w
kaplicy II Gimnazjum Męskiego22 przy ulicy Gim-
nazjalnej w Płocku odbyła się uroczystość upań-
stwowienia szkoły. Po Mszy Świętej odprawionej
przez ks. biskupa A.J. Nowowiejskiego w asyście
prałata Bornińskiego i kanonika Wilkońskiego, po
przejściu do Sali Aktowej odczytany został akt or-
ganizacyjny, w sentencji którego uznano szkołę
za państwową i nadano jej nazwę „Gimnazjum
Państwowe imienia Marszałka Stanisława Mała-
chowskiego”. Wśród wielu mówców przemówie-
nie wygłosił Prezes Rady Opiekuńczej Szkoły Ta-

deusz Świecki, który podkreślił w kilku zda-
niach posłannictwo niesione przez szkołę
od setek lat, kształcenie umysłów i wy-
chowanie młodego pokolenia. Przypo-
mniał niedawne wydarzenia w Płocku w
obronie niepodległości23, honoru Polaka
i kończąc powiedział „Pamiętajcie, że
chociaż wzniosłym jest bohaterstwo i szla-
chetną ofiara krwi i życia dla Ojczyzny, to
nie mniej warta i nie mniej owocna, a
często wiele trudniejsza dla Polaka, wy-
trwała, pogodna praca w mozolnych go-
dzinach powszedniego dnia, która nie
wyrzeka, nie skarży się, nie wini innych,

lecz tworzy. Z niej się rodzi hart ducha i tężyzna.
Niech odwieczność Waszej szkoły będzie symbo-
lem Waszej wytrwałości, a szczytne odznaczenie
na waszym sztandarze bodźcem  do prawdziwe-
go nie chełpliwego i pozornego tylko męstwa i
niech Wam towarzyszy przez całe życie”. W uro-
czystości uczestniczył dumnie prezentowany szkol-
ny sztandar ozdobiony  znakiem waleczności 206
pułku ochotniczego24, było wielu młodych boha-
terów wojny polsko–bolszewickiej z tym krzyżem i
odznaczonych przez Naczelnika Józefa Piłsudskie-
go Krzyżem Walecznych. Jako ostatni głos zabrał
radny miasta Płocka ks. kanonik Klimkiewicz i
oznajmił, że został upoważniony przez Radę Mia-
sta do przekazania zebranym informacji, że jed-
nomyślną decyzją Rady zmieniono nazwę ulicy
Gimnazjalnej, przy której znajduje się szkoła, na
ulicę Marszałka Stanisława Małachowskiego.

W rocznicę 777–lecia szkoły na X Zjeździe
Małachowiaków w 1958 roku jej patron Mar-
szałek Stanisław Małachowski został uwiecznio-
ny na szkolnym sztandarze.

W czasie uroczystości w 1980 roku obdaro-
wano uczestników Zjazdu medalem upamiętnia-
jącym 800–lecie szkoły z wizerunkiem Marszał-
ka Stanisława Małachowskiego.

ZakończenieZakończenieZakończenieZakończenieZakończenie
Samoistny byt Polski jako Księstwa Warszaw-

skiego był opromieniony zasługami mądrych, szla-
chetnych i dzielnych Polaków. Jedni prawo do
niepodległości znaczyli walką i własną krwią, inni
działalnością obywatelską i postawą patriotyczną.
Do tych drugich zaliczał się Stanisław Małachow-
ski. To on wciągał do pracy dla dobra Ojczyzny
wszystkie warstwy społeczne, odsuwał pozornych
przyjaciół, ludzi kłamliwych i obłudnych. Będąc
marszałkiem trybunału koronnego, ukrócił prze-
kupstwo, nadużycia, bezmyślne warcholstwo i
prywatę możnych królewskiej Polski. Został na-
zwany Arystydesem polskim.  Później jako refe-
rendarz koronny stał się obrońcą chłopa. Wy-
brany Marszałkiem Sejmu Czteroletniego współ-
tworzył Konstytucję 3 Maja. Wyróżniał się ofiar-
nością wobec Ojczyzny, finansował organizację
wojsk polskich, udzielał pożyczek skarbowi pań-

Rys. 11. Awers i rewers medalu pamiątkowego z roku 1980 z widocznym
popiersiem Marszałka Stanisława Małachowskiego25
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stwa, zaciągał na jej rzecz pożyczki z banków
pod hipotekę własnego majątku. Witał Napole-
ona w Warszawie i Fryderyka Augusta jako kró-
la. Współcześni widzieli w nim męża stanu o wro-
dzonej uczciwości i poczuciu świadomości oby-
watelskiego obowiązku. Zostały mu nadane: Or-

1 E. Machalicki, Stanisław Małachowski marszałek Sejmu Cztero-
letniego, Poznań 1936, s. 1

2 Tamże, s. 1
3 Tamże, s. 2
4 Tamże, s. 5
5 Tamże, s. 10 [1. Akt nadania orderu nr Rp. 2/4/23 z 1770 roku

znajdował się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego i  zaginął
w czasie działań II wojny światowej, fakt ten został opublikowany w
książce H. Kozerska. Straty w zbiorze rękopisów w czasie I i II wojny
światowej, s. 38 w tabeli poz. 37. 2. W wielu opracowaniach jest
podawany rok 1782  jako data nadania Orderu św. Stanisława]

6 R.T. Komorowski, Kawalerowie i Damy Orderu Świętego Stanisła-
wa, Poznań 2004, s. 25 „Inwestytura, uroczyste zaprzysiężenie
Statutu Orderu przez nowo wprowadzonych kawalerów”.

7 Tamże, s. 22 „Wszem  wobec i każdemu z osobna wiadomo czyni-
my, iż My z zarządzenia najwyższej Opatrzności zgodnymi Obojga
Narodów głosami i podług przepisu praw Rzeczpospolitej na tron
Królestwa tego będąc wyniesieni, do troskliwego około powszech-
nego dobra starania dążyć będziemy, aby cnota pobożnych i Ojczyź-
nie zasłużonych ludzi sprawiedliwy najprzód wzgląd znajdowała
i żeby wszystkich do chwalebnego w dobrym naśladowaniu i do
najcelniejszych dla Rzeczpospolitej i dla Nas czynności zachęcała.
Order Kawalerów Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, na-
szego na chrzcie i całego Kościoła osobliwego patrona i obrońcy, tak
na wiekopomny wdzięczności dowód, za tak znakomite łaski i wsta-
wienia się Jego za nami do Boga, jako i na większe dla Królestwa
i poddanych naszych zjednanie pomocy od Niego postanowić umy-
śliliśmy. Mocą niniejszego opisu postanawiamy i ustawami niżej
wyrażonymi, które się najściślej zachować powinny, określony
i utwierdzony order meć chcemy”.

8 Tamże, s. 25 „Opat Czerwiński jako Sekretarz i Jałmużnik tegoż
Orderu czytał Instituta Jego i z Regestru przywoływał tych, którym
J.K.Mć tenże wyznaczył dać Order”.

9 Tamże, s. 26 „Rękojeść miecza wykonano ze złoconego brązu,
zakończono ją finezyjnie modelowaną głową orła posrebrzoną, a jej
trzon żłobiony i pokryty niebieską emalią opleciono gałązką lau-
rową. Prosty żłobiony jelec zdobi motyw meandra, a kończą go
koliste tarczki z cało postaciowym wyobrażeniem N.M.P. Niepoka-
lanego Poczęcia i Świętego Stanisława biskupa pokryte niebieską i
białą emalią. Poniżej mieści się od prawej strony wąs złocony, po-
kryty czerwoną i białą emalią kontusz pod koroną z herbami Rzecz-
pospolitej i Ciołkiem Poniatowskich na tarczy sercowej, a od lewej
strony tarczki koliste pokryte białą emalią i złoconymi inicjałami
SAR. Na stalowej kutej i cyzelowanej głowni błękitnie oksydowanej
biegnie wytrawiony i złocony napis – „Stanislaus Augustus Rex Denit
Anno 1764” oraz kartusz Rzeczpospolitej, a kończy go laurowy
ornament”.

10 Tamże, s. 26 „Na strój składał się biały kontusz, pąsowy żupan w
białe kwiaty, pas słucki, czerwone buty i konfederatka z brązowym
barankiem”.

PrzypisyPrzypisyPrzypisyPrzypisyPrzypisy
11 Z. Puchalski, I.J. Wojciechowski, Ordery i odznaczenia polskie i ich

kawalerowie, Warszawa 1987, s. 22–23 „Krzyż był złoty, ośmio-
rożny o rogach zakończonych złotymi kulkami, na awersie pokryty
czerwoną emalią z pozostawieniem złotych obrzeży na krawędzi.
Między ramionami krzyża znajdowały się cztery biało emaliowane
orły, natomiast we wcięciach ramion krzyża umieszczone były ró-
życzki z zielonymi listkami. W środku krzyża, na biało emaliowanej
tarczy obwiedzionej zielonym więcem laurowym, znajduję się wize-
runek świętego Stanisława w szatach biskupich z pastorałem w
ręku, a po bokach wizerunku świętego umieszczone były dwie litery
"S.S" czyli Sanctus Stanislaus (Św. Stanisław). Rewers ramion krzyża
był złoty, na biało emaliowanej tarczy obwiedzionej wiecem lauro-
wym widniał monogram królewski „SAR” – Stanislaus Augustus
Rex. Wstęga orderowa – czerwona z białymi prążkami po brzegach,
przewlekana była przez ucho na górnym ramieniu krzyża”.

12 Tamże, s. 23 „Gwiazda orderowa srebrna ośmiopromienna, hafto-
wana. W środku gwiazdy znajdowała się tarcza obwiedziona wień-
cem przewiązanym wstążkami. W otoku tarczy umieszczona była
dewiza orderu – „PRAEMIANDO INCITAT” (Nagradzając zachęca).
W środku tarczy widniał monogram królewski „SAR”.

13 „Gazeta Warszawska” 1782, nr 40 i 98
14 M. Stahr, Medale polskie i z Polską związane od XVI do XVII wieku,

Poznań 2008, s. 240 [Wg informacji kuratora Andrzeja Romanow-
skiego z Gabinetu Monet i Medali Muzeum Narodowego w Warsza-
wie medal znajduje się w zasobach Muzeum, nr inw. GN E 2212]

15 Z. Puchalski, I.J. Wojciechowski, Ordery i odznaczenia polskie i ich
kawalerowie, Warszawa 1987, s. 14 „Krzyż ośmiorożny czerwono
emaliowany z białymi obrzeżami i z osadzonym biało emaliowa-
nym orłem. Z kątów krzyża wychodziły cztery pęki promieni. Na
górnym ramieniu krzyża pierścień do przewlekania szerokiej na
około 10 cm błękitnej wstęgi orderowej symbolizującej dobroć
i pokojową politykę. Order miał być noszony na opisanej wstędze
zakładanej przez lewe ramię na prawy bok”.

16 Tamże, s. 14 „Duża haftowana złotymi nićmi i blaszkami ośmio-
promienna gwiazda do noszenia na lewej stronie piersi. Na gwieź-
dzie znajdował się promienisty krzyż, tzw. kawalerski z napisem na
ramionach: PRO FIDE REGE ET LEGE (Za wiarę, króla i prawo)”.

17 E. Machalicki, Stanisław Małachowski marszałek Sejmu Cztero-
letniego, Poznań 1936, s. 135

18 E. Machalicki, Stanisław Małachowski marszałek Sejmu Czterolet-
niego, Poznań 1936, s. 154

19 http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_Ksi%C4%99stwa_War-
szawskiego odczyt 26 stycznia 2013 roku

20 Archiwum Państwowe w Kielcach, „Archiwum Małachowskich z Bia-
łaczewa” sygnatura 18.

21 „Tygodnik Ilustrowany” 1863 r. nr 192 z 30 maja , s. 207.
22 „Kurier Płocki” 1921, nr 219 z 27 IX, s. 3; nr 220 z 28 IX, s. 1–3;

nr 221 z 29 IX, s. 1–3.
23 „Małachowiak” VI 2011, s. 26–28
24 „Notatki Płockie” 2010, nr 1/222, s. 30–35.
25 Wizerunek medalu pochodzi ze zbiorów autora.

der św. Stanisława i Order Orła Białego, a Stani-
sław August Poniatowski wybił na jego cześć me-
dal okolicznościowy. Dzisiaj jego wizerunek na
sztandarze Liceum Ogólnokształcącego im. Mar-
szałka Stanisława Małachowskiego w Płocku i
medalach jest symbolem prawości i czystości.

MARSHAL STANISŁAW MAŁACHOWSKI
– A PHALERISTIC PORTAIT

SummarySummarySummarySummarySummary
Stanisław Małachowski was an outstanding politician and reformer, who was dedicated to the

interests of Poland. He lived in a period of great Russian influence in Europe and Poland. His
reforming attempts and political activity at the side of Stanisław Poniatowski were the cause of the
uprising of the Duchy of Warsaw. For his work he was honoured with orders and medals by the
King, Parliament and Napoleon Bonaparte.
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ANDRZEJ JERZY PAPIEROWSKI

KSIĄDZ ADOLF PIOTR SZELĄŻEK
– DZIAŁACZ SPOŁECZNY, SUFRAGAN PŁOCKI,

BISKUP ŁUCKI (1865–1950)

AbstraktAbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt

Rozpoczęty 4 marca 2013 roku proces beatyfikacyjny ks. biskupa Adolfa Piotra Szelążka jest
wydarzeniem wielkim, nie tylko w życiu Kościoła. Ks. Szelążek rozpoczynał dzieło formacyjne
najpierw do kapłaństwa, później do biskupstwa w diecezji płockiej, do której był inkardynowany
przez większość swego życia. Był też wielkim społecznikiem w rożnych okresach historycznych,
wybitnym kapłanem, także obywatelem. Artykuł ma na celu przypomnieć najważniejsze jego
dokonania, szczególnie związane z Płockiem.

Słowa kluczowe: Słowa kluczowe: Słowa kluczowe: Słowa kluczowe: Słowa kluczowe: Bp. A. Szelążek, organizacje społeczno–kościelne, Płock 1905–1939

Ksiądz Adolf Szelążek urodził się 30 lipca w
Stoczku Łukowskim jako syn Stanisława (1839–
1925) i Marii z Gregorjewiczów. Rodzina Szeląż-
ków najczęściej zajmowała się rolnictwem, albo
rzemiosłem. Ojciec przyszłego biskupa był urzęd-
nikiem gminnym, a następnie powiatowym, co
świadczyło o poczynionym dużym awansie spo-
łecznym. Drugi syn, a starszy brat Adolfa – Wła-
dysław (1863–1941), ur. 22 października w Żele-
chowie, idąc w ślady ojca, po ukończeniu Mę-
skiego Gimnazjum Klasycznego w Siedlcach, rów-
nież obrał karierę urzędniczą. Następnie przeby-
wał w Węgrowie, gdzie jego ojciec był sędzią
sądu powiatowego1.

W Żelechowie, a następnie w gimnazjum sie-
dleckim naukę nauki pobierał także syn Adolf. W
r. 1883 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w
Płocku. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja
1888 z rąk ówczesnego wikariusza kapitulnego
ks. bpa Henryka Piotra Kossowskiego (1828–
1903)2. W opinii przełożonych uchodził za bar-
dzo zdolnego alumna. Po rocznym wikariacie w
parafii św. Bartłomieja w Płocku, która w tym cza-
sie była w Płocku jedyną parafią, został skierowa-
ny na dalsze studia  w Akademii Duchownej w
Petersburgu, wówczas jedynej wyższej uczelni ko-
ścielnej w Cesarstwie3. uzyskując w 1893 r. magi-
sterium z teologii. Po napisaniu dwóch rozpraw o
charakterze apologetycznym De primatu Romani
pontificiis i De revelationibus S. Brigittae Sueevi-
cae, zwrócił na siebie uwagę ówczesnego rektora
Akademii ks. Franciszka Albina Symona (1841–
1918)4, który potem został prekonizowany na sto-
licę biskupią w Płocku, a której nie objął,  Ks.
Symon polecając wyraźnie zdolnego studenta ów-
czesnemu ordynariuszowi płockiemu biskupowi No-
wodworskiemu (1831–1996)5 pisał: „[…] Odsyłam
Waszej Ekscelencji ks. Szelążka, ale nie Szelążek
to, jeno czysty dukacik”6.

Wspomniane rekomendacje, a także powszech-
nie znana pracowitość ks. Szelążka przesądziły o
tym, że biskup Nowodworski zaczął powierzać mu
ważne funkcje diecezjalne. W 1893 r. został se-
kretarzem konsystorza płockiego, a w 1896 r. jego
regensem. W 1903 opracował regulamin konsy-
storza płockiego [Ordinatio Consistorii Generalis
Plocensis].

Ponadto został egzaminatorem prosynodalnym
i przez wiele lat był cenzorem ksiąg. Równolegle
w latach 1894–1896 występował w Sądzie Bisku-
pim w Płocku jako obrońca węzła małżeńskiego,
notariusz (1897–1902) i asesor (1902–1903).

W 1894 r. został wykładowcą prawa kanonicz-
nego, filozofii, łaciny i wymowy w seminarium płoc-
kim. Prawdopodobnie wykładał także teologię
pastoralną. W 1903 r. został tamże ojcem du-
chownym, co zapewniło mu wpływ na postawy
formacyjne młodzieży duchownej.

W tym czasie zasłynął kazaniami wygłaszany-
mi podczas głównych uroczystości religijnych w
katedrze płockiej, które często były ogłaszane dru-
kiem. W wystąpieniach tych wpisywał się w nurt
odnowy Kościoła zapoczątkowany za rządów bi-
skupa płockiego M. Nowodworskiego7.

Doceniając wkład ks. Szelążka w życie Ko-
ścioła płockiego nowy biskup płocki Jerzy Szem-
bek (1851–1905)8 mianował go w 1902 r. kano-
nikiem kapituły katedralnej płockiej, której człon-
kiem pozostał aż do roku 1925. W tejże korpo-
racji kanonickiej kolejno piastował następujące
godności: kanonię bez tytułu (1902–1908), ka-
nonię teologa (1908–1909), kustosza (1909–
1914), kantora (1914–1922) i prałaturę dzieka-
na (1922–1925). Ponadto w 1904 r. został pra-
łatem domowym papieskim, a 1922 r. uhonoro-
wany godnością szambelana papieskiego9.

Od 1904 r. przebywał w Petersburgu, gdzie z
ramienia kapituły płockiej był członkiem Rzym-
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skokatolickiego Kolegium Duchownego. Na tej
nominacji niewątpliwie zaważył bp Szembek, któ-
ry w tymże roku awansował na urząd metropolity
mohylewskiego. Szelążek został tamże miano-
wany jednym z czterech asesorów w Kolegium,
któremu przewodniczył właśnie Szembek. Także
z nominacji abpa Szembeka został mianowany
wykładowcą w arcybiskupim seminarium duchow-
nym w Petersburgu, w którym wykładał: prawo
kanoniczne, filozofię, ekonomię polityczną, teo-
logię pastoralną, ascetykę, historię i literaturę
polską oraz języki: łaciński i francuski10. W tym
czasie, uzyskał doktorat z prawa kanonicznego11.

Z tego okresu pochodzi informacja, że wraz z
metropolitą Szembkiem przygotował materiały,
które posłużyły do wydania przez rząd carski słyn-
nego ukazu tolerancyjnego z 30 kwietnia 1905
r. Jest też faktem, że osobiście brał udział w taj-
nych posiedzeniach przedstawicieli episkopatu
polskiego z rosyjską delegacją rządową, które
zaowocowały opublikowaniem przez cara Miko-
łaja II wspomnianego ukazu12.

Jednakże nie wiadomo do końca, jaki jednak
wpływ miały te prace na kolejny układ w sprawie
statusu seminariów duchownych w Królestwie Pol-
skim, jaki został zawarty między Rosją carską i
Stolicą Apostolską w dniu  22 lipca 1907 r13.

Po upływie kadencji ks. Szelążek powrócił do
Płocka, gdzie rządy biskupie w latach 1904–1909
sprawował Apolinary Wnukowski (1848–1909)14.
Był to bardzo szczególny okres w dziejach Ko-
ścioła płockiego z uwagi na rozgrywający się
wówczas konflikt mariawicki, wydarzenia z okre-
su rewolucji 1905 r. i ich następstwa, postępują-
ca laicyzacja, a także walka z tzw. modernizmem
katolickim, co również miało niekorzystne skutki
dla diecezji płockiej. Z tym okresem związane
było także powstanie Polskiej Macierzy Szkolnej,
polskiego szkolnictwa prywatnego oraz mobili-
zacja duchowieństwa na gruncie społecznym po-
przez tworzone wówczas struktury stowarzyszeń
robotników chrześcijańskich i Związku Katolickie-
go15.

Z tego okresu pochodzi informacja, że po po-
wrocie do Płocka, do r. 1918 ks. Szelążek był
profesorem Seminarium Duchownego. Wiadomo
też, że od roku akademickiego 1907/1908 do
roku 1918 włącznie, prowadził wykłady z prawa
kanonicznego, socjologii, a także z ekonomii
politycznej, co w seminariach duchownych w Kró-
lestwie Polskim, raczej było czymś wyjątkowym.

Na przełomie roku 1907/1908 brał czynny
udział w tworzonym z rozmachem przez ordy-
nariusza płockiego bpa Wnukowskiego Związ-
ku Katolickim, w którym sprawował czołowe
funkcje, zarówno na szczeblu parafii płockiej,
jak i Związku Katolickiego Diecezji Płockiej. Nie-
jednokrotnie był też delegatem diecezjalnym w
centrali Związku w Warszawie.

12 czerwca 1908 r. biskupem płockim został
zasłużony dla diecezji płockiej i Kościoła w Polsce
Antoni Julian Nowowiejski (1858–1941), który za-
stąpił na tym stanowisku Apolinarego Wnukow-
skiego (1848–1909), awansowanego z kolei po
Szembeku, na stolicę metropolitarną w Mohyle-
wie.

11 stycznia 1909 r. bp Nowowiejski miano-
wał ks. Szelążka rektorem płockiego semina-
rium16, którym pozostawał do r. 1918. Za rekto-
ratu Szelążka, niezwykle uroczyście obchodzono
w Płocku 200. rocznicę powstania seminarium.
Okoliczność ta stanowiła okazję do przeprowa-
dzenia niezbędnego remontu gmachu17. Z jego
nazwiskiem było również związane erygowanie
niższego seminarium duchownego (w latach póź-
niejszych występującego pod nazwą – Liceum im.
św. Stanisław Kostki). Jego adepci najczęściej wstę-
powali do wyższego seminarium. W latach 1916–
1918 ks. Szelążek był także dyrektorem tej pla-
cówki.

Warto w tym miejscu nadmienić, że inspekto-
rem szkoły i wychowawcą internatu został ks. Ste-
fan Walczykiewicz (1886–1940)18, posiadacz
dwóch stopni doktorskich z teologii i prawa ka-
nonicznego, w przyszłości sufragan łucki i naj-
bliższy współpracownik bpa Szelążka. Kapłan ten,
działając niewątpliwie z inspiracji ks. Szelążka,
przyjął jeszcze w 1914 r. prezesurę w Stowarzy-
szeniu Robotników Chrześcijańskich wyraźnie de-
klarując konieczność propagowania w życiu spo-
łecznym i politycznym  zasad zawartych w ency-
klice papieża Leona XII Rerum Novarum19.

W Płocku ks. Szelążek był znany przede wszyst-
kim z intensywnie prowadzonej działalności spo-
łecznej. W 1908 r. przejął w Płockim Towarzy-
stwie Dobroczynności prezesurę po ks. prałacie
A.J. Nowowiejskim, który został podniesiony do
godności biskupiej. Prezesurę sprawował do roku
1918. Jako prezes Towarzystwa Dobroczynno-
ści, rywalizował w tym okresie, a także szczegól-
nie w czasie I wojny światowej na polu dobro-
czynnym i nie tylko - z ks. prałatem Ignacym
Lasockim (1860–1933)20. Obydwaj stanowili duet
najwybitniejszym działaczy kościelnych z począt-
ków XX w. w skali b. Kongresówki.

W 1905 r. przy wspomnianym Towarzystwie
ks. Szelążek założył tak zwane Sale Pracy, któ-
rych  statut został zatwierdzony przez władze ro-
syjskie i które od 1906 roku w nazwie występo-
wały pod patronatem św. Józefa. Pomyślane były
jako zaczątek szkolnictwa zawodowego dla
chłopców pochodzących z biednych rodzin. Idea
Sal Pracy nie stanowiła własnego pomysłu prała-
ta. Pod wpływem salezjanów, w kilku miejsco-
wościach zaczęto organizować Sale Pracy, które
miały na celu również wychowanie chrześcijań-
skie, poprzez kształcenie zawodowe młodzieży
męskiej i żeńskiej. Pierwszy taki pomysł został zre-
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alizowany w Warszawie przy tamtejszym Towa-
rzystwie Dobroczynności z inicjatywy znanego
społecznika ks. Jana Siemca (1846–1919). Po-
dobny zakład, pomyślany jako agenda Towa-
rzystwa Dobroczynności w Płocku postanowił utwo-
rzyć właśnie ks. Szelążek. Został uruchomiony
dopiero w roku 1908 dla 40 chłopców, a nieba-
wem dla 50, zaś w 1914 r. dla 60 uczniów21.
Czasowo Sale Pracy znajdowały się pod opieką
Związku Katolickiego Parafii Płockiej. Przyjęto
wówczas zasadę, że każdorazowy prezes Zarzą-
du Związku Katolickiego  jest członkiem Komite-
tu ds. Sal Pracy przy Towarzystwie Dobroczynno-
ści, zaś sam Związek został zobligowany do zbie-
rania i przekazywania składek na cele Sal Pracy.

W 1909 r. władze carskie zabroniły Związkowi
zajmować się działalnością oświatową. W prakty-
ce oznaczało to, że Związek zaprzestał wspiera-
nia finansowego Sal Pracy, jak również prywatnej
maleńkiej szkółki elementarnej Zofii Miłodrowskiej
przy ul. Ostatniej w Płocku, oraz czytelni parafial-
nej22. W tej sytuacji, Sale Pracy przeszły ponownie
pod egidę Towarzystwa Dobroczynności. Począt-
kowo w Salach Pracy uczono stolarstwa, następ-
nie szewstwa, przejściowo również koszykarstwa,
zaś od 1914 r. wprowadzono także naukę czap-
nictwa. W tymże roku wprowadzono dla wszyst-
kich dzieci naukę rysunku.

Dążeniem ks. Szelążka było utworzenie szkoły
zawodowej dla chłopców w całym tego słowa
znaczeniu. Władze carskie jednak zwlekały z de-
cyzją. W 1912 r. wyraziły zgodę jedynie na zało-
żenie szkoły elementarnej. Ks. Szelążkowi z po-
mocą materialną na ten cel pospieszyło Towa-
rzystwo Kredytowe m. Płocka, które zobowiązało
się do subsydiowania szkoły. W ten sposób chłopcy
pobierali naukę bezpłatnie23.

W 1913 r. na wskutek ogólnych trudnych wa-
runków bytowych mieszkańców Płocka, prałat Sze-
lążek przeciwdziałając sytuacji, powołał przy To-
warzystwie Dobroczynności Komitet Opieki nad
Nędzą Wyjątkową. Zwrócił się też z apelem do
płocczan o dostarczanie odzieży i bielizny na rzecz
biednych24.

W II połowie 1913 r. Towarzystwo Dobroczyn-
ności nawiązało kontakt z utworzonym w 22
czerwca 1913 r. II Towarzystwem Pogrzebowym
w Płocku. Karawan pogrzebowy zakupiony przez
Towarzystwo Pogrzebowe został przekazany To-
warzystwu Dobroczynności. Uzyskany dochód z
jego wynajmu miał na celu zapewnienie dodat-
kowego dochodu na rzecz potrzebujących25.

Wybuch wojny w 1914 r. wprowadził wiele nie-
dogodności w życiu codziennym mieszkańców
Płocka. Towarzystwo Dobroczynności również zo-
stało postawione w szczególnie trudnej sytuacji.
Okazało się, że lokatorzy, którzy mieszkali w do-
mach Towarzystwa zaniechali płacenia czynszów,
przez co został ograniczony dopływ środków na

działalność statutową Towarzystwa. Następstwem
tej sytuacji było stanowisko Rady Gospodarczej
Towarzystwa, której prezes zapewnił lokatorów,
że Rada nie ma zamiaru uciekać się do środków
egzekucyjnych. Apelował  natomiast „[…] do uczuć
i szlachetności obywatelskiej tych osób, które nie
uiściły komornego […] aby wniosły opłaty”26.

Należy zaznaczyć, że za rządów prezesa ks.
A. Szelążka przy Towarzystwie działało aż 11 Ko-
mitetów o różnych profilach działania. Były to:
1. Komitet Ochrony dla Dzieci i Przytułek dla

Sierot – prowadzący: ks. kan. A. Szelążek i
dr Al. Zaleski;

2. Komitet Taniej Kuchni i Herbaciarni. – odpo-
wiedzialny Stefan Rutski;

3. Komitet Przytułku dla Starców i Kalek – odpo-
wiedzialny -  A. Grabowski;

4. Komitet Opieki nad Chorymi Dziećmi – od-
powiedzialny – ks. Fr. Kuligowski i dr Al. Ma-
ciesza;

5. Komitet Wsparć i Rozdawnictwa Odzieży –
odpowiedzialny – ks. kanonik P. Borniński
i Al. Wejss;

6. Komitet Dochodów Niestałych – odpowiedzial-
ny – ks. Fr. Kuligowski, dr Al. Zaleski i J. Ru-
dziński;

7. Komitet Kontroli Członków Towarzystwa – od-
powiedzialni Al. Wejss i A. Grabowski;

8. Komitet Pośrednictwa Pracy – odpowiedzial-
ny - Wł. Sztromajer;

9. Komitet Bazarowy – odpowiedzialny – ks. pra-
łat Szelążek, ks. Fr. Kuligowski i dr Al. Ma-
ciesza;

10. Komitet Załatwiania Kwestii Prawnych – od-
powiedzialny – St. Baliński i J. Rudziński;

11. Komitet Zarządu Domami – odpowiedzial-
ny – Cz. Tyszka27.
W czasie wojny, ze zrozumiałych względów

nacisk był położony na działalność znajdujących
się w Płocku pod opieką Towarzystwa następują-
cych instytucji:
1. Ochrona dla Chłopców, czyli Zakład św. Jó-

zefa przy ul. Teatralnej;
2. Ochrona dla Dziewcząt przy ul. Sienkiewicza

(dawna ul. Więzienna);
3. Przytułek dla Starców przy ul. Sienkiewicza

nr 180;
4. Tania Kuchnia dla Inteligencji, w domu przy

ul. Sienkiewicza Nr 1428.
Zasługą prezesa była również afiliacja przy

Towarzystwie Dobroczynności w Płocku takich in-
stytucji, jak „Kropla Mleka”, która faktycznie była
pierwszą taką instytucją w Królestwie Polskim, czy
też Kolonii Letnich, Komitetu Opieki nad Matka-
mi i ich Dziećmi, które z kolei  były jedne z pierw-
szych w skali nie tylko Królestwa Polskiego, lecz
w skali II Rzeczypospolitej29.

Należy nadmienić, że postawa ks. Szelążka
stała się również wzorem dla działaczy Żydow-
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skiego Towarzystwa Dobroczynności, którzy pro-
wadzili analogiczną działalność wśród żydow-
skich mieszkańców Płocka30.

Drugim ważnym momentem w życiu ks. A.
Szelążka, to wielokierunkowa działalność jako
współzałożyciela Parafialnego Związku Katolic-
kiego w Płocku oraz jako prezesa Diecezjalnego
Związku Katolickiego. O powołaniu Związku Ka-
tolickiego niewątpliwie zadecydowały dwie przy-
czyny. Jedną z nich stanowiły zalecenia papieża
Piusa X zawarte w encyklice Singulari quadam –
poświęconej związkom zawodowym. W doku-
mencie tym papież wręcz nakazywał powoływa-
nie stowarzyszeń, których celem było szerzenie
zasad katolickich w życiu społecznym. Wzory dla
tych organizacji zaczerpnięto z katolickich sto-
warzyszeń robotniczych w Niemczech, których
celem było m.in. zabezpieczenie robotników i
młodzieży przed wstępowaniem do syndykatów
międzywyznaniowych i innych31.

Drugą, rodzimą przyczynę, niewątpliwie sta-
nowił konflikt hierarchii kościelnej z ruchem ma-
riawickim. Plebejskie akcenty w ruchu mariawic-
kim, przesądziły również o charakterze Związku
powołanego w Królestwie Polskim. Jego założy-
cielami byli: metropolita warszawski abp Win-
centy Popiel, Juliusz hr. Ostrowski, redaktor „Prze-
glądu Katolickiego” prałat Szaniawski, mecenasi
Konstanty Kossakowski i Stefan Godlewski, oraz
krewny metropolity Jan Popiel z Wójczy.

W diecezji płockiej Związek Katolicki powstał
z inicjatywy Apolinarego Wnukowskiego, bisku-
pa płockiego. Za datę inicjującą działalność Pa-
rafialnego Związku Katolickiego w Płocku przyj-
muje się 3 listopada 1907 r. Biskup Wnukowski
w piśmie okólnym skierowanym do proboszczów
z dnia 23 maja 1908 r., nakazywał im powoły-
wanie kół parafialnych Związku32. Do okólnika
został załączony statut Związku33.

Ks. Szelążek został pierwszym prezesem Zarzą-
du Związku Katolickiego Parafii Płockiej34. 22 maja
1909 r. zrzekł się funkcji. Przyczyną ustąpienia były:
zły stan zdrowia, a także, co podkreślał, nadmiar
obowiązków. Jego następcą został ks. Stanisław
Figielski (1875–1958)35, który w tym czasie wystę-
pował jako redaktor pisma katolickiego „Mazur”,
a następnie „Kuriera Płockiego”.

Jednakże, ks. Szelążek w dalszym ciągu uczest-
niczył w działalności Związku. Ponownie w roku
1911 przejściowo piastował funkcję prezesa Za-
rządu Związku Katolickiego Parafii Płockiej. Do-
piero w 1912 r. zastąpił go na tej funkcji znany
działacz społeczno–kościelny ks. Józef Strojnow-
ski36. Natomiast przez cały czas występował jako
członek Związku Katolickiego Diecezji Płockiej,
zajmując w nim poczesne stanowiska.

Nie wchodząc w szczegóły, za rządów Sze-
lążka, ale także jego następców do wybuchu wiel-
kiej wojny w 1914 r. jako najważniejsze dla

Związku pozostawały następujące sprawy: walka
z mariawityzmem, socjalizmem, walka o katolic-
ki charakter Polskiej Macierzy Szkolnej, krytyka
tzw. Kółek Staszicowskich wyemancypowanych z
Centralnego Towarzystwa Rolniczego, czy wresz-
cie bezkompromisowa walka z takimi stowarzy-
szeniami, jak: Towarzystwo Kultury Polskiej, czy
Uniwersytet dla Wszystkich. Solą w oku dla Związ-
ku, a także popierającej go endecji, była nad-
mierna aktywizacja ludności żydowskiej, szcze-
gólnie w dwóch ostatnich stowarzyszeniach.

W związku z działalnością o. Antoniego Sze-
cha37, Związek rozpoczął również konfrontację z
ruchem ludowym. Potępiał kolportaż i czytanie
przez włościan pism związanych z ruchem ludo-
wym, takich, jak np. „Siewba” czy „Zaranie”. Po-
pierał natomiast klerykalne pisma, jak: „Mazur”,
„Posiew”, „Gazeta Świąteczna”, „Głos Ludu” i „Po-
budka”.

Na tym ideowym  froncie ks. Szelążek odgry-
wał ważną rolę. Co jednak należy mocno pod-
kreślić - wobec adwersarzy politycznych lub ide-
owych zawsze zachowywał postawę pełną umiar-
kowania i poszanowania38. Wszelkiego rodzaju
konfrontacja była obca naturze tego wyjątkowe-
go kapłana.

Czasowy pobyt ks. Szelążka jako delegata
Związku Katolickiego w Płocku na Zjeździe Nie-
miecko–Katolickiego Związku „Caritasverband”
w Dreźnie w 1911 r. który był poświęcony spra-
wom wychodźstwa, szczególnie z Polski, w rezul-
tacie skutkował powołaniem do istnienia kolej-
nej organizacji pn. Towarzystwo Opieki nad Wy-
chodźcami. Było to trzecie stowarzyszenie, po ist-
niejących o podobnych zadaniach już w Krako-
wie i Warszawie. Autorem statutu był ks. prałat
Szelążek, który z kolei, nie wiadomo z jakich
powodów, jego autorstwo przypisywał Zarządo-
wi Parafialnego Związku Katolickiego w Płocku.
Sam przyznawał, że z zamiarem utworzenia To-
warzystwa nosił się jeszcze w 1908 r. W 1913 r.
Towarzystwo opublikowało w Płocku Przestrogi
dla emigrantów podane na podstawie najnow-
szych źródeł. Nieuczciwa konkurencja na rynku
tzw. szyfkart i nieuzasadnione oskarżenia pod
adresem Towarzystwa przesądziły o tym, że wła-
dze carskie, zlikwidowały stowarzyszenie jeszcze
przed wybuchem wojny39.

Co ciekawe, w r. 1915 ks. Szelążek został wy-
brany do Zarządu Kasy Pożyczkowej na Czas
Wojny w Płocku. Działał w różnych stowarzysze-
niach i związkach o charakterze kulturalnym i
oświatowym, m.in. i w Towarzystwie Naukowym
Płockim.

Ks. Szelążek był działaczem o zdecydowanych
aspiracjach politycznych. Właściwie przez całe
życie związany był z obozem narodowo-demo-
kratycznym. W 1912 r. część działaczy wysunęła
jego kandydaturę na deputowanego do IV Dumy
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Rosyjskiej. Nie cieszył się jednak poparciem władz
centralnych Stronnictwa Narodowego. Być może,
że o niechęci do niego przesądziła widoczna
powściągliwość okazywana przez ks. Szelążka
we wszelkich  wypowiedziach, jako, że kampa-
nia wyborcza była wówczas prowadzona w Kró-
lestwie pod hasłami antyżydowskimi. W ten spo-
sób, niespodziewanie, jego kontrkandydatem w
okręgu płockim został Jerzy Gościcki (1867–1937)
z Warszawy, ziemianin, który w miejscowości
Goślice k. Płocka  posiadał wzorcowy majątek.
Ostatecznie wybory wygrał Gościcki (1879–
1946)40.

Szelążek był również założycielem Płockiego
Towarzystwa Opieki nad Osobami Zwolniony-
mi z Więzień, tzw. „Patronatu” które powołał
we współpracy ze wspominanym już działaczem
endeckim i kościelnym Stefanem Balińskim
(1870–1934)41. W skład Zarządu, oprócz ks. Sze-
lążka jako prezesa, wchodzili m.in. przedstawi-
ciele gubernialnej administracji rosyjskiej  (tj.,
zaborczej), miejscowi działacze społeczni i go-
spodarczy, bez względu na wyznanie, czy sym-
patie polityczne, wśród nich pastor ewangelic-
ki. Pod względem narodowościowym i wyzna-
niowym w Zarządzie występowało 4 Rosjan, 2
ewangelików, z których jeden był aktywistą so-
cjalistycznym, jeden Żyd oraz dwóch przedsta-
wicieli arystokracji. Reszta – to prominentni dzia-
łacze endecji42.

Był także jednym z ważniejszych działaczy
utworzonego jeszcze przez bpa płockiego A. Wnu-
kowskiego Towarzystwa Bibliotek Parafialnych w
Płocku, które na terenie diecezji zrzeszało 57 pla-
cówek. Ks. Szelążek stał na czele tzw. Komitetu
Bibliotecznego aż do likwidacji Towarzystwa przez
carat, co nastąpiło 12 maja 1912 r43.

W czasie I wojny światowej udzielał się aktyw-
nie przy organizacji szkolnictwa elementarnego i
średniego na terenie guberni płockiej. Cel ten
podjęła powołana z inicjatywy Gubernialnego
Komitetu Obywatelskiego w Płocku Gubernialna
Rada Szkolna. Na czele tej instytucji stali: biskup
płocki A.J. Nowowiejski i lider płockiej endecji T.
Świecki. Istotną rolę w działalności tej instytucji
spełniał ks. Szelążek, który od 1915 r. pełnił funk-
cję sekretarza Komitetu Wykonawczego. Celem
działalności Rady było utworzenie w poszczegól-
nych powiatach guberni płockiej sieci szkolnej, a
także powoływanie na każdym szczeblu samo-
rządu rad i opiek szkolnych. Ostatecznym celem
było objęcie obowiązkiem szkolnym jak najwięk-
szej liczby dzieci i młodzieży. Nie można wyklu-
czyć, że być może jego autorstwa były wydane
przez Komitet Wykonawczy Rady i wskazówki dla
wznowienia nauk w istniejących i otwierania no-
wych szkół początkowych44.

Z tego okresu wiąże się z osobą ks. Szelążka
uratowanie historycznej biblioteki, która znajdo-

wała się w zajętym przez wojsko niemieckie gma-
chu b. rosyjskiego gimnazjum gubernialnego (póź-
niejszej „Małachowianki”). Szczególnie cenny był
pochodzący jeszcze z 1615 r, zespół, który w
otwartej w 1821 r. szkole średniej w Płocku nosił
nazwę Biblioteka Publiczna i Szkolna Wojewódz-
twa Płockiego. Ks. Szelążek otrzymał od niemiec-
kich władz wojskowych przyrzeczenie, że biblio-
teka zostanie zabezpieczona, zaś cenny księgo-
zbiór nie zostanie wywieziony do Niemiec, lecz
pozostanie w Płocku45.

W czasie I wojny światowej zaczął sympatyzo-
wać z obozem tzw. aktywistów, czego wyrazem
było opowiedzenie się za programem  Ligi Pań-
stwowości Polskiej. Endecy przyjęli ten fakt z obu-
rzeniem i zupełnie niesłusznie oskarżali go o ger-
manofilizm.

Od 1916 roku brał udział w posiedzeniach
Konferencji Episkopatu Metropolii Warszawskiej
jako konsultor bpa Antoniego Juliana Nowowiej-
skiego. Pobyty w tak dostojnym gremium nie po-
zostały bez echa dla dalszej kariery prałata.

Jeszcze za czasów Rady Regencyjnej za zgodą
ordynariusza, ale także i Episkopatu Polski zo-
stał mianowany radcą ministerialnym w Mini-
sterstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego, a następnie Naczelnikiem Wydziału
Kościoła Katolickiego w tymże Ministerstwie. Pra-
cował tamże również jako sufragan płocki do 1
stycznia 1925 roku.

W kręgach kościelnych ks. Adolf Piotr Szelą-
żek był postrzegany jako osoba nadzwyczaj pra-
cowita, o szerokich horyzontach myślowych.
Wówczas przypadło mu w udziale przygotowa-
nie projektu umowy między Stolicą Apostolską
a Rzeczpospolitą Polską. 29 lipca 1918 r. pa-
pież Benedykt XV mianował ks. Szelążka sufra-
ganem płockim46. Sakrę biskupią jako tytularny
biskup Barki przyjął w katedrze płockiej z rąk
biskupa Nowowiejskiego w dniu 24 listopada
1918 r47.

Podczas prowadzonych negocjacji w sprawie
Konkordatu występował w charakterze rzeczo-
znawcy, ponieważ był dobrze zorientowany w
sytuacji Kościoła w Polsce.

W Polsce Niepodległej bp Szelążek brał rów-
nież czynny udział w dyskusji nad przyszłą konsty-
tucją RP. Postulował, aby w państwie demokra-
tycznym, Kościół katolicki cieszył  się pełną wol-
nością.

W 1923 r. jako sufragan towarzyszył biskupo-
wi płockiemu A.J. Nowowiejskiemu podczas jego
wizytacji ad limina apostolorum w Rzymie, co
skutkowało również spotkaniem z papieżem Piu-
sem XI, którego poznał osobiście jeszcze jako wi-
zytatora, a następnie jako nuncjusza w Warsza-
wie48. Należy w tym miejscu dodać, że jeszcze z
Achille Ratti’m (późniejszym Piusem XI) z ramie-
nia Episkopatu Polski współpracował nad pro-
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jektem konkordatu, który został zawarty między
Stolicą Apostolską i Rzeczypospolita Polską 10 II
1925 r.

Pod koniec 1925 r. został prekonizowany na
ordynariusza diecezji łuckiej, w której pracował
do 1939 r. Rządy w diecezji objął 24 II 1926 r.
Diecezja, po zawierusze zaborów, a także wyda-
rzeń po odzyskaniu niepodległości, została po-
wołana, a właściwie reaktywowana mocą bulli
papieskiej Vixdum Poloniae unitas z 28 X 1925 r.
Wspomniana bulla wprowadzała nowy podział
kościelny w Polsce. Diecezja łucka była terenem
niezwykle trudnym dla podejmowanych zadań
duszpasterskich. Stanowiła konglomerat różnych
narodowości i wyznań, nie zawsze do siebie po-
kojowo nastawionych. Wydawało się, że pełen
taktu, mądrości biskup sprosta wielkim wyzwaniom.
Rzeczywiście, dwa najważniejsze wydarzenia pod-
jęte przez hierarchę, to: reorganizacja Kurii Die-
cezjalnej, a także synod diecezjalny, który odbył
się w dniach 30 sierpnia – 1 września 1927 r.
Podjęte wówczas uchwały miały na celu pobudze-
nie i odnowę życia religijnego. Zadania te biskup
realizował m.in. na drodze budownictwa sakral-
nego. Za jego rządów w diecezji utworzono 5
nowych dekanatów i ponad 70 parafii, co impli-
kuje budowę odpowiednich ilości kościołów i ka-
plic. Z danych tych wynika, że niewątpliwie wzro-
sła liczba wiernych wyznania rzymsko–katolickie-
go.

Biskup wykazywał również szczególną troskę
o poprawę i pogłębienie życia religijnego diece-
zjan. W katedrze łuckiej i parafiach, zainspiro-
wał i stale urządzał rekolekcje oraz misje w celu
odnowy duchowej wiernych. Starał się wycho-
dzić naprzeciw pojawiającym się potrzebom, aby
przez oddaną służbę Chrystusowi i Kościołowi
pozyskać dla Królestwa Niebieskiego jak najwię-
cej dusz. Wiele czasu poświęcał na wizytowanie
swej diecezji, poznając potrzeby duchowe i ma-
terialne mieszkańców, na miarę możliwości za-
radzał ubóstwu i troszczył się o najbiedniejszych.

Poważną troską biskupa była sprawa pozyska-
nia dla Kościoła rzymsko–katolickiego jak najwięk-
szej liczby wiernym. Potencjał dla tego zadania
był rzeczywiście ogromny. Dla ok. 4 mln ludności
ukraińskiej, białoruskiej i rosyjskiej wyznania pra-
wosławnego, a więc należącej do obrządku sło-
wiańsko–bizantyjskiego utworzono specjalną or-
ganizację księży katolickich obrządku słowiańsko–
bizantyjskiego, która miała doprowadzić do jed-
ności z Kościołem katolickim. Akcji tej patrono-
wali jezuici: o. Karol Bourgeois i o. Michał Mali-
nowski, a nade wszystko biskup łucki A. Szelążek,
który w 1928 r. powołał w Łucku i Dubnej Semi-
narium Wschodnie dla duchownych katolickich
obrządku słowiańsko-bizantyjskiego. Pierwsze pa-
rafie obrządku podlegające jurysdykcji biskupów
katolickich powstały w Albertynie i Wilnie49.

Aby usprawnić oddziaływanie Kościoła i nadać
mu charakter społeczny, bp Szelążek w 1928 r.
otworzył w Łucku drukarnię diecezjalną. Dzięki niej
można było wydawać „Życie Katolickie”, „Mie-
sięcznik Diecezjalny Łucki”, który de facto był or-
ganem Kurii Diecezjalnej, a także pismo „Pro
Fide”, które było skierowane wyłącznie dla osób
duchownych.

Był wielkim czcicielem św. Teresy od Dzieciątka
Jezus50, którą na mocy dekretu papieża Piusa XI z
dnia 14 grudnia 1927 r., ogłosił patronką swej
diecezji. Wierzył bowiem, że za wstawiennictwem
małej świętej diecezjanie odrzucą to wszystko, co
ich zmusza do trwania w marazmie, indyferenty-
zmie religijnym i niemoralności.

Zasłynął także jako założyciel Zgromadzenia
Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1936). W
przesłaniu Teresy z Lisieux dostrzegał środek do
odnowy poczucia dzięcięctwa Bożego, które we-
dług niego zostało zatarte w duszach ludzkich. 1
sierpnia 1936 roku, powołując do istnienia nową
wspólnotę zakonną, pragnął, aby w „czasach
braku poszanowania autorytetu, siostry pielęgno-
wały wśród dzieci i młodzieży dziecięcy stosunek
do Pana Boga”. Duchową drogę św. Teresy uczynił
regułą ich życia. Dnia 6 października 1936 r.
odbyła się I Kapituła generalna. Matką Gene-
ralną Zgromadzenia została wybrana s. Maria
Kubasiewicz51.

31 maja 1935 r. biskup Szelążek powołał w
diecezji łuckiej bractwo występujące pod nazwą
Religijny Związek Ziemian dla Obrony Wiary i
Moralności. Celem bractwa były sprawy rozwoju
formacyjnego członków52. Osiągnąć go miano
m.in. poprzez organizowanie rekolekcji zamknię-
tych, a także organizowanie pielgrzymek do Ka-
zimierki na Wołyniu, które było znanym w Polsce
miejscem kultu maryjnego53.

Jako biskup brał czynny udział w posiedze-
niach konferencji Episkopatu Polski. Ponieważ
konferencje odbywały się dość rzadko, dlatego
na ogół w różnych sprawach działały specjalne
komisje. Biskup Szelążek był członkiem utworzo-
nej w 1928 r. Komisji Prawnej, w skład której
wchodzili wszyscy arcybiskupi i sekretarz episko-
patu. Udział biskupa Szelążka jest potwierdzony
w tej Komisji także w roku 1937. Od 11 grudnia
1936 r. działał również  w Komisji Fundacji Za-
kładów Opiekuńczych54.

W pracach wewnątrz diecezji wiele uwagi po-
święcał sprawom związanym z seminarium du-
chownym. Było to jego oczko w głowie, poza
Seminarium Wschodnim, które z kolei, miało za
zadanie nawiązanie współpracy w kościołami
wschodnimi. Było to jakby pierwsze ekumenicz-
ne wyjście biskupa ku braciom odłączonym. Od
1932 r. był konsultorem watykańskiej Kongrega-
cji Kościoła Wschodniego. W 1938 r. utworzył w
Łucku Instytut Wyższej Kultury Religijnej.
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W 1938 r. obchodził złoty jubileusz kapłań-
stwa. Uroczystości zgromadziły licznych dostojni-
ków duchownych i świeckich. Obecni byli pry-
mas Polski August kardynał Hlond i nuncjusz apo-
stolski w Polsce Filippo Cortesi. Szczególny adres
wystosował do jubilata papież Pius XI, zaś prezy-
dent RP Ignacy Mościcki odznaczył go Orderem
Orła Białego55.

Druga wojna światowa stanowiła niezwykle
bolesny okres dla wszystkich Polaków. Tym bar-
dziej, że wkroczenie 17 września 1939 r. wojsk
sowieckich na mocy traktatu Ribbentrop – Moło-
tow było kolejnym rozbiorem państwa polskiego i
to niespodziewanym. Wkrótce cały Wołyń znalazł
się pod władzą Sowietów. Biskup okazał się wier-
nym i oddanym Pasterzem swej diecezji. W trud-
nych wojennych warunkach nie opuścił wiernych
w najcięższych chwilach, zachował spokój i uf-
ność w Opatrzność Bożą. Według relacji świad-
ków, postawa ordynariusza łuckiego stanowiła
ogromne moralne oparcie dla tych, którzy z trwogą
obserwowali bieg historii.

Zgodnie z zarządzeniem nowych władz so-
wieckich, biskup musiał opuścić pałac biskupi,
zamieszkać w podrzędnym mieszkaniu, znosząc
wszelkie groźby i liczne upokorzenia. Sytuacja
nie zmieniła się po zajęciu terenu przez Niemcy
hitlerowskie, po wybuchu w czerwcu 1941 r. woj-
ny niemiecko–sowieckiej. Trzy lata okupacji nie-
mieckiej, to czas kolejnych zagrożeń, aresztowań,
eksterminacji. Pojawił się też nacjonalizm ukra-
iński, nieznany dotąd czynnik, który zaowoco-
wał fizyczną eksterminacją Polaków szczególnie
na terenach Polesia i Wołynia na niespotykaną
dotąd skalę – tj. ludobójstwa. Mimo tych zagro-
żeń biskup kierował diecezją, jak tylko potrafił i
mógł, utwierdzał w wierze i w polskości kapła-
nów i wiernych.

Po ponownym zajęciu Łucka przez wojska so-
wieckie, za odmowę opuszczenia diecezji został
aresztowany nocą z 3/4 stycznia  1945 r. i umiesz-
czony w więzieniu w Kijowie. W ten sposób w wię-
zieniu znalazł się 80–letni człowiek, dla którego
warunki więzienne były z pewnością bardzo po-
ważną dolegliwością. Tzw. „śledztwo”, które było
złamaniem wszelkich praw i obyczajów przyzwo-
itości, zostało zakończone odczytaniem aktu oskar-
żenia i odesłaniem sprawy do Moskwy. W spo-
rządzonym przez prokuratora oskarżeniu czytamy:

Adolfa Szelążka, syna Stanisława [...] poddać naj-
wyższemu wymiarowi kary – rozstrzelanie z konfi-
skatą całego osobistego mienia. Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych ZSRR 6 maja 1946 r. defini-
tywnie zmieniło wyrok śmierci na przymusową
deportację.

Po 16 miesiącach więzienia, w dniu 24 kwiet-
nia 1946 r. ks. biskup dowiedział się, że odzyska
wolność, ale musi wyjechać do Polski. Zwolniony
15 V 1946 r. i deportowany na ziemie Polski w jej
nowych granicach, przebywał początkowo w Kiel-
cach, gdzie go przyjął ordynariusz kielecki bp Cze-
sław Kaczmarek, niegdyś jego student. Stały po-
byt w zamku bierzgłowskim zaproponował Sze-
lążkowi ordynariusz pelpliński bp. Kazimierz Ko-
walski. Propozycję tą biskup Szelążek przyjął z
wdzięcznością. Bierzgłowo, stało się niebawem nie
tylko siedzibą samego biskupa, lecz także miej-
scem oparcia dla wielu kapłanów wysiedlonych z
Kresów.

Tamże też, w Zamku Bierzgłowskim biskup za-
kończył swoje pracowite życie. W czwartek około
południa – 9 lutego 1950 roku – nastąpiła spo-
kojna agonia i śmierć wiernego Pasterza – Wy-
gnańca. Do 12 lutego trumna z ciałem ks. bpa
A.P. Szelążka przebywała w Zamku Bierzgłow-
skim, gdzie tłumnie nawiedzana była przez oko-
licznych parafian i duchowieństwo. 13 lutego Pry-
mas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński odprawił
Mszę św. żałobną w kościele św. Jakuba w Toru-
niu. W swym przemówieniu przedstawił wielkość
zmarłego biskupa i jego dzieło, które chlubnie
spełnił. Stwierdził, że diecezja łucka w osobie ks.
bpa A.P. Szelążka zyskała nowego, wielkiego orę-
downika przed Bogiem. W pogrzebie wzięło udział
około 20 biskupów i 300 kapłanów, w tym wielu
duchownych z diecezji łuckiej oraz rzesze wier-
nych. Ciało Biskupa zostało złożone w krypcie pod
prezbiterium w świątyni św. Jakuba56. Życie, śmierć
i miejsce wiecznego spokoju biskupa Szelążka,
upamiętniają dwie tablice ufundowane przez du-
chowieństwo i wiernych diecezji łuckiej, które zo-
stały wmurowane w posadzkę prezbiterium i filar
przy wejściu do prawej nawy.

W krypcie tego kościoła, daleko od swojej ka-
tedry oczekuje zmartwychwstania ś. † p. ks. bp dr
Adolf Piotr Szelążek Ordynariusz Łucki, Asystent
Tronu Papieskiego (ur. 1 VIII 1865 – zm. 9 II 1950).
Zmarł w miejscowości Zamek Bierzgłowski R.I.P.

1 B. Karwowska CST, W. Rozynkowski, L. Zygner, Gdy się kocha
Boga, kościół, swoją Ojczyznę…Adolf Piotr Szelążek (1865–
1950). Wydawn. SS Loretanek. Warszawa 2011, [dalej B. Kar-
wowska i inni], s. 15.

2 Kossowski Henryk Piotr h. Dołęga – biskup tytularny sejneński,
rektor Akademii Duchownej w Warszawie od 7 X 1863, od 1884 r.
sufragan płocki, od 1885 tamże – wikariusz kapitulny, od 1890 r.
sufragan włocławski, a od 1902 tamże wikariusz apostolski. Po
wyborze na ordynariusza ks. Stanisława Ździtowieckiego, jego daw-

PrzypisyPrzypisyPrzypisyPrzypisyPrzypisy

nego wikarego, zrezygnował z sufraganii. Zasłynął jako znakomity
rządca, a także intelektualista i wychowawca młodzieży duchownej.
Pozostawił po sobie bogatą twórczość literacką. Zob. A.J. Papierow-
ski, J. Stefański, Płock od A do Z w tysiącletnich dziejach. Wyd. TNP.
Płock 2010, [dalej, Płock od A do Z].

3 Akademia Duchowna w Petersburgu – wyższa szkoła teologicz-
na, istniejąca w l. 1842–1918. Kształciła polskich duchownych
katolickich z obszarów Cesarstwa. Powstała w r. 1842,  po prze-
niesieniu do Petersburga z Wilna tamtejszej Akademii Duchownej.
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4 Szymon Franciszek Albin – sufragan mohylewski, biskup nomi-
nat płocki, następnie arcybiskup. Ur. 13 III. Po latach nauki i stu-
diów w Nowogrodzie Wołyńskim, Żytomierzu, Petersburgu i Mo-
nachium, uwieńczonych w 1864 doktoratem i święceniami ka-
płańskimi w Rzymie, pracował jako biblista w Seminarium Du-
chownym w Żytomierzu, a następnie w Akademii Duchownej w
Petersburgu, w której w latach 1884–1897 pełnił funkcję rektora.
W 1886 opracował nowe ratio studiorum Akademii Duchownej w
Petersburgu. W 1897 przyjął sakrę biskupią. Nominowany na
biskupa płockiego, nigdy nie objął płockiej stolicy. Było to następ-
stwem zemsty władz carskich za wydanie w 1897 r. rozporządze-
nia przeciwstawiającego się zapędom rusyfikacyjnym władz rosyj-
skich. W reakcji został on przez rząd usunięty z Petersburga. Dla-
tego  zamieszkał w Odessie, skąd w lutym 1894 udał się na
pielgrzymkę do Ziemi Świętej. W czasie tej podróży, będąc w
Rzymie, uzyskał godność tytularnego arcybiskupa. Po powrocie z
pielgrzymki w kwietniu tego roku, zajął się poprawianiem tłuma-
czenia Biblii  ks. J. Wujka. Odbywał także wizytacje pasterskie w
archidiecezji mohylewskiej, jak w 1894 w guberni mohylewskiej
i w 1896 na Łotwie. Gdy biskupem krakowskim w 1911 został
Adam ks. Sapieha, zaproponował abpowi Symonowi objęcie ad-
ministracji kościoła mariackiego w Krakowie, na co ten w r. 1913 r.
przystał. Zm. 26 maja w Krakowie, tamże pochowany. Na epita-
fium nagrobnym figuruje tytuł „biskup płocki”. Płock od A do Z, s. 71.

5 Michał Nowodworski – w 1889 r. prekonizowany przez papieża
Leona XIII na biskupstwo płockie. Zasłynął jako jeden z najwybit-
niejszych przedstawicieli episkopatu Polski w historii. Zob. Płock
od A do Z, wyd. 3, s. 61–62.

6 Sformułowanie użyte przez ks. Symona, jako pierwsza przytacza
M. Macieszyna. Zob. M. Macieszyna, Pamiętnik płocczanki. (oprac.
A. M. Stogowska). Płock 1996, s. 388; B. Karwowska i inni, s. 33.

7 B. Karwowska i inni, s. 35.
8 Jerzy Józef Elizeusz Szembek, hrabia – w l. 1901–1903 biskup

płocki, następnie aż do śmierci arcybiskup metropolita mohy-
lewski. Zob. Płock od A do Z, s. 71–72.

9 W. Góralski, Skład osobowy kapituły płockiej w okresie rządów
diecezją arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego [w:] Ar-
cybiskup Antoni Julian Nowowiejski (1908–1914) w pięćdzie-
siątą rocznicę męczeńskiej śmierci (red. A. Suski, W. Góralski,
T. Żebrowski). Płock 1991, s. 203 i ns.)

10 B. Karwowska i inni, s. 37.
11 Ks. M. Grzybowski podaje, że ks. Szelążek wykłady prowadził w

Seminarium w Mohylewie, M.M. GrzybowskiI, Adolf Piotr Szelą-
żek, biskup łucki: w 45. Rocznicę śmierci (1950–1996). „Studia
Płockie” T. 24,1996, s. 188.

12 B. Karwowska i inni, s. 40.
13 Na mocy tego porozumienia, władzę nad seminariami duchow-

nymi uzyskiwali biskupi ordynariusze przy zachowaniu takich
imponderabilii, za które uznano: naukę języka, historii i literatu-
ry rosyjskiej prowadzoną na podstawie określonych wspólnie z
władzami rządowymi podręczników. T. Włodarczyk, Konkordaty,
Zarys historii ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku. Wyd.
PWN. Warszawa 1974, s. 152;l

14 Apolinary Wnukowski – biskup płocki w latach 1904–1909, na-
stępnie arcybiskup–metropolita mohylewski. Zm. w Petersbur-
gu. Pochowany 11 czerwca na cm. w Żytomierzu. Cechowało go
ogromne przywiązanie do Kościoła i nadmierna zachowawczość
w sprawach społecznych. Zob. A.J. Papierowski, J. Stefański, Płoc-
czanie znani i nieznani, Słownik biograficzny. T. 1. Wyd. Książni-
ca Płocka. Płock 2002, s.  639. [dalej – Płocczanie, T. 1].

15 A.J. Papierowski, Działalność społeczna duchowieństwa katolic-
kiego na przykładzie diecezji płockiej w latach 1863–1914. Cz. II.
„Notatki Płockie” 2004, nr 1 (198).

16 Kalendarium życia Antoniego Juliana Nowowiejskiego biskupa płoc-
kiego 1908–1941 [oprac. M.M. Grzybowski). Płock 1992, s. 25.

17 Seminarium Duchowne w Płocku zostało erygowane przez bpa
płockiego Ludwika Bartłomieja Załuskiego w 1710 r, z fundacji
sufragana chełmińskiego Seweryna Kazimierza Szczuki. Było to
drugie diecezjalne seminariom, obok istniejącego od 1594 r. w
Pułtusku. zob. W. Müller, Diecezja płocka od drugiej połowy XVI
wieku do rozbiorów [w:] Kościół płocki XI–XX wieku. Jubileuszo-
wa księga pamiątkowa 900–lecia diecezji. Cz. I (red. J. Kłoczow-
ski). Wyd. Płockie Wydawnictwo Diecezjalne. „Studia Płockie”
T. III/1975, s. 193, 194. T. ŻebrowskiI, Fundacja i fundatorzy
Seminarium Duchownego i Domu Misjonarzy św. Wincentego w

Płocku. T. 38. „Studia Płockie” 2010, s. 14.
18 Zob. więcej – Walczykiewicz Stefan [w:] Płock od A do Z, s. 521.
19 A.J. Papierowski, Organizacje i instytucje społeczne i polityczne

w Płocku w latach 1905–1914. Studium monograficzne. Płock
2010, s. 103–104.

20 I. Lasocki – prałat kapituły katedralnej płockiej i kanonik kolegiaty
pułtuskiej, wychowawca i opiekun biednej młodzieży, założyciel
słynnej „Stanisławówki”, Płockiego Towarzystwa Pomocy Uczącej
się Młodzieży, Stowarzyszenia Szkoły Udziałowej, współzałożyciel
Towarzystwo Naukowego Płockiego i utworzonego przy nim Mu-
zeum TNP. Autor wielu publikacji. W czasie I wojny światowej prze-
wodniczący Komitetu Obywatelskiego m. Płocka. Szerzej zob. Płoc-
czanie, T. 1, s. 335–336.

21 Zebranie Ogólne Związku Katolickiego. „Mazur” 1911, nr 6, s. 88–
89;  Działalność Związku Katolickiego na terenie ziemi płockiej.
„Głos Płocki” 1911, Ne 88, s. 2. Ze Związku Katolickiego. „Mazur”
1911, nr 8, s. 115.

22 A.J. Papierowski, Organizacje i instytucje, op. cit., s. 325–326..
23 Tamże, s. 36
24 Komitet Opieki nad Nędzą Wyjątkową. „Głos Płocki” 1913, nr 26,

s. 3.
25 I Towarzystwo Pogrzebowe. „Głos Płocki” 1913, nr 59, s. 2; nr 51, s. 1.
26 Do Rady Tow. Dobroczynności. „Mazur” 1914, nr 35, s. 554.
27 A. Gretkowski, Działalność Katolickiego Towarzystwa Dobroczyn-

ności na terenie diecezji płockiej w latach 1882–1932. „Notatki
Płockie” 2002, nr 1/190, s. 5, 6.

28 A. Gretkowski, Działalność Katolickiego Towarzystwa, s. 6.
29 A.J. Papierowski, Organizacje i instytucje, op. cit. s. 365–370.
30 A.J. Papierowski, Organizacje i instytucje, op. cit. s. 420.
31 Co mówią biskupi o pracy społecznej. „Mazur” 1914, nr 14, s. 216.
32 „Miesięcznik Pasterski Płocki” 1907, nr 5, s. 132; nr 6, s. 153–154.
33 Według statutu, celem Związku, obok krzewienia katolickiego

modelu życia i walki z propagandą socjalistyczną, było m.in.
szerzenie oświaty katolickiej, zakładanie szkół, bibliotek, kółek
rolniczych, a także podjęcie kwestii socjalnej w środowiskach
pracy w duchu solidarystycznym. „Mazur” 1908, nr 5, s. 4; A.J.
Papierowski, Działalność społeczna duchowieństwa katolickie-
go na przykładzie diecezji płockiej w latach 1863–1914. „No-
tatki Płockie” 2004, nr 1/198, s. 8–9.

34 A.J. Papierowski, Organizacje i instytucje, op. cit., s. 323.
35 Działacz społeczno kościelny, dr teologii, infułat. W omawianym

okresie działacz wielu organizacji, jeden z liderów endecji. W czasie
II wojny światowej po internowaniu, a następnie zamordowaniu bpa
Nowowiejskiego przez Niemców w obozie śmierci w Działdowie,
administrator diecezji płockiej do objęcia rządów w diecezji przez
bpa Tadeusza Zakrzewskiego. Do końca pracował jako wikariusz
generalny, a także dziekan i proboszcz płocki. Zm. 20 sierpnia w
Płocku. Zob. Płocczanie, T. 1, s. 252, 153.

36 Józef Strojnowski (1872–1941) – ksiądz diecezji płockiej, działacz
społeczny. Założyciel i prezes względnie członek Zarządu wielu or-
ganizacji i stowarzyszeń katolickich w Płocku, m.in. Towarzystwa
Oszczędnościowo–Pożyczkowego, dla Rzemieślników Chrześcijan
w Płocku, Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich, oddział
płockiego Stowarzyszenia Kupców Polskich, Towarzystwa Rozwoju
Przemysłu, Rzemiosł i Handlu w Płocku, Stowarzyszenia Spożyw-
czego Rzemieślników Chrześcijańskich i innych. Zasłynął również
jako działacz młodzieżowy, autor licznych artykułów zamieszcza-
nych w prasie płockiej. 1 grudnia zamęczony przez Niemców w
obozie zagłady w Działdowie. Szerzej zob. J. Strojnowski [w:] Płoc-
czanie, T. 1, s. 568.

37 Antoni Szech, właśc. Izydor Kajetan Wysłouch (1869–1937) –
zakonnik, następnie kontestator katolicki. Podjął bezskuteczną pró-
bę pogodzenia założeń społecznych zawartych w encyklice Leona XIII
„Rerum Novarum” z marksizmem. Po rozejściu się z kapłaństwem,
był organizatorem tzw. Kółek Staszicowskich”. Działał w struktu-
rach Towarzystwa kultury Polskiej. Po odzyskaniu niepodległości
pracował w Ministerstwie Pracy i opieki Społecznej. Był współ-
twórcą założeń ustawy  z 19 maja 19120 r. O ubezpieczeniach
społecznych. Od 1932 r. należał do masonerii. Zob. więcej.  A.J.
Papierowski, J. Stefański, Płocczanie znani i nieznani, Słownik bio-
graficzny. T. 2. Wyd. TNP. Płock 2007, s. 700 [dalej – Płocczanie, T. 2].

38 A.J. Papierowski, Organizacje i instytucje, op. cit., s. 309–311.
39 Z Tow. Opieki nad Robotnikami. „Głos Płocki” 1914, nr 100, s. 1.
40 Jerzy Gościcki, ekonomista, odbywał studia – rolnicze na Uniwer-

sytecie Jagiellońskim oraz ekonomiczne na uniwersytetach w
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Niemczech, Anglii i Francji. Zasłużony działacz Centralnego To-
warzystwa Rolniczego, członek Gubernialnego Komitetu Obywa-
telskiego w Płocku, W czasie I wojny światowej w Rosji, minister
rolnictwa w II rządzie W. Witosa. Był autorem wielu publikacji
zamieszczanych w prasie regionalnej płockiej i krajowej, Zacho-
wywał przez całe życie ścisłe związki z Płockiem. Był członkiem
TNP. Zob. szerzej: Jerzy Gościcki [w:] Płocczanie, t. 1, s. 189.

41 Stefan Baliński, adwokat, szambelan papieski, prezes  wielu insty-
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THE REVEREND ADOLF PETER SZELĄŻEK –
A COMMUNITY WORKER, SUFFRAGAN BISHOP

of PŁOCK and BISHOP of ŁUCK (1865–1950)

SummarySummarySummarySummarySummary

The beatification proceedings for Bishop Adolf Piotr Szelążek begun on 4th March 2013 are a
great event not only in the life of the Church. The Reverend Szelążek began his formative work first
to priesthood, then to bishopric in the diocese of Płock to which he was incardinated through the
majority of his life. He was also a great community worker in various historical periods, an
outstanding priest as well as citizen. This article is intended to recall his most important achieve-
ments, especially those related to Płock.
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WIESŁAW ADAM KOŃSKI, KRYSTYNA GROCHOWSKA

SŁUPY OGŁOSZENIOWE W PŁOCKU
W I POŁOWIE XX WIEKU, CZ. I

AbstraktAbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt

   W 1908 roku w przestrzeni miejskiej Płocka pojawiły się słupy ogłoszeniowe. W artykule, w
oparciu o akta w języku rosyjskim znajdujące się w Archiwum Państwowym w Płocku przedstawio-
no historię powstania i realizacji 25–letniego kontraktu z Magistratem miasta Płocka na ustawie-
nie i użytkowanie słupów ogłoszeniowych.

Słowa kluczowe:Słowa kluczowe:Słowa kluczowe:Słowa kluczowe:Słowa kluczowe: Płock w latach 1908–1939, słupy ogłoszeniowe, Stanisław Detrych

HISTORIA JEDNEGO KONTRAKTU

Starania o ustawienie w Płocku żeliwnych słu-
pów do naklejania ogłoszeń rozpoczął Stanisław
Detrych1 – płocki drukarz (praktykę odbył w za-
kładzie Saturnina Sikorskiego w Warszawie).
Swoją propozycję złożył wprost do Płockiego Rzą-
du Gubernialnego, a ten przekazał ją do rozpa-
trzenia i podjęcia uchwały w tej kwestii Guber-
natorowi Haraldowi Iwanowiczowi Hafferberg,
który 26 stycznia 1908 roku określił okres kon-
traktu na 25 lat2. 31 stycznia 1908 roku odbyło
się na ten temat specjalne posiedzenie Magistra-
tu3.

18 marca 1908 roku Stanisław Detrych skie-
rował do Magistratu miasta Płocka pierwszą ofertę,
a 12 maja 1908 roku kolejną, będącą formal-
nym podaniem4, które zawierało projekt warun-
ków do otrzymania koncesji, rysunek techniczny
słupa oraz plan miasta Płocka z zaznaczeniem
15 miejsc, gdzie mają stanąć słupy. Przedstawił
w nim warunki koncesji, na których Magistrat m.
Płocka mógłby oddać mu na 25 lat prawo eks-
ploatacji słupów do naklejania afiszy i różnego
rodzaju ogłoszeń. Projekt określał roczną opłatę
z tytułu dzierżawy do Kasy Miasta w wysokości
33 ruble i 33 kopiejki, natomiast kaucję (wa-
dium) na 1000 rubli. Kaucja miała być zwrócona
przedsiębiorcy po przejęciu słupów przez Magi-
strat pod warunkiem, że byłyby one w stanie zdat-
nym do użytkowania i nie wymagałyby remontu
(w innym przypadku koszt naprawy byłby potrą-
cany z kaucji). Projekt Stanisława Dietrycha roz-
patrzył szczegółowo Magistrat w dniu 23 maja
1908 roku i przedstawił do zatwierdzenia Płoc-
kiemu Rządowi Gubernialnemu 24 maja 1908
roku5.

Stanisław Detrych zaproponował ustawienie
słupów ogłoszeniowych pod nadzorem Magi-
stratu w następujących miejscach:
1) na rogu ul. Tumskiej i Warszawskiej przy domu

Lewensteina,
2) na rogu ul. Tumskiej i Kolegialnej przy domu

Synoradzkiej,

Pismo Płockiego Rządu Gubernialnego do Prezydenta miasta
Płocka o tym, że Generał – Gubernator Warszawski pozytywnie
zaopiniował wniosek Stanisława Detrycha
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3) na rogu ul. Tumskiej i Więziennej przy domu
Kramera,

4) na rogu ul. Tumskiej i Królewieckiej przy domu
Zielińskiego,

5) na rogu ul. Królewieckiej i Bielskiej przy domu
Grabowskiego,

6) na rogu ul. Szerokiej i Bielskiej przy domu Lidz-
barskiego,

7) na Starym Rynku przy gmachu Magistratu
8) na rogu Starego Rynku i Grodzkiej przy domu

Raciążera,
9) na rogu ul. Grodzkiej i placu Kanonicznego

przy domu Humięckiego,
10) na rogu ul. Warszawskiej i Dominikańskiej

przy domu Dębowskiego,
11) na rogu  Dominikańskiej i Kolegialnej przy

domu Włoczewskiego,
12) na rogu ul. Dominikańskiej i Więziennej

przy domu Przymanowskiego,
13) na rogu ulicy Kolegialnej i Misjonarskiej

przy domu Gasparskiego,
14) na rogu ulicy Warszawskiej przy szpitalu

Św. Trójcy,
15) nad Wisłą przy domu Motylińskiego – przy

schodach6.
Dla zrozumienia wagi tego przedsięwzięcia (dru-

giego w Królestwie Polskim na wzór Warszawy)
warto przytoczyć zarówno przybliżoną liczbę miesz-
kańców miasta jak i tych, którzy nie umieli czytać. Projekt słupa ogłoszeniowego załączony do kontraktu
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Dla tych ostatnich słupy ogłoszeniowe były istot-
nym źródłem informacji, kiedy gromadzili się
wokół, a ktoś na głos odczytywał zawarte w ogło-
szeniach i afiszach treści. Dotyczyło to nie tylko
samych mieszkańców Płocka, ale także tych, któ-
rzy przyjeżdżali do miasta np. na jarmarki i w dni
targowe.

Pierwszy powszechny spis ludności przeprowa-
dzonz jednocześnie w Cesarstwie Rosyjskim i Kró-
lestwie Polskim odbył się w dniu 9 lutego 1897
roku. Był to jedyny spis powszechny dokonany w
Królestwie Polskim aż do 1914 roku. W przepro-
wadzeniu kolejnego przeszkodziła I wojna świa-
towa7. Według spisu w 1897 roku Płock liczył
26.966 mieszkańców8, chociaż dane statystycz-
ne o Płocku zawarte w Aktach Miasta Płocka po-
dają 28.966 mieszkańców (stałych i niestałych)9.
W 1908 r. mieszkało 24.986 stałej i 5.644 nie-
stałej ludności (razem 30.630)10. Można więc przy-
jąć, że 1908 roku, kiedy zaczęto realizację sta-
wiania słupów ogłoszeniowych w Płocku – lud-
ność miasta oscylowała między 26–28 tysiącami
mieszkańców.

Nieco trudniejsze jest określenie liczby analfa-
betów w tym okresie. Według spisu powszechne-
go z 30 września 1921 roku w Płocku liczącym

wówczas 25.752 mieszkańców – nie umiało czy-
tać 6911 mieszkańców11, a więc w 1908 roku
można przyjąć szacunkowo, że w Płocku było oko-
ło 8–10 tysięcy analfabetów.

Okazało się, że inicjatywa Stanisława Detrycha
postawienia w Płocku słupów ogłoszeniowych nie
była jedyną jaka została złożona w tej sprawie. Z
takim samym projektem do Płockiego Rządu Gu-
bernialnego wystąpił Ludwik Kempner – płocki księ-
garz, właściciel drukarni i wydawca płockich ka-
lendarzy i tygodnika „Płocczanin”12. Płocki Rząd
Gubernialny przekazał sprawę z datą 14 czerwca
1908 r. do rozpatrzenia Magistratowi. W zbiorach
Archiwum Państwowego w Płocku znajduje się pro-
tokół Uchwały Magistratu, z którego wynika, że
sprawę rozpatrywano bardzo szczegółowo, porów-
nując oba projekty i warunki zarówno Stanisława
Detrycha jak i Ludwika Kempnera13.

Po rozpatrzeniu obu projektów, policzeniu i po-
równaniu kosztów, członkowie Magistratu uznali,
że „projekt pana Kempnera można określić jako
szkic projektu sporządzony naprędce, daleko nie-
pełny, gwarantujący interesy projektodawcy”14. W
Uchwale wymieniono w jakich szczegółach pro-
jekt słupów Ludwika Kempnera ustępował projek-
towi Stanisława Detrycha. Pisano: „Słupy Stani-
sława Detrycha są o wiele ładniejsze, solidniejsze,
mają być zbudowane z 3 milimetrowej blachy,
(projekt L. Kempnera – 2 mm)”, ponadto zapro-
ponowana opłata za naklejane ogłoszenia była
tańsza i tym samym korzystniejsza dla mieszkań-
ców. Stanisław Detrych oferował także całkowite
podporządkowanie się kontroli Magistratu (cho-
dziło o utrzymanie słupów, ich oczyszczanie i spo-
soby naklejania), o czym L. Kempner wspominał
zdawkowo, a poza tym proponowany kontrakt z
Magistratem opiewał na 25 lat, kiedy jego prze-
ciwnika na 22 lata, a w drugim projekcie na 20
lat15. W tej sytuacji, po dokładnym rozpatrzeniu
okoliczności, członkowie Magistratu (w jego skład
wchodzili: Prezydent miasta Alfons Skroboński, 4
Ratmanów Honorowych i przynajmniej 2, człon-
ków Komisji Budowlanej) uznali projekt Ludwika
Kempnera za mniej korzystny dla miasta i w związ-
ku z tym postanowili go nie przyjmować16. Wkrót-
ce zresztą, bo 14 lipca 1908 r. Ludwik Kempner
zmarł17.

Warto odpowiedzieć na pytanie jak do mo-
mentu postawienia żeliwnych słupów ogłoszenio-
wych rozwiązywano sprawę ogłoszeń w mieście?
Otóż do 1909 roku ogłoszenia były umieszczane
w 16 specjalnie do tego przeznaczonym gablo-
tach przytwierdzonych do murów kamienic. Jak
stwierdzono w Uchwale Magistratu Płocka: „do-
tychczas panował bałagan, chaos, chodziło więc
o jej unormowanie, a zwłaszcza, by nie nakleja-
no na ścianach domów”, /…./ „w obecnym cza-
sie zawieszone 16 gablot do naklejania ogło-
szeń, nie spełnia współczesnych wymogów”18.

Rachunek za wykonanie słupów ogłoszeniowych w Zakładach
Wyrobów Metalowych Konrad, Jarnuszkiewicz S-ka w
Warszawie
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Słup ogłoszeniowy zaproponowany przez Sta-
nisława Detrycha miał być zbudowany z blachy o
grubości 3 mm, o wysokości 10 futów i 10 cali, w
tym cokół 1 fut 11 cali, gładka powierzchnia do
naklejania ogłoszeń 6 futów i fryz wysokości 2
futów 11 cali 19. Słupy miały być postawione na
fundamencie murowanym o głębokości 2 cegieł i
pomalowane farbą olejną koloru czarnego lub brą-
zowego z zewnątrz i wewnątrz. Każdy słup miał
swoje urządzenie wewnętrzne: drzwiczki zamyka-
ne na klucz, do dyspozycji właściciela.

Po ustawieniu słupów – gabloty na murach do-
mów miałyby być zdjęte.

Umowa określała sposób naklejania i zdejmo-
wania ogłoszeń, w ten sposób, by nie przeszka-
dzały w otwieraniu drzwiczek. Czyszczenie słupów
było obowiązkowe poprzez odmoczenie wodą,
szczotką, szmatą, przy czym nie wolno było na
sucho używać czegoś twardego. Nie należało też
malować klejem ani cokołu ani fryzu. W okresie
dzierżawy Stanisław Detrych miał obowiązek utrzy-
mywać słupy w stałej sprawności, w należytym sta-
nie, oczyszczając je co rok i co dwa 2 lata malo-
wać wewnątrz i na zewnątrz.

Interesujące były zasady na jakich można było
się ogłaszać. Otóż ogłoszenia Magistratu i władz
rządowych Stanisław Detrych zobowiązany był
umieszczać bezpłatnie, natomiast za umieszcza-
nie prywatnych afiszy (np. teatralnych i wszyst-
kich innych) przedsiębiorca miał prawo pobierać
opłatę zgodnie z cennikiem zamieszczonym w
paragrafie 9 kontraktu.

Opłata zależała od rozmiarów afisza, bądź
ogłoszenia. Wprowadzono kategorie:
– Kategoria I – podwójne arkusze nie większe

niż 350 werszków kwadratowych20,
– Kategoria II – pojedyncze arkusze wielkości

nie większej niż 175 werszków kwadratowych,
– Kategoria IIII – półarkusze wielkości mniej niż

43 werszki kwadratowe,
– Kategoria IV – ćwierć arkusze wielkości nie

większej niż 43 werszki kwadratowe.
Dla każdej kategorii przewidziana była okre-

ślona opłata:
– Kategoria I – 2 ruble 50 kop. Za każdy na-

stępny dzień – 1 rubel 25 kop.
– Kategoria II – 1 rubel 25 kop.
– Kategoria III – 1 rubel 50 kop.
– Kategoria IV – za pierwszy dzień 60 kop.,

za każdy następny dzień – 30 kop.
Zgodnie z kontraktem klepsydry powinny być

naklejane raz dziennie o 1200 bez żadnego do-
datkowego wynagrodzenia, również na kościo-
łach i domach, z których miało być wywożone
ciało. Afisze i ogłoszenia miałyby być naklejane
również raz dziennie o 1200.

Wyjątek stanowiły ogłoszenia nadzwyczajne
władz państwowych, które przedsiębiorca zobo-
wiązany był nakleić natychmiast po otrzymaniu.

Ocenzurowane wcześniej ogłoszenia, przedsię-
biorca mógł przyjmować i dostarczać do: restau-
racji, mieszkań prywatnych, hoteli i innych insty-
tucji publicznych według uzgodnionej opłaty.

Stanisław Detrych był zobowiązany utworzyć
swoje biuro w centrum miasta i wyposażyć je w
odpowiednią wywieszkę, natomiast w biurze mia-
łaby być umieszczona tablica z zaznaczeniem
rodzajów ogłoszeń i cen.

Przedsiębiorca nie mógł udostępniać praw wy-
nikających z koncesji bez zgody Magistratu innej
osobie. Na ustawienie słupów miał pól roku od
momentu podpisania umowy.

Płocki Rząd Gubernialny postanowił przedło-
żony za pośrednictwem Magistratu projekt za-
twierdzić. Po otrzymaniu koncesji Stanisław De-
trych został zobowiązany do przedłożenia nowe-
go projektu słupa do którego technicy gubernial-
ni mieli uwagi. Następnie projekt i wszystkie do-
kumenty łącznie z uchwałą Magistratu przedsta-
wiono do zatwierdzenia Warszawskiemu Gene-
rał–Gubernatorowi.

28 sierpnia 1908 roku Płocki Rząd Gubernial-
ny zawiadomił Prezydenta miasta Płocka Alfonsa
Skrobońskiego21, że p.o. Generała Gubernatora
Warszawskiego w dniu 20 sierpnia 1908 roku wy-
raził zgodę na wydanie koncesji dla słupów Sta-
nisława Detrycha22.

W uzupełnieniu dekretu z dnia 25 sierpnia 1908
roku Rząd Gubernialny zezwolił zawrzeć ze Stani-
sławem Detrychem kontrakt na 25 lat i przedłożyć
Rządowi Gubernialnemu do zatwierdzenia.

Brudnopis umowy – kontraktu zawartego 11
września 1908 roku między Magistratem m.
Płocka działającym za zgodą Płockiego Rządu
Gubernialnego i akceptacją Generał – Guber-
natora Warszawskiego z 20 sierpnia 1908 roku
i Stanisławem Detrychem zawiera 22 paragra-
fy ustalające warunki wydania koncesji. Potwier-
dzono w nim wyłączne prawo Stanisława De-
trycha do nalepiania afiszów i ogłoszeń oraz
wszystkie warunki, które proponował Stanisław
Detrych23.

W paragrafie 10 zapisano, że nie zabrania
się Stanisławowi Detrychowi „przyjmować prywat-
nych ogłoszeń zatwierdzonych przez cenzurę, a
także roznosić do mieszkań prywatnych, hoteli,
restauracji i w inne miejsca publiczne, w tym tak-
że osób zainteresowanych i zgodnie z obopólną
umową”24. Jednocześnie w paragrafie 7 zapisa-
no jednoznacznie (co będzie miało swoje konse-
kwencje w latach późniejszych), że „Naklejanie
na innych domach i w innych miejscach poza
słupami nie zezwala się nikomu i w żadnym przy-
padku”25. Jako zabezpieczenie obowiązku prze-
kazania słupów po upływie 25 lat na własność
miasta w dobrym stanie, Stanisław Detrych zo-
bowiązany był wnosić przez cały okres trwania
koncesji do Kasy Miejskiej 40 rb rocznie w dwóch
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ratach półrocznych tzn. 2 stycznia i 2 lipca. Po-
wyższe kwoty miały złożyć się na utworzenie kaucji
w wysokości 1000 rubli. Zwrot tej kwoty miał na-
stąpić po ustaniu koncesji i oddaniu słupów mia-
stu. Gdyby wystąpiła potrzeba remontu słupów,
to kwota 1000 rubli miałaby być pomniejszona
o koszt remontu26.

16 września 1908 roku umowę ze Stanisławem
Dertychem podpisali: Prezydent Płocka Alfons Skro-
boński, Ratmani Honorowi: A. Dembowski, R.
Kuncman, p.o. Architekta m. Płocka A. Wysocki,
Ratman Paweł Kopulski, Sekretarz Miasta – pod-
pis nieczytelny (Słupecki ?). Umowa zatwierdzona
w „Dzienniku Płockiego Rządu Gubernialnego”
przez Radcę Rządu (podpis nieczytelny) oraz pisa-
rza Rządu została opatrzona podłużną pieczątką
Płockiego Rządu Gubernialnego27.

Magistrat przywiązywał dużą wagę do wydanej
koncesji i warunków związanych z ustawieniem słu-
pów do naklejania ogłoszeń. Przypominał Stani-
sławowi Detrychowi, że wykonanie należy powie-
rzyć doświadczonym mistrzom pod nadzorem tech-
nika posiadającego prawo wykonywania takich
robót, ściśle według projektu. Powiadomił także
Policmajstra oraz Architekta Miasta i prosił o nad-
zór podczas ustawiania słupów28. Na reakcję nie
trzeba było długo czekać. 16 października 1908
roku Policmajster w trybie pilnym powiadomił Pre-
zydenta miasta, że Stanisław Detrych powinien jak
najszybciej uprzątnąć ziemię po wykopach pod słu-

py. Zwrócił na to uwagę również Naczelnik Guber-
ni (H. Haffenberg)29. Następnego już dnia Magi-
strat napisał do przedsiębiorcy w sprawie natych-
miastowego usunięcia stert ziemi. Magistrat intere-
sował się też terminem ustawienia słupów. 13 listo-
pada 1908 roku Stanisław Detrych w odpowiedzi
na pismo Magistratu z 11 listopada odpowiedział,
że ustawianie słupów zakończy do 1 grudnia 1908
roku. Na piśmie tym znajduje się odręczny dopisek
informujący, że do 1 stycznia 1909 roku ogłosze-
nia będą się ukazywały jeszcze w gablotach30. 6
grudnia 1908 roku powiadomił Magistrat, że za-
kończył ustawianie słupów i poprosił o wyznacze-
nie daty ich odbioru. Doszło do tego 30 grudnia
1908 roku o godzinie 1100. W skład komisji wcho-
dzili: Gubernialny Architekt – Władysław Czechow-
ski, Architekt Miasta – Antoni Wysocki oraz Ratma-
ni Honorowi: Pogroziński, Humięcki, Wassermann.
Ocena słupów obyła się na oddzielnym posiedze-
niu, a protokół poza wymienionymi podpisał także
Prezydent m. Płocka Alfons Skroboński31. Od 1 stycz-
nia 1909 roku rozpoczęła się eksploatacja słupów
przez Stanisława Detrycha, która miała trwać do 1
stycznia 1934 roku.

Magistrat przywiązywał dużą uwagę do wy-
gladu słupów podczas ich eksploatacji i dosyć
często domagał się od Stanisława Detrycha ich
oczyszczenia, umycia i przemalowania32. Być
może kłopoty z utrzymaniem słupów były przy-
czyną odstąpienia słupów innemu dzierżawcy. 7
stycznia 1910 roku Magistrat powiadomił Wy-
dział Administracyjny Płockiego Rządu Gubernial-
nego, że nie ma przeszkód do odstąpienia przez
Stanisława Detrycha słupów ogłoszeniowych Ja-
nowi Jeleńskiemu, zamieszkałemu przy ulicy Do-
brzyńskiej w Płocku. 18 stycznia 1910 roku w
kancelarii notarialnej Alfreda Cybulskiego spo-
rządzono akt notarialny o udostąpieniu przez Sta-
nisława Detrycha swoich praw do tych słupów.
Na tej podstawie 12 lutego 1910 roku Płocki Rząd
Gubernialny wydał dekret w sprawie zatwierdze-
nia cesji na rzecz Jana Jeleńskiego33.

Nowy dzierżawca słupów już 10 marca 1910
roku otrzymał pismo z Magistratu w którym zwró-
cono uwagę, że w przypadku niezadbania o nie
zostanie pociągnięty do odpowiedzialności sa-
dowej, a 1 lipca Magistrat poprosił Policmajstra
o podjęcie kroków wobec Jeleńskiego, wyzna-
czenie terminu ich oczyszczenia. a w przypadku
niewypełnienia polecenia należy pociągnąć go
do odpowiedzialności sądowej34.

Nie był to jedyny kłopot Jana Jeleńskiego. 30
października 1910 roku zwrócił się on do Magi-
stratu z prośbą o interwencję w sprawie konfliktu
ze Stanisławem Górnickim właścicielem iluzjonu
„Nowości”, który zainstalował 2 gabloty do za-
mieszczania  ogłoszeń, a ponadto rozklejał afisze
na ścianach domów przy ulicy Warszawskiej, a
nie na słupach ogłoszeniowych, czym naruszał

Słup ogłoszeniowy na rogu Starego Rynku i ulicy Grodzkiej
przy domu Raciążera
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umowę z Magistratem z 1908 roku. Jeleński zwró-
cił uwagę, że takie działanie przynosi mu uszczer-
bek finansowy i prosił o przymuszenie Górnickie-
go by ten natychmiast zlikwidował zamontowane
przez siebie gabloty na ścianach, a jeśli tego nie
uczyni, o pociągnięcie do odpowiedzialności są-
dowej. Z pewnym opóźnieniem, bo dopiero 8
grudnia 1910 roku Magistrat powiadomił Stani-
sława Górnickiego, że wpłynęła na niego skarga
za samowolne naklejanie afiszy w prywatnych
gablotach bez zgody Jana Jeleńskiego35.

W tym miejscu należy przypomnieć, że pewna
sytuacja konfliktowa związana z uruchomieniem
w Płocku pierwszych kinematografów miała już
miejsce wcześniej. 7 grudnia 1909 roku Karol Po-
pielawski, właściciel Hotelu Warszawskiego przy
ulicy Kolegialnej zwrócił się z podaniem do Magi-
stratu, by przy wejściu do otwartego przez niego
kinematografu „Sfinks” mógł umieścić 2 drewnia-
ne słupy wyłącznie do reklam i programów zwią-
zanych z kinematografem. Do podania dołączo-
na została zgoda Stanisława Detrycha. Ponadto
Stanisław Detrych w piśmie do Magistratu z 9 grud-
nia 1909 r. oświadczył, że z jego strony nie ma
przeszkód by takie afisze mogły się znaleźć, ale
tylko te dotyczące kinematografu. 14 stycznia 1910
r. Magistrat zezwolił Karolowi Popielwskiemu na
ustawienie na brzegu chodnika przed swoją nie-
ruchomością 2 drewnianych słupów do nakleja-
nia reklam i afiszy związanych z eksploatacją ki-
nematografów „Sfinks” i „Corso”, pod warunkiem
że wszystkie afisze rozklejone na własnych słupach
będą umieszczone także na słupach eksploato-
wanych przez Stanisława Detrycha36.

Otóż jeśli Stanisław Detrych starał się znaleźć
drogę do ugody z właścicielem kinematografu, to
Jan Jeleński, kolejny przedsiębiorca był już o wie-
le bardziej stanowczy i żądał od Magistratu bez-
względnego dotrzymania się umowy z 1908 roku,
która przewidywała monopol przedsiębiorcy na
wywieszanie ogłoszeń, afiszów i reklam.  8 grud-
nia 1909 roku Magistrat zwrócił się do Sędziego
Pokoju – rewiru 2 w Płocku z doniesieniem, że
Stanisław Górnicki nie wypełnia żądań Magistra-
tu i że Magistrat będzie reprezentował przed Są-
dem Pokoju Ratman Kopulski37.

3 stycznia 1911 r. Jan Jeleński skierował po-
nadto pismo do Magistratu w sprawie Karola Po-
pielawskiego, właściciela kinematografu „Sfinks”
przy ulicy Kolegialnej 295 z powodu urządzenia 2
gablot do ogłoszeń. Na skutek interwencji przed-
siębiorcy Magistrat powiadomił właściciela iluzjo-
nu „Sfinks” o tym, że czyni niezgodnie z prawem i
jeśli nie zaprzestanie umieszczać ogłoszeń w ga-
blotach na ścianie  domu, będzie pociągnięty do
odpowiedzialności sądowej. 10 lutego 1911 roku
Magistrat zwrócił się do Sędziego Pokoju – rewiru
2 i załączył 2 kopie pozwu Jana Jeleńskiego prze-
ciwko Popielawskiemu36.

26 lutego 1911 r. w imieniu prezydenta miasta
Płocka, jego zastępca Michajłow zwrócił się do
Płockiego Zjazdu I Okręgu Sędziów Pokoju (in-
stancja wyższa) w związku z wyrokiem wobec Sta-
nisława Górnickiego. Za samowolne wieszanie
gablot i naklejanie na nich ogłoszeń przed iluzjo-
nem „Nowości”, Górnicki został ukarany grzywną
10 rubli z zamianą na 2 doby aresztu policyjne-
go. Magistrat odwołał się od tego wyroku, ponie-
waż wszczynając sprawę 5 stycznia 1911 roku prosił
Sędziego Pokoju 2 rewiru o pociągnięcie do od-
powiedzialności karnej z art. 29, oraz o likwida-
cję gablot. Sędzia nie nakazał jednak likwidacji
gablot i Magistrat miał o to pretensje39. 18 kwiet-
nia 1911 r. Przewodniczący Zjazdu Sędziów Po-
koju I Okręgu powiadomił Magistrat, że sprawa
Górnickiego z artykułu 29 została wyznaczona na
28 kwietnia 1911 r.40. Jest to ostatnia odszukana
informacja na temat tej sprawy sądowej. Należy
domniemywać, że ostatecznie Stanisław Górnicki
uznał, że posunięcia wbrew kontraktowi z 1908
roku były bezprawne i uznał je prawomocne.

19 marca 1914 roku Jan Jeleński zwrócił się
do Magistratu o zezwolenie na odstąpienie Stani-
sławowi i Bolesławowi Dietrychom wszystkich swo-
ich praw do eksploatacji słupów do naklejania na

Pismo przewodnie Stanisława i Bolesława Detrychów do aktu
notarialnego o zmianie właścicieli



NOTATKI PŁOCKIE • 2013 • 3/23624

PrzypisyPrzypisyPrzypisyPrzypisyPrzypisy

THE HISTORY OF A SINGLE CONTRACT
ADVERTISING PILLARS IN PŁOCK

IN THE FIRST HALF OF THE XX CENTURY, PART I
SummarySummarySummarySummarySummary

   In 1908 advertising pillars appeared in the urban space of Płock. In the article was presented
the history of the conclusion and performance of the 25 year contract with the municipal authori-
ties of the city of Płock for the placing and use some of advertising pillars on the basis of the
statute, written in the Russian language, which is in the State Archive in Płock.

Słup ogłoszeniowy na rogu ulicy Grodzkiej i placu Kanonicznego
(obecnie przed Biblioteką im. Zielińskich TNP)

nich różnego rodzaju ogłoszeń postawionych na
rogach ulic miasta Płocka41. 19 kwietnia 1914 r.
Magistrat przedstawił protokół uchwały, z której
wynika, że członkowie Magistratu nie widzą prze-
szkód zadośćuczynienia prośby Jana Jeleńskiego
i Płocki Rząd Gubernialny postanowił zezwolić Ja-
nowi Jeleńskiemu na odstąpienie swoich praw wy-
nikających z otrzymanej koncesji. Magistrat po-
wiadomił ponadto, że musi być zawarty akt nota-
rialny pomiędzy Janem Jeleńskim a braćmi Die-
trychami. 17/30 kwietnia 1914 r. w kancelarii no-
tariusza Cybulskiego sporządzono akt notarialny
o nabyciu praw koncesyjnych na urządzenie i eks-
ploatacje słupów przez Stanisława i Bolesława Die-
trychów42.

.

1 Zob. biogram Stanisława Detrycha [w:] A.J. Papierowski, J. Ste-
fański,  Płocczanie znani i nieznani. Słownik biograficzny. Płock
2002, s. 119; A.J. Papierowski, J. Stefański, Płock od A do Z w
tysiącletnich dziejach. Płock 2010, s. 133; J.B. Nycek, Ludzie
i książki. Słownik biograficzny ludzi książki i pióra województwa
płockiego. Płock 1983, s. 37.

2 Archiwum Państwowe w Płocku (dalej: APP), Akta Miasta Płocka
(dalej: AMP), Sprawa Ratmana II. Starania Stanisława Detrycha o
urządzenie w mieście Płocku żeliwnych słupów do naklejania
ogłoszeń, sygn. 14414, k. 8.

3 Tamże, k. 12.
4 Tamże, k. 2, 3.
5 Tamże, k. 11, 12.
6 Tamże, k. 4 i 4 verso.
7 J. Berger, Spisy ludności na ziemiach polskich. Komentarz histo-

ryczny do wystawy. Warszawa–Kliczków 26–28 kwietnia 2010, s. 2.
8 Zob. Perwaja wseobszczaja perepis naselenia Rossijskoj Imierii,

Sankt Petersburg 1897, rozdz. LVII. Płockaja gubernia.
9 APP, AMP, Dane statystyczne o Płocku, sygn. 5736.
10 APP, AMP, Dane statystyczne o Płocku, sygn. 7832
11 Pierwszy Powszechny Spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 wrze-

śnia 1921 roku. Mieszkania, ludność, stosunki zawodowe. Woje-
wództwo warszawskie. Warszawa 1927, s. 48.

12 Zob. biogram Ludwika Kempnera [w:] A.J. Papierowski, J. Stefański,
Płocczanie znani i nieznani. Słownik biograficzny. Płock 2002,
s. 263. Na temat działalności drukarskiej i wydawniczej L. Kemp-
nera szerzej pisała Urszula Morawska w pracy Drukarstwo płockie
do roku 1918. Płock 1984, s. 108–109.

13 APP, AMP, Sprawy Ratmana II. Starania Ludwika Kempnera o urzą-
dzenie w mieście Płocku słupów do naklejania ogłoszeń, sygn.
14463, k. 2–3.

14 Tamże, k. 2.
15 Tamże, k. 13.
16 Tamże, s. 2–3.
17 Z akt zawierających starania Stanisława Detrycha o ustawienie słu-

pów ogłoszeniowych wynika, że Ludwik Kempner zmarł 12 lipca
1908 roku. Zob. sygn. 14414, k. 13.

18 Tamże, k. 8–9.
19 Fut – jednostka długości w systemie miar rosyjskich = 1/7 sążnia

= 12 cali = 0,3048 m. Zob. Sovetskij enciklopediceskiej slovar,
Moskwa 1989, s. 1454.

20 Werszek – rosyjska miara długości = 1 3/4 cala (4,45 cm). Tamże.
21 Sylwetkę i dorobek tego mało dotąd znanego prezydenta miasta

Płocka, który pełnił funkcję przez 11 lat (od 1903–1914 roku)
przedstawiła po raz pierwszy dr Krystyna Grochowska. Zob. Władze
gubernialnego miasta Płocka w latach 1866–1914 (odcinek 8),
„Sygnały Płockie” 2010, nr 11 z 1 VI, s. 12. W monografii „Dzieje
Płocka”, tom 2, Dzieje miasta w latach 1793–1945 wydanej w
2006 r. pod redakcją Mirosława Krajewskiego – nazwisko tego
prezydenta (pierwszego w okresie zaborów Polaka) w ogóle nie wy-
stępuje.

22 APP, AMP, Sprawy Ratmana II. Starania Stanisława Dietrycha o urzą-
dzenie w mieście Płocku żeliwnych słupów do naklejania ogłoszeń,
sygn. 14414, k. 28.

23 Tamże, k. 15–23.
24 Tamże, k. 19v.
25 Tamże, k. 18.
26 Tamże, k. 32.
27 Tamże, k. 33.
28 Tamże, k. 38–39.
29 Tamże, k. 40, 40v.
30 Tamże, k. 43.
31 Tamże, k. 44, 46, 46a–46v.
32 Zob. pismo Magistratu z 10 lipca 1909 r, z 19 września 1909 r.

Tamże, k. 49. 7 stycznia 1910 roku odbyło się nawet specjalne
posiedzenie Magistratu z udziałem Prezydenta  miasta oraz dwóch
Ratmanów Honorowych a także p.o. Architekta Miasta, na którym
dokonana została ocena słupów. Tamże, k. 53, 54, 54v.

33 Tamże, k. 56, 56v, 62, 63, 64, 64v.
34 Tamże, k. 65v, 68, 68v.
35 Tamże, k. 70, 70v, 71.
36 Tamże, k. 57, 57v, 58, 58v.
37 Tamże, k. 72.
38 Tamże, k. 73, 77.
39 Tamże, k. 79.
40 Tamże, k. 87.
41 Tamże, k. 103..
42 Tamże, k. 107.
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AbstraktAbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt

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. Publikowana poniżej lista poległych i pomordowanych w obronie Płocka jest – jak dotych-
czas – najpełniejsza. Przy jej ustalaniu wykorzystano dostępne źródła archiwalne oraz publikacje
przedwojenne i współczesne.

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

GRZEGORZ GOŁĘBIEWSKI

LISTA POLEGŁYCH
W OBRONIE PŁOCKA 18–19 SIERPNIA 1920 R.

ORAZ ZMARŁYCH Z RAN W PÓŹNIEJSZYM CZASIE

Walki w rejonie Płocka i w samym mieście 18–
19 sierpnia 1920 r. należały do jednych z bar-
dziej krwawych starć w wojnie polsko - bolszewic-
kiej. Ilość zabitych szacowano bardzo różnie i do
dzisiaj nie udało się ich dokładnie określić. Szef
sztabu Frontu Północnego płk Włodzimierz Zagór-
ski 20 sierpnia 1920 r. szacował je na 70 zabitych
i 200 rannych1. Maria i Aleksander Macieszowie
podali, że łącznie zginęło 164 żołnierzy, 2 człon-
ków Straży Obywatelskiej i kilka osób cywilnych.
Podobną ilość – 170 – podawał ks. Feliks Słonic-
ki. Biskup Antoni Julian Nowowiejski podniósł roz-
miar strat do 300 żołnierzy poległych, ale miały
one dotyczyć „Płocka i okolicy”2.

Ponoć bezpośrednio po zakończeniu walk
udało się zidentyfikować zaledwie 25 poległych.
Później próbowano ustalić pełniejszą imienną
listę poległych w walkach. Pierwszą taką próbą
była lista opublikowana w Jednodniówce Dnia
Legionowego w 1934 r., zawierająca 51 na-
zwisk3.

Jednak lista opracowywana była po kilkuna-
stu latach od wydarzeń, których dotyczyła i wkra-

dło się do niej wiele błędów. Rok później bez
żadnych zmian listę poległych powtórzono w Jed-
nodniówce Dnia Legionowego, wydanej w kwiet-
niu 1935 r.4 Co najmniej 11 nazwisk jest na nią
wpisanych błędnie. Tym niemniej zestawienie sta-
nowiło podstawę do wykonania tablicy pamiąt-
kowej, którą w kwietniu 1935 r. zawieszono na
odwachu przy pl. Narutowicza.

Ewidentną pomyłką było wpisanie na listę
poległych Wacława Dobiszewskiego5, który za
swoją dzielną postawę został odznaczony w 1921
r. Krzyżem Walecznych. W rzeczywistości nie zginął
w 1920 r. ale zmarł 4 listopada 1938 r., w wieku
54 lat, co zostało odnotowane w „Głosie Mazo-
wieckim”. W konsekwencji pomyłki jego nazwi-
sko znalazło się na pamiątkowej tablicy pole-
głych w obronie Płocka, odsłoniętej w kwietniu
1935 r. na ścianie odwachu. W ślad za tymi źró-
dłami jest wymieniany we współczesnych publi-
kacjach6.

Kolejne omyłkowo wpisane osoby to:
– Bolesław Kozłowski (1895–03.1919) z Podol-

szyc, który wyjechał do Lwowa już w pierw-
szej partii ochotników 3 stycznia 1919 r.
wspólnie z komendantką płockiej Służby Na-
rodowej Kobiet Polskich Marceliną Rości-
szewską. Walczył z wojskami ukraińskimi w
płockiej kompanii w oddziale rtm. Romana
Abrahama, ciężko ranny 17 marca 1919 r.,
zmarł po przewiezieniu do Lwowa w szpitalu
na tzw. Technice. Pochowany na cmentarzu
janowskim7.

– Bolesław Łukaszewski (1898–03.1919), robot-
nik, który na odsiecz Lwowa wyruszył w tej
samej grupie ochotników 3 stycznia 1919 r.
Jako szeregowy walczył z wojskami ukraiń-
skimi również w oddziale rtm. Romana Abra-
hama. Został ciężko ranny w Gródku Jagiel-

Fot. 1. Pogrzeb sierż. Zofii Prokopowicz, zmarłej w Warszawie
w wyniku ran, odniesionych w obronie Płocka („Tygodnik
Ilustrowany” 1920, nr 40 z 2 października, s. 760)
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lońskim 17 marca 1919 r., zmarł po prze-
wiezieniu do szpitala na tzw. Technice. Po-
chowany został na cmentarzu janowskim8.

– Ignacy Zaliszewski także wyruszył z płockimi
ochotnikami na odsiecz Lwowa w drugiej gru-
pie 18 stycznia 1919 r. Poległ 1 maja 1919 r.
pod Nawarią i tam został pochowany9.

– szer. Stanisław Grabowski z 6 pułku piechoty
Legionów poległ 20 sierpnia 1920 r. w Dołu-
bowie k/Brańska na Podlasiu10.

– 16–letni ochotnik Jerzy Jan Mączewski (uczeń
VI klasy Gimnazjum Męskiego im. Władysła-
wa Jagiełły, syn Jana i Stefanii Mączewskich,
właścicieli majątku Szczytno w gminie Rogo-
zino) poległ pod Kondrajcem 15 sierpnia 1920 r.
w bitwie nad Wkrą (wieś leży między Ciecha-
nowem a Płońskiem blisko rzeki Wkry). Do
Płocka został jedynie przywieziony, zapisany
w księdze zgonów i pochowany na cmenta-
rzu. O jego śmierci napisał w swoich wspo-
mnieniach Zygmunt Kozanecki. Wprawdzie akt
jego zgonu odnalazł ks. M.M.Grzybowski, jed-
nak wpisał go na swoją listę poległych w obro-
nie Płocka11.

– Tadeusz Modrzejewski, jako szer. 6 pułku pie-
choty Legionów zmarł w wyniku choroby w
Płocku 14 października 1920 r.12

– Jan Zynek był szeregowym 166 pułku piecho-
ty i zmarł 17 sierpnia 1920 r. w Warszawie 13.
Na pewno Płocka nie bronił też Henryk Kron-

gold. Kazimierz Konarski w 1922 r. uznał go za
zaginionego14, rok później umieszczono go na
tablicy poległych uczniów Gimnazjum im. Wła-
dysława Jagiełły z adnotacją, że zmarł w niewoli
w 1920 r., co podał też W. Nekrasz15. W swoich
wspomnieniach jego szkolny kolega Zygmunt Ko-
zanecki pisze, że w walkach pod Kondrajcem 15
sierpnia 1920 r. został wzięty do niewoli16. Mimo
to w 1934 r. znalazł się na liście poległych w
obronie Płocka17 i pozostał tam w następnym wy-
daniu Jednodniówki, choć na sąsiedniej stronie
powtórzono informację z tablicy o śmierci w nie-
woli18.

Podobnie jest z Józefem Kamińskim, żołnierzem
201 pułku ułanów. K. Konarski uznał go za pole-
głego, w 1923 r. znalazł się na tablicy w Gimna-
zjum im. Jagiełły z informacją, że zginął na Woły-
niu w 1920 r., co powtórzył W. Nekrasz i Jednod-
niówka z 1935 r. Wszelkie wątpliwości rozwiewa
symboliczny grób na płockim cmentarzu, gdzie
czytamy, że zginął 26 września 1920 r. pod Kor-
cem na Wołyniu oraz Lista strat Wojska Polskiego,
według której zmarł z ran 27 września 1920 r.
pod Mierzychowem19.

Jeszcze większe zamieszanie jest z Ossowskim.
W opracowaniu K. Konarskiego występuje jako
Marian Wiesław Ossowski, zaginiony w wojnie.
Na tablicy pamiątkowej w Gimnazjum im. Ja-
giełły znajdujemy Sławomira Ossowskiego, zmar-

łego w niewoli w 1920 r., co powtórzono na
liście poległych „Jagiellończyków” w Jednodniów-
ce z 1935 r. Z kolei na liście poległych w obro-
nie Płocka w Jednodniówkach jest Ossowski Wie-
sław20. Z. Kozanecki pisze o Ossowskim, wzię-
tym do niewoli pod Kondrajcem 15 sierpnia 1920
r.21 Mimo zmian imienia na pewno chodzi o tego
samego ucznia Gimnazjum im. Jagiełły, który nie
mógł walczyć w Płocku.

Wątpliwości można mieć co do Tadeusza Zy-
cha z Płocka, który 18 stycznia 1919 r. wyruszył
z drugą grupą ochotników do obrony Lwowa22.
Czy wrócił i później zginął w obronie miasta –
nie wiadomo, ale widnieje na liście poległych,
opracowanej na Dzień Legionowy i na tablicy
pamiątkowej na odwachu.

Na liście poległych w Jednodniówkach prze-
kręcone zostało nazwisko Marii Szymanowicz, któ-
ra występuje jako Siwanowicz (Siwanowiczówna).
Źródłem najbardziej wiarygodnym jest tu akt zgo-
nu, gdzie jest wyraźnie napisane – Szymanowicz.
Także Adam Grzymała–Siedlecki, który był w Płoc-
ku kilka dni po zakończeniu walk używa właści-
wego brzmienia nazwiska23.

W Jednodniówce z 1935 r. dodano dwie listy
uczniów Gimnazjum im. Władysława Jagiełły i
Gimnazjum im. Marszałka Stanisława Małachow-
skiego, poległych w walkach o niepodległość i
granice Polski. Wśród tych pierwszych znalazł się
Leon Pokorski, którego jednak wtedy na tablicy
na odwachu nie umieszczono. Przy okazji weryfi-
kacji jego osoby udało się nieco uzupełnić bio-
gram. O Leonie Pokorskim wspomniał już we wrze-
śniu 1920 r. ks. Ignacy Lasocki. W 1925 r. wymie-
niany został w artykule prasowym, jako poległy w
obronie Płocka. 10 lat później powtórzono tę in-
formację w Jednodniówce. Wiadomo o nim tyle,
że był w pierwszej grupie płocczan, która wyruszy-
ła 8 kwietnia 1915 r. do Legionów. Później wal-
czył w 5 lub 6 pułku piechoty Legionów, latem
1917 r. po odmowie złożenia przysięgi został in-
ternowany w Szczypiornie. Wśród internowanych
w Łomży już nie występuje, więc musiał zostać
zwolniony. W 1920 r. znowu znalazł się w woj-
sku, prawdopodobnie w 6 pp Leg., w stopniu plu-
tonowego. 18 sierpnia 1920 zapamiętał go ks.
Ignacy Lasocki, stojącego na posterunku przy
cmentarzu żydowskim na obrzeżach miasta. We-
dług notatek z rozmów ze świadkami walk, prze-
chowywanych w Dziale Zbiorów Specjalnych TNP
„dobił się sam”. Można więc domniemywać, że
będąc rannym, widząc dobijanie rannych na polu
walki sam odebrał sobie życie. I choć w Liście strat
Wojska Polskiego nie występuje, przekazy z in-
nych źródeł można uznać za wiarygodne24.

Lista poległych z Jednodniówki stała się pod-
stawą do wykonania tablicy pamiątkowej, która
została odsłonięta na ścianie odwachu 7 kwietnia
1935 r. w czasie obchodów Dnia Legionowego i
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20–lecia wymarszu pierwszej grupy płocczan do
Legionów25.

Jednodniówka z 1935 r. stała się podstawą
do listy opublikowanej w opracowaniu ks. M.M.
Grzybowskiego na temat wojny polsko–rosyjskiej
1920 r. w Płocku i na Mazowszu26. Autor dodał 6
nazwisk w oparciu o „inne dostępne źródła”, głów-
nie – artykuły w „Kurierze Płockim” z 1920 r. i akty
zgonu, przechowywane w Archiwum Diecezjalnym
w Płocku.

Nowe osoby, dodane przez ks. M.M. Grzy-
bowskiego to:
– Berezowski Stanisław
– Bujankiewicz Władysław
– Kalisz Wincenty
– Lisiecki
– Niździński Wacław
– Pokorski Leon
– Skinder Bolesław

Stanisław Berezowski, Michał Lisiecki i Bole-
sław Skinder dodani zostali zapewne w oparciu
o informacje z „Kuriera Płockiego”27, Stanisław
Bujankiewicz – w oparciu o akt zgonu, Leon Po-
korski wystąpił w Jednodniówce z 1935 r., ale
nie został wpisany na właściwą listę poległych28.

Wacława Niździńskiego jako poległego w
Płocku wymienił jedynie Władysław Nekrasz w

opisie udziału harcerzy w obronie Płocka. W
zestawieniu poległych harcerzy Chorągwi Płoc-
kiej pod koniec książki już go nie podał, wy-
mieniając za to zgodnie z prawdą Stanisława
Niździńskiego, poległego 1 sierpnia 1920 r. pod
Nowogrodem nad Narwią29.

Prawdopodobnie W. Nekrasz się pomylił, po-
dobnie jak w przypadku Wincentego Kalisza30,
który również według niego miał polec w Płoc-
ku. Jednak w opracowaniu Kazimierza Konar-
skiego czytamy, że był uczniem gimnazjum w
Sierpcu31, a w Liście strat Wojska Polskiego, że
zmarł z ran 11 października 1920 r. w Warsza-
wie jako żołnierz 49 pułku strzelców. Jest wąt-
pliwe, by poniósł śmierć z powodu ran odnie-
sionych w walkach w Płocku, bo jego jednostka
nie brała w nich udziału32.

Ani Wacława Niździńskiego, ani Wincente-
go Kalisza wśród poległych harcerzy nie wymie-
nił Adam Grzymała–Siedlecki, który był w mie-
ście po kilku dniach od zakończenia walk. Gdy-
by zginęli w Płocku musiałby o tym wiedzieć od
mieszkańców, tak jak w przypadku Antoniego
Gradowskiego i Stefana Zawidzkiego.

Poza tym ks. M.M. Grzybowski do poległych
w obronie Płocka za Jednodniówką zaliczył Je-
rzego Mączewskiego, mimo że wcześniej zacy-
tował jego akt zgonu, który ewidentnie temu
przeczy33. Oprócz tego za Jednodniówkami przy-
toczył wymienione już nazwiska, które zostały
tam wpisane błędnie. W kilku innych przypad-
kach zostały przekręcone nazwiska:
– Bujankiewicz zamiast Bajankiewicz, co wy-

kazuje dokładna analiza zapisu aktu zgonu i
indeksu nazwisk zmarłych w roku 192034,

– Korpeła zamiast Korpeta, jak jest w liście po-
ległych z Jednodniówek,

– Rogina zamiast Ragina, jak w liście poległych
w Jednodniówkach,

– Siwanowiczówna zamiast Szymanowiczówna,
mimo cytowania aktu zgonu z prawidłowym
brzmieniem nazwiska35,

– Śnieżyński zamiast Świeżyński, jak w liście po-
ległych w Jednodniówkach.
Mimo odnalezienia aktu zgonu 74–letniego

Franciszka Detrycha, nie umieścił go na swojej
liście poległych, podobnie jak nieznanej z na-
zwiska kobiety, przywiezionej do szpitala św.
Trójcy36.

Największym wkładem ks. M.M. Grzybowskie-
go było sięgnięcie do księgi zgonów parafii św.
Bartłomieja w Płocku z 1920 r., przechowywanej
w Archiwum Diecezjalnym. Dzięki temu odnalazł
dokładne informacje dotyczące śmierci Antonie-
go Gradowskiego, Jana Bolesława Krawczyńskie-
go, Władysława Bajankiewicza, Franciszka De-
trycha, Stefana Zawidzkiego, Marii Szymanowicz,
Jerzego Jana Mączewskiego, Leona Osińskiego,
Jana Glonka, Stefana Matczaka i Józefa Brom-

Fot.2. Wojewoda warszawski Bronisław Nakoniecznikow–
Klukowski odsłania tablicę pamiątkową na ścianie odwachu
– 7 kwietnia 1935 r. („Życie Mazowsza”, 1935, nr 4, s. 107)
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ke. W oparciu o dane z księgi zgonów można
było uzupełnić dane personalne znanych już osób
oraz dodać nowe, choć nie wszyscy wymienieni
zginęli w obronie Płocka37.

3 maja  1994 r. na  ścianie odwachu została

odsłonięta tablica pamiątkowa z listą poległych
w obronie Płocka w sierpniu 1920 r., zawiera-
jącą 59 nazwisk. W stosunku do listy ks. M.M.
Grzybowskiego dodano Franciszka Solarza i Wi-
watowskiego. W pozostałych przypadkach po-
prawiono na właściwe nazwisko Korpeta i Śnie-
żyński na Świerzyński.

I znowu mamy do czynienia z błędem. Szer. 6
pułku piechoty Legionów Franciszek Solarz zmarł
w Płocku 17 stycznia 1920 r. w wyniku choro-
by38, więc nie mógł brać udziału w obronie mia-
sta, natomiast o Wiwatowskim nic nie wiadomo.

Próbę uzupełnienia listy poległych podjął rów-

nież Tadeusz Chrostowski. W opublikowanej w
1990 r. książce zamieścił listę poległych z Jed-
nodniówki Dnia Legionowego z 1935 r.39 Czte-
ry lata później wrócił do tematu, odnajdując w
aktach stanu cywilnego w Gostyninie kilka ak-
tów zgonu obrońców Płocka, zmarłych w tam-
tejszym szpitalu. Jednak dokładna analiza na-
suwa pewne wątpliwości. Na pewno w obronie
Płocka brał udział 18–letni Antoni Łukaszewski,
syn Feliksa Cezariusza i Agaty z Kalmusów mał-
żonków Łukaszewskich, urodzony w Warszawie,
harcerz, szer. 201 pułku piechoty, który zmarł z
ran w Gostyninie 21 lub 22 sierpnia 1920 r. o
godzinie 14.00. Jest to jedyny żołnierz spośród

podanych przez T. Chrostowskiego, potwierdzo-
ny w innych źródłach40.

Co do pozostałych takiej pewności nie ma.
Świadkowie podali, że 21–letni kpr. Antoni Sa-
wicki, syn Jana i Marii Sawickich, urodzony w Ma-
chowie w ziemi mohylowskiej na Kresach, służący
w 13 pułku piechoty, zmarł 18 sierpnia 1920 r. o
godz. 1400. A więc za wcześnie, aby wziąć udział
w obronie Płocka i zostać przywiezionym do Go-
stynina41.

Jednak nawet akt zgonu nie jest do końca źró-
dłem całkowicie wiarygodnym, bo w przypadku
marynarza Wiktora Nitki świadkowie również po-
dali, że zginął w rejonie Popłacina 18 sierpnia
1920 o godz. 1000, kiedy z innych źródeł wiado-
mo, że nastąpiło to ok. 5–6 godzin później42.

Przy pozostałych trzech żołnierzach w aktach
zgonów nie ma podanych przydziałów służbo-
wych, więc można jedynie domniemywać, że
walczyli w Płocku i jako ranni zostali ewakuowa-
ni do Gostynina, gdzie zmarli. Za wpisaniem ich
na listę poległych przemawiają daty śmierci,
zwłaszcza dwóch pierwszych. Są to:
– Zdzisław Lewandowski, syn Mariana i Marii

Lewandowskich, urodzony w Opalenie w po-
wiecie lipnowskim, żołnierz, lat 18, zmarły
20 sierpnia 1920 r. o godzinie 1400 43,

– Kazimierz Pankowski, syn Wojciecha i Teresy
Pankowskich, urodzony w Rypinie Starym w
powiecie rypińskim, żołnierz, lat 25, zmarły
20 sierpnia 1920 r.44,

– Stanisław Rajkowski, syn Wawrzyńca i Józefy
Rajkowskich, żołnierz, lat 17, zmarły 27 sierp-
nia 1920 r. o godz. 1600 45.
Same daty śmierci nie są jednak wystarcza-

jąco pewnym argumentem. Przykładem może
być ppor. Adam Grochal ze 144 pułku strzel-
ców, który według Listy strat Wojska Polskiego
poległ w Gostyninie 18 sierpnia 1920 r.46 Oczy-
wiście, nie mógł polec, bo w Gostyninie nie było
walk, więc musiał umrzeć z ran albo zginąć w
wyniku nieszczęśliwego wypadku z bronią. Data
wskazywałaby na walki w Płocku, jednak miej-
sce i numer jednostki już to poddaje w wątpli-
wość. Tak więc sugerowanie się wyłącznie datą
jest niewystarczające.

Natomiast w przypadku 57–letniej Wandy Igna-
cy Izabeli De Nizo, która zmarła w Gostyninie 11
grudnia 1920 r. jest wątpliwe, aby była ofiarą ataku
wojsk bolszewickich na Płock. Nie wiadomo na
jakiej podstawie T. Chrostowski zaliczył ją do ofiar
walk 18–19 sierpnia 1920 r., bo w oparciu o akt
zgonu nie można tego zrobić. Być może sugero-
wał się tym, że zgon zgłosiło jej dwóch synów z
Warszawy: redaktor Jerzy De Nizo, lat 28 i Tade-
usz De Nizo, lat 22, który był żołnierzem. To sta-
nowczo za mało, aby uznać, że W.I.I. De Nizo
zmarła w wyniku ran odniesionych w Płocku pra-
wie cztery miesiące wcześniej47.

Fot. 3. Informacja o śmierci Abrahama Narwy („Kurier Płocki”
1920, nr 202 z 28 sierpnia, s. 2)

Fot. 4. Informacja o mszy żałobnej w intencji por. M. Lisieckiego
i pchor. B. Skindera z tatarskiego pułku ułanów („Kurier Płocki”
1920, nr 208 z 3 września, s. 4)
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Całkowicie błędnie T. Chrostowski uznał za
poległych w obronie Płocka żołnierzy, wymienio-
nych na obelisku w podpłockich Łubkach. Za-
mieszczone w „Notatkach Płockich” zdjęcie było
zupełnie nieczytelne, jednak podpisane „pomnik
obrońców Płocka z 1920 r. w Łubkach”. Dopiero
bezpośrednia weryfikacja na miejscu pozwoliła
na dokładne odczytanie napisu, według którego
są to mieszkańcy gminy Łubki, którzy zginęli w
wojnie polsko–bolszewickiej, a nie – w obronie
Płocka. Napis brzmi: „Pamięci poległych w 1920
r.” Nie ma tu więc nic na temat obrony Płocka.
W ten sposób zupełnie niepotrzebnie wśród
obrońców Płocka znaleźli się: Władysław Gola-
cik, Ludwik Leszczyński, Wincenty Leszczyński,
Stefan Brudzyński, Bolesław Modrzejewski, Fran-
ciszek Kądalski, Adam Żywiałkowski, Zygmunt
Kubiński i Adam Pesel.

Dwaj z nich występują w Liście strat Wojska
Polskiego z 1934 r. i Księdze Jazdy Polskiej z
1938 r. I tak dowiadujemy się, że:
– Adam Żywiałkowski był ułanem 7 pułku uła–

nów i zmarł w wyniku choroby 1 sierpnia 1920 r.
w Ławrynowie48,

– Zygmuntów Kubińskich jest dwóch – pierwszy
z nich był szeregowym pociągu pancernego
„Piłsudczyk” i poległ 7 maja 1920 r. pod Wa-
silewiczami49, a drugi był ułanem 7 pułku uła-
nów i poległ 19 maja 1920 r. pod Szara-
kowszczyzną50. Który z nich pochodził z Łubek

nie da się określić, choć – ze względu na przy-
dział A. Żywiałkowskiego – zapewne ułan. Nie-
zależnie od tych wątpliwości – żaden z nich
nie zginął w Płocku.

– w Liście strat Wojska Polskiego występuje Ste-
fan Brudziński (na obelisku jest Stefan Bru-
dzyński), szeregowy 5 pułku piechoty Legio-
nów, który poległ 5 lutego 1919 r. pod Lwo-
wem, więc nie zgadza się data i nazwisko51.
Pozostałych żołnierzy z Łubek na Liście strat
Wojska Polskiego nie ma.
Wymienione publikacje stały się podstawą do

zamieszczenia przez autora tegoż artykułu wła-
snej, rozszerzonej do 82 nazwisk listy pole-
głych52. Lista – nie weryfikowana – powtórzyła
wszystkie wymienione błędy poprzedników, czyli
T. Chrostowskiego i ks. M.M. Grzybowskiego.

W 1998 r. Janusz Dziubak  opublikował w „No-
wym Tygodniku Płockim” zdjęcie zamordowanych
przez żołnierzy bolszewickich Stanisława i Wacła-
wa Kuczyńskich, którzy w innych źródłach nie wy-
stępują. Na nagrobku jest napisane, że „tu spo-
czywają zwłoki zamordowanych przez bolszewi-
ków d. 18 sierpnia 1920 r. śp. Stanisława 66 l. o.
i Wacława 27 l. s. KUCZYŃSKICH z Ossówki.
Cześć ich pamięci”. Data wskazywałaby na Płock
jako miejsce tego tragicznego zdarzenia, jednak
ich grób znajduje się na cmentarzu w Sikorzu, a
ich śmierć jest potwierdzona w księdze zgonów
miejscowej parafii. Jak tam czytamy obaj – ojciec
i syn – byli leśnikami („leśnymi”) i zostali zabici 18
sierpnia 1920 r. O Stanisławie Kuczyńskim wia-
domo, że był synem Antoniego i Józefy z Sulec-
kich Kuczyńskich i miał 62 dwa lata – inaczej niż

Fot. 5. Kamienna płyta na obelisku w Łubkach Nowych
(fot. G. Gołębiewski)

Fot. 6. Grób Stanisława i Wacława Kuczyńskich w Sikorzu
(fot. G. Gołębiewski)
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na nagrobku. Natomiast Wacław Kuczyński, syn
Stanisława i Antoniny z Kowalskich Kuczyńskich
urodził się w Trutowie Swobodach w pow. lipnow-
skim53. Tak więc W. i S. Kuczyńskich można dopi-
sać do ofiar żołnierzy rosyjskich w powiecie płoc-
kim.

W 2012 r. Jerzy Przedpełski i Jerzy Stefański w
słowniku biograficznym płockich Żydów podali,
że w obronie Płocka zginął jako ochotnik uczeń
Gimnazjum im. Władysława Jagiełły Adam Szyf
(1904–1920). Powołali się na tablicę pamiątkową
poległych w obronie Płocka w sierpniu 1920 r.
Jednak na tablicy na odwachu A. Szyf nie jest
wymieniony, a na tablicy pamiątkowej z 1923 r.
w LO im. Jagiełły – podobnie jak na liście pole-
głych uczniów w Jednodniówce – obok jego na-
zwiska jest napisane, że zmarł w niewoli w 1920 r.
Jedynym uzasadnieniem zaliczenia go do ofiar
walk w Płocku byłoby, gdyby został wzięty do
niewoli w Płocku, ale na to brak dowodów54.

Najnowszym źródłem do ustalenia listy pole-
głych w Płocku 18–19 sierpnia 1920 r. okazały
się notatki odnalezione przez mgr Alicję Puchalską
w czasie porządkowania akt, przechowywanych
w Dziale Rękopisów TNP. Otóż, są to różne doku-
menty dotyczące służby sanitarnej z lata 1920 r.
w Płocku. Wśród nich – spisane ołówkiem na
maleńkich karteczkach – anonimowe, ale wiary-
godne wykazy chorych żołnierzy ze szpitala woj-
skowego, w tym – zamordowanych przez żołnie-
rzy bolszewickich. Część z nazwisk pokrywa się ze
znanymi z innych źródeł, zwłaszcza Listy strat
Wojska Polskiego, ale znajdujemy tam też kilka
nowych nazwisk, nie występujących w innych źró-
dłach. Podstawę sporządzenia wykazu stanowiło
siedem źródeł, wymienionych na początku:
„1) lista chorych i rannych w szpitalu św. Trójcy

w Płocku,
2) lista strat szpitala polowego nr 206 w Płocku,
3) wiadomości tyczące się szpitala załogi 6–go

pułku w Płocku, który został dnia 18–go
8/20 roku wymordowany przez bolszewików.
Wiadomości udzielał felczer Szwaknowski w
izbie chorych 6 pp w Płocku,

4) Od p. Mossakowskiej, sanitariuszki punktu
opatrunkowego Sł. N.K.P. w Płocku,

5) Od sierżanta [Jana] Sekundy w Komendzie Placu
w Płocku,

6) Od dr. [Ignacego Izaaka] Feiberga w szp. Św.
Trójcy,

7) Od sanit. Zawrotnego z jazdy tatarskiej i 2–go
z 6–go pułku”55.
Notatki zawierają także kilka nazwisk żoł-

nierzy, których różne dokumenty (karta mundu-
rowa, list od żony lub siostry, skierowania do
izby chorych) znaleziono w szpitalu. Nie są to
jednak dowody rozstrzygające, bo np. jeden z
żołnierzy – ułan Wincenty Kowalczyk – (znale-
ziono jego kartę zaprowiantowania) został wy-

ekspediowany 10 sierpnia 1920 r. do szpitala
we Włocławku. Może to więc tylko świadczyć o
tym, że przewinęli się przez izbę chorych bata-
lionu 6 pp Leg. Według opinii felczera Szwan-
kowskiego na listę zamordowanych można wpi-
sać trzech żołnierzy. Są to Józef Stasiak z 37 pp,
Daniel Terkan56 i Adam Różycki. Wśród notatek
jest krótka lista 11 nazwisk żołnierzy, którzy zo-
stali wymordowani przez żołnierzy bolszewic-
kich. Znaleźli się na niej: plut. Mialgas oraz sze-
regowi: Ignacy Plaga, Ignacy Samsel, Konstan-
ty Cącek (Wącek?, Więcek?), Józef Tobolewski,
Ignacy Brucharczyk, Konstanty Żaroch, Stanisław
Chorążkiewicz, Piotr Petreszyn, Wasyl Kurka,
Grzegorz Lupor, który dalej został określony jako
„zabity od kuli pierwszy niewolnik z Ukrainy”57.

Dalej sporządzający notatkę pisze, że „w roz-
mowie z felczerem Szwankowskim, który był
ostatnim obecnym w czasie mordowania rannych
wspólnie z sanitariuszami Zawrotnym i Klusińskim
i pani [Heleny] Wagnerowej otrzymałem nastę-
pujące zeznania”, że zostali zamordowani:
– sanitariusz Korpeta,
– szeregowiec Chorążewicz,
– szeregowiec Wącek,
– sanitariusz Żarno (Żaroch –?),
– sanitariusz Samsel.

Poza tym zabity został kucharz szpitalny, po-
chodzący ze wsi Wolkowa, Edmund Goebelt z
jazdy telegraficznej i „dobił się sam” plut. Po-
korski. Według notatek zamordowano 22 ran-
nych lub chorych żołnierzy i kilku sanitariuszy58.

Wymieniony Konstanty Wącek lub Cącek to
niemal na pewno potwierdzony w Liście strat
Wojska Polskiego Konstanty Więcek. Tak więc te
skromne notatki potwierdzają śmierć kilku żoł-
nierzy oraz dodają kolejne nazwiska.

Być może w przyszłości uda się jeszcze dodać
kilku żołnierzy, bowiem na pewno nie jest to osta-
teczne zestawienie, co można zilustrować przy-
kładem plut. żand. Piotra Słyszki. Otóż, po uro-
czystościach 73. rocznicy obrony Płocka 18 sierp-
nia 2013 r. z kierowniczką Wydziału Kultury Urzę-
du Miasta Płocka p. Jadwigą Wojnarowską–Nad-
rowską skontaktowała się p. dr Helena Żurek,
mieszkająca pod Grajewem, z informacją, że jej
stryj – plut. żand. Piotr Słyszko (ur. w 1898 r. w
Zaliszczach, gm. Opole, pow. włodawski) wal-
czył w obronie Płocka w sierpniu 1920 r. w plu-
tonie żandarmerii wojskowej. Ranny w brzuch po-
czątkowo leżał w płockim szpitalu polowym, skąd
został przeniesiony do szpitala w Kutnie. Jednak
tam po 3 tygodniach – 8 września 1920 r. –
zmarł w wieku 22 lat i został pochowany na miej-
scowym cmentarzu. W okresie międzywojennym
jego nazwisko znalazło się na obelisku w pod-
włodawskim Opolu wśród innych mieszkańców
gminy poległych w walkach o niepodległość. In-
skrypcja jemu poświęcona brzmi: „Słyszko Piotr,
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plut. żand. wojsk pol., przeżywszy lat 22 zmarł
d. 6 IX 1920 r. wskutek ran odniesionych w obro-
nie Ojczyzny na ulicach Płocka”59.

Idąc tropem P. Słyszki sprawdziłem w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Kutnie akta zgonów od poło-
wy sierpnia do końca 1920 r. W księdze zgonów
odnotowano zaledwie dwa przypadki śmierci woj-
skowych. 2 października 1920 r. w szpitalu w Kut-
nie zmarł „Michał Ignaczak, lat dwadzieścia ma-
jący, żołnierz armii polskiej, urodzony w parafii
Goszczanów, syn Baltazara i Antoniny z Ciupów
małżonków Ignaczak”60. Drugim zabitym bądź
zmarłym był 20–letni „bolszewik urodzony w Ro-
sji” Aleksiej Pielowicz, 28 października 1920 r.
przywieziony martwy do szpitala św. Walentego61.
Natomiast ciekawych informacji dostarcza anali-
za Listy strat Wojska Polskiego. Otóż, w interesu-
jącym nas okresie w Kutnie zmarło z ran kilku
żołnierzy, z których niektórzy być może byli ofia-
rami walk w Płocku:
– 16 sierpnia 1920 r. zmarł z ran szer. 14 pp

Stanisław Andrzejewski62. Przydział służbowy
wskazywałby na walki pod Włocławkiem.

– 20 sierpnia 1920 r. zmarł z ran szer. (przy-
dział nieznany) Józef Jędrzejek63,

– 20 sierpnia 1920 r. zmarł z ran kpr. 14 pułku
ułanów Jan Kubicki64,

– 20 sierpnia 1920 r. zmarł z ran szer. (przy-
dział nieznany) Czesław Ziółkowski65, wymie-
niony na liście poległych z Jednodniówki.
Biorąc pod uwagę, że potwierdziła się infor-

macja co do C. Ziółkowskiego, można zaryzy-

kować, że Józef Jędrzejek również śmiertelne
rany odniósł w Płocku. Natomiast kpr. J. Kubic-
ki musiał zostać ranny w innym rejonie, bo w
Płocku 14 pułk ułanów nie walczył.

Z kolei według zapisów w księdze zgonów
parafii rzymsko–katolickiej w Sierpcu z 1920 r.
w tamtejszym szpitalu w sierpniu 1920 r. zmarło
czterech polskich żołnierzy:
– 18 sierpnia 1920 r. o godzinie 800 rano zmarł

„w szpitalu polowym rosyjskim” żołnierz 14

Fot. 7. Kpt. Mieczysław Głogowiecki, poległy pod Trzepowem
18 VIII 1920 r. (Historia 6 pułku piechoty Legionów Józefa
Piłsudskiego, t.I, Tradycja, Warszawa 1939, s. 78;

Fot. 8. Obelisk w podwłocławskim Opolu

Fot. 9. Grób kpt. Mieczysława Głogowieckiego na cmentarzu
garnizonowym w Płocku w dniu 18 VIII 2013 r.
(fot. G. Gołębiewski)
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pp Szulkowski, „wzięty do niewoli jako cięż-
ko ranny”66 – sądząc z przydziału – pod Wło-
cławkiem,

– 24 sierpnia 1920 r. o godz. 300 rano zmarł
18–letni żołnierz Adam Mieszczyński, ur. w
Dobrzyniu nad Wisłą, zam. w Sierpcu, syn
Antoniego i Marianny z Kowalewskich mał-
żonków Mieszczańskich67,

– 28 sierpnia 1920 r. o godz. 1900 zmarł 20–
letni żołnierz 3 kompanii 1 pułku strzelców
podhalańskich Franciszek Cyryk68,

– 2 października 1920 r. o godz. 1100 wieczo-
rem zmarł żołnierz batalionu wartowniczego
6 pp Leg. 18–letni Antoni Myścibrodzki, „uro-
dzony i zapisany do ksiąg ludności w War-
szawie, syn Antoniego i Antoniny z Weissów
małżonków Myścibrodzkich”69.
Spośród tych czterech żołnierzy Adam Miesz-

czyński jest podany w liście poległych w Jednod-
niówce. Można zastanawiać się nad wpisaniem
do poniższej listy strat Franciszka Cyryka,  ale
może to być Franciszek Syrek, wymieniony niżej.

Na Liście strat Wojska Polskiego jest wielu żoł-
nierzy 6 pułku piechoty Legionów i innych jed-
nostek, walczących w Płocku, gdzie jako data
śmierci wpisany jest sierpień 1920 r. lub tylko
rok 1920. Być może polegli lub zmarli z ran w
Płocku, jednak pozostaje to tylko w sferze do-
mysłów. Wszak 6 pp Leg. walczył nie tylko w
Płocku. Dlatego należy podchodzić do tego z
dużą ostrożnością, bo żołnierze garnizonu płoc-
kiego – nawet 18 sierpnia 1920 r. – umierali
nie tylko w trakcie walk. Przykładem może być
st. szer. 6 pp Leg. Paweł Krewski, który tego
dnia zmarł w Płocku w wyniku choroby70. Z po-
dobnej przyczyny zmarli:
– 29 sierpnia 1920 r. – strz. 4 p. strz. podha-

lańskich Franciszek Syrek71,
– 30 sierpnia 1920 r. – strz. słuckiego p. strz.

Julian Sobczyński72,
– 2 września 1920 r. – szer. 6 pp Leg. Ignacy

Łędkowski73.
Uwzględniając powyższe uwagi publikowa-

na poniżej lista jest dotychczas najpełniejszą,
wykorzystującą chyba wszystkie dostępne źró-
dła. Szczególnie wiele wniosła analiza Listy strat
Wojska Polskiego, opracowanej w 1934 r. przez
Wojskowe Biuro Historyczne74. W związku z tym
w poniższym zestawieniu znalazły się osoby, co
do których raczej nie ma wątpliwości, że zginę-
ły bądź bezpośrednio w wyniku walk, bądź na
skutek odniesionych ran. Oczywiście, najbardziej
wiarygodne są osoby potwierdzone w Liście strat
Wojska Polskiego, Historii 6 Pułku Piechoty Le-
gionów, aktach zgonów lub zgodnych przeka-
zach świadków wydarzeń.

Wątpliwości pozostają jedynie w przypadku
20 osób z listy z Jednodniówek, która jest mało
wiarygodna i nierzetelna. Są to nazwiska ze zna-

kiem zapytania i adnotacją „brak danych”, co
oznacza, że praktycznie jedynym źródłem była
Jednodniówka. Pozostawiono je na liście jedy-
nie z braku dowodów na to, że są tam wpisane
błędnie. Podobne wątpliwości dotyczą Wiwatow-
skiego i czterech żołnierzy, zmarłych w Gostyni-
nie: kpr. Antoniego Sawickiego, Zdzisława Le-
wandowskiego, Kazimierza Pankowskiego i Sta-
nisława Rajkowskiego.

Tam, gdzie dało się to ustalić - podano sto-
pień wojskowy i przydział służbowy. Jeżeli obok
nie ma daty i miejsca śmierci oznacza to, że
żołnierz zginął w Płocku 18 sierpnia 1920 r. W
kilku przypadkach jako data śmierci występuje
19 sierpnia, w przypadku zmarłych z ran – daty
są późniejsze i podane inne miejsca śmierci.

W przypadku żołnierzy 6 pułku piechoty Le-
gionów oraz ułanów tatarskiego pułku ułanów
można zakładać, że większość z nich zginęła w
starciu na przedpolu Płocka 18 sierpnia 1920 r.
W przypadku sanitariuszy szpitala wojskowego
autorzy Listy strat Wojska Polskiego podali, że
„polegli”, jednak jest niemal pewne, że zostali
zamordowani.

Lista poległych w obronie PłockaLista poległych w obronie PłockaLista poległych w obronie PłockaLista poległych w obronie PłockaLista poległych w obronie Płocka
18–19 sierpnia 1920 r.18–19 sierpnia 1920 r.18–19 sierpnia 1920 r.18–19 sierpnia 1920 r.18–19 sierpnia 1920 r.

oraz zmarłych z ran w późniejszym czasieoraz zmarłych z ran w późniejszym czasieoraz zmarłych z ran w późniejszym czasieoraz zmarłych z ran w późniejszym czasieoraz zmarłych z ran w późniejszym czasie

1. Assante IzaakAssante IzaakAssante IzaakAssante IzaakAssante Izaak (?) – brak danych75,
2. Bajankiewicz WładysławBajankiewicz WładysławBajankiewicz WładysławBajankiewicz WładysławBajankiewicz Władysław, sierż., Wojskowy

Urzędu Gospodarczy w Płocku, lat 22, zginął
na Starym Rynku76,

3. Berezowski StanisławBerezowski StanisławBerezowski StanisławBerezowski StanisławBerezowski Stanisław – inżynier, zmarł z ran,
odniesionych w czasie przejazdu przez most,
towarzysząc kpt. Albertowi de Buré77,

4. Bielawski JózefBielawski JózefBielawski JózefBielawski JózefBielawski Józef – sierż., 6 pp Leg.78,
5. Braciszewski WincentyBraciszewski WincentyBraciszewski WincentyBraciszewski WincentyBraciszewski Wincenty, kpr., 6 pp Leg.79,
6. Brodziński LucjanBrodziński LucjanBrodziński LucjanBrodziński LucjanBrodziński Lucjan (?) – brak danych80,
7. Brucharczyk IgnacyBrucharczyk IgnacyBrucharczyk IgnacyBrucharczyk IgnacyBrucharczyk Ignacy – szer., przydział niezna-

ny, zamordowany w szpitalu załogi,
8. Chorążewicz StanisławChorążewicz StanisławChorążewicz StanisławChorążewicz StanisławChorążewicz Stanisław – szer., szpital załogi

Płocka81,
9. Detrych FranciszekDetrych FranciszekDetrych FranciszekDetrych FranciszekDetrych Franciszek – cywil, lat 74, zginął przy

ul. Kościuszki 4 o godz. 1700 18 VIII 1920 r.82,
10. Dutkiewicz FranciszekDutkiewicz FranciszekDutkiewicz FranciszekDutkiewicz FranciszekDutkiewicz Franciszek (?) – brak danych83,
11. Fuksiński JanFuksiński JanFuksiński JanFuksiński JanFuksiński Jan (?) – brak danych84,
12. Głogowiecki MieczysławGłogowiecki MieczysławGłogowiecki MieczysławGłogowiecki MieczysławGłogowiecki Mieczysław (11 X 1889–18 VIII

1920), pochodził z Kolbuszowej na Rzeszowsz-
czyźnie, kpt., 6 pp Leg., dowódca batalionu
zapasowego 6 pułku piechoty Leg., zginął pod
Trzepowem, odpierając natarcie 14 szwadro-
nów nieprzyjacielskiej kawalerii z III Korpusu
Konnego85,

13. Głowacki LeonGłowacki LeonGłowacki LeonGłowacki LeonGłowacki Leon (?) – brak danych86,
14. Goebelt EdmundGoebelt EdmundGoebelt EdmundGoebelt EdmundGoebelt Edmund – 9 kompania telegra-

ficzna jazdy87,
15. Gołubowicz JózefGołubowicz JózefGołubowicz JózefGołubowicz JózefGołubowicz Józef – plut., tatarski pułk uła-

nów88,
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16. Gorczyca LeonGorczyca LeonGorczyca LeonGorczyca LeonGorczyca Leon – szer., 6 pp Leg.89,
17. Gradowski AntoniGradowski AntoniGradowski AntoniGradowski AntoniGradowski Antoni – harcerz, uczeń IV klasy

Gimnazjum im. Władysława Jagiełły, lat 14,
według aktu zgonu zginął 18 sierpnia 1920 r.
o godz. 1200 „przy okopach w Płocku”90,

18. Gródkowski JanGródkowski JanGródkowski JanGródkowski JanGródkowski Jan – szer., 6 pp Leg.91,
19. Gwiazda WładysławGwiazda WładysławGwiazda WładysławGwiazda WładysławGwiazda Władysław – szer. 6 pp Leg.92,
20. Hammer ChaimHammer ChaimHammer ChaimHammer ChaimHammer Chaim (?) – brak danych93,
21. Januchta JacekJanuchta JacekJanuchta JacekJanuchta JacekJanuchta Jacek – szer. 6 pp Leg.94,
22. Jezierski WalerianJezierski WalerianJezierski WalerianJezierski WalerianJezierski Walerian – szer., 6 pp Leg.95,
23. Jędrzejek JózefJędrzejek JózefJędrzejek JózefJędrzejek JózefJędrzejek Józef (?) – szer, przydział nie-

znany, zmarł z ran 20 VIII 1920 r. w szpitalu
w Kutnie96,

24. Jóźwiak KazimierzJóźwiak KazimierzJóźwiak KazimierzJóźwiak KazimierzJóźwiak Kazimierz – szer., 6 pp Leg.97,
25. Jóźwiak MichałJóźwiak MichałJóźwiak MichałJóźwiak MichałJóźwiak Michał – marynarz Flotylli Wiśla-

nej, sternik na statku „Stefan Batory”, zginął
w wyniku ostrzału artyleryjskiego98,

26. Kondracki JózefKondracki JózefKondracki JózefKondracki JózefKondracki Józef – starszy marynarz, Flo-
tylla Wiślana, służył na statku „Stefan Bato-
ry”, utonął w czasie ostrzału artyleryjskiego99,

27. Konojadzki JanKonojadzki JanKonojadzki JanKonojadzki JanKonojadzki Jan – szer. 6 pp Leg.100,
28. Korpeta JózefKorpeta JózefKorpeta JózefKorpeta JózefKorpeta Józef – sanitariusz szpitala załogi

Płocka, zamordowany101,
29. Kozłowski BolesławKozłowski BolesławKozłowski BolesławKozłowski BolesławKozłowski Bolesław (?) – brak danych102,
30. Krawczyński Bolesław JanKrawczyński Bolesław JanKrawczyński Bolesław JanKrawczyński Bolesław JanKrawczyński Bolesław Jan – marynarz, Flo-

tylla Wiślana, lat 26, zginął na statku „Stefan
Batory” na Wiśle od pocisku armatniego103,

31. Kulesza BolesławKulesza BolesławKulesza BolesławKulesza BolesławKulesza Bolesław – ułan, tatarski pułku uła-
nów104,

32. Kurka Wasyl Kurka Wasyl Kurka Wasyl Kurka Wasyl Kurka Wasyl – szer., stopień i przydział
nieznany, zamordowany w szpitalu załogi Płoc-
ka105,

33. Lewandowski StanisławLewandowski StanisławLewandowski StanisławLewandowski StanisławLewandowski Stanisław – szer., 6 pp Leg.106,
34. Lewandowski ZdzisławLewandowski ZdzisławLewandowski ZdzisławLewandowski ZdzisławLewandowski Zdzisław – lat 18, zmarł z

ran 20 VIII 1920 r. w Gostyninie107,
35. Lewicki BronisławLewicki BronisławLewicki BronisławLewicki BronisławLewicki Bronisław – szer., 6 pp Leg.108,
36. Lisiecki MichałLisiecki MichałLisiecki MichałLisiecki MichałLisiecki Michał (12 IX 1894 – 18 VIII 1920)

– por., tatarski pułk ułanów109,
37. Ludowski FranciszekLudowski FranciszekLudowski FranciszekLudowski FranciszekLudowski Franciszek – szer., 101 pp, po-

legł 19 VIII 1920 r.110,
38. Lupor GrzegorzLupor GrzegorzLupor GrzegorzLupor GrzegorzLupor Grzegorz – szer., stopień i przydział

nieznany, zamordowany w szpitalu załogi Płoc-
ka111,

39. Łukaszewski AntoniŁukaszewski AntoniŁukaszewski AntoniŁukaszewski AntoniŁukaszewski Antoni – harcerz, szer., 201
pp, lat 18, zmarł z ran 21 lub 22 VIII 1920 r.
w Gostyninie, pochowany na miejscowym cmen-
tarzu112,

40. Maciejowski AntoniMaciejowski AntoniMaciejowski AntoniMaciejowski AntoniMaciejowski Antoni (?) – brak danych113,
41. Malewski WładysławMalewski WładysławMalewski WładysławMalewski WładysławMalewski Władysław – kpr., sztab 2 Dywi-

zji Litewsko–Białoruskiej, poległ 19 VIII 1920 r.114,
42. Maszcz RadzońMaszcz RadzońMaszcz RadzońMaszcz RadzońMaszcz Radzoń – szer., sztab 2 Dywizji

Litewsko–Białoruskiej, poległ 19 VIII 1920 r.115,
43. Matysiak KazimierzMatysiak KazimierzMatysiak KazimierzMatysiak KazimierzMatysiak Kazimierz (?) – brak danych116,
44. Matysiak TadeuszMatysiak TadeuszMatysiak TadeuszMatysiak TadeuszMatysiak Tadeusz – szer., 10 pp117,
45. MialgasMialgasMialgasMialgasMialgas – plut., przydział nieznany, zamor-

dowany w szpitalu 6 pp Leg.118,
46. Michalak StanisławMichalak StanisławMichalak StanisławMichalak StanisławMichalak Stanisław – st. szer., zakłady 2

Dywizji Litewsko–Białoruskiej119,
47. Mieszczyński AdamMieszczyński AdamMieszczyński AdamMieszczyński AdamMieszczyński Adam – lat 18, ur. w Dobrzy-

niu nad Drwęcą, syn Antoniego i Marianny z
Karolewskich, małżonków Mieszczyńskich, za-
mieszkały w Sierpcu, przydział wojskowy nie-
znany, zmarł z ran 24 VIII 1920 r. w Sierpcu120,

48. Narel EmilNarel EmilNarel EmilNarel EmilNarel Emil – ułan, tatarski pułku ułanów121,
49. Narwa AbrahamNarwa AbrahamNarwa AbrahamNarwa AbrahamNarwa Abraham – 26-letni ochotnik,

schwytany i zamordowany przez żołnierzy ro-
syjskich na Starym Rynku przed kościołem far-
nym122,

50. Nitka Wiktor Nitka Wiktor Nitka Wiktor Nitka Wiktor Nitka Wiktor  bosmanmat (plut. mar.), Flo-
tylla Wiślana, lat 23, ur. we Lwowie 24 lute-
go 1898 r., zginął w czasie ostrzału statku „Ste-
fan Batory”, pochowany na cmentarzu w Ra-
dziwiu123,

51. Nordenberg BerNordenberg BerNordenberg BerNordenberg BerNordenberg Ber (?) – brak danych124,
52. Nowakowski JanNowakowski JanNowakowski JanNowakowski JanNowakowski Jan – szer., 6 pp Leg.125,
53. Ogman ChaimOgman ChaimOgman ChaimOgman ChaimOgman Chaim – szer., 10 pp, poległ 19

VIII 1920 r.126,
54. Olszanowski JózefOlszanowski JózefOlszanowski JózefOlszanowski JózefOlszanowski Józef – stopień i przydział nie-

ustalony127,
55. Ostrowski JózefOstrowski JózefOstrowski JózefOstrowski JózefOstrowski Józef – stopień nieustalony, 4

batalion saperów128,
56. Pankowski KazimierzPankowski KazimierzPankowski KazimierzPankowski KazimierzPankowski Kazimierz – lat 25, zmarł z ran

20 VIII 1920 r. w Gostyninie129,
57. Petreszyn PiotrPetreszyn PiotrPetreszyn PiotrPetreszyn PiotrPetreszyn Piotr – szer., przydział nieznany,

zamordowany w szpitalu batalionu 6 pp Leg.130,
58. Piotrowski FranciszekPiotrowski FranciszekPiotrowski FranciszekPiotrowski FranciszekPiotrowski Franciszek – plut., 101 pułk pie-

choty, zmarł z ran 21 VIII 1920 r. w Płocku131,
59. Piotrowski KazimierzPiotrowski KazimierzPiotrowski KazimierzPiotrowski KazimierzPiotrowski Kazimierz – ułan, tatarski pułk

ułanów132,
60. Piotrowski StanisławPiotrowski StanisławPiotrowski StanisławPiotrowski StanisławPiotrowski Stanisław – plut., 1 pułk strzel-

ców podhalańskich133,
61. Plaga IgnacyPlaga IgnacyPlaga IgnacyPlaga IgnacyPlaga Ignacy – szer., szpital załogi Płocka134,
62. Pokorski LeonPokorski LeonPokorski LeonPokorski LeonPokorski Leon – były uczeń Gimnazjum im.

Władysława Jagiełły w Płocku, plut., 6 pp Leg.,
ranny w walkach pod Trzepowem, popełnił sa_
mobójstwo135,

63. Pokrzywnicki AleksanderPokrzywnicki AleksanderPokrzywnicki AleksanderPokrzywnicki AleksanderPokrzywnicki Aleksander – wachmistrz, plu-
ton żandarmerii wojskowej, ranny w czasie
walki, został dobity prze żołnierzy rosyjskich136,

64. Prokopowicz ZofiaProkopowicz ZofiaProkopowicz ZofiaProkopowicz ZofiaProkopowicz Zofia – sierż., 6 pp Leg. zmar-
ła z ran w W-wie137,

65. Ragina WacławRagina WacławRagina WacławRagina WacławRagina Wacław (?) – brak danych138,
66. Rajkowski StanisławRajkowski StanisławRajkowski StanisławRajkowski StanisławRajkowski Stanisław – lat 17, przydział nie-

ustalony, zmarł z ran 27 sierpnia 1920 r. w
Gostyninie139,

67. Rotenberg UszerRotenberg UszerRotenberg UszerRotenberg UszerRotenberg Uszer (?) – brak danych140,
68. Różycki AdamRóżycki AdamRóżycki AdamRóżycki AdamRóżycki Adam – stopień i przydział nieusta-

lony141,
69. Samsel IgnacySamsel IgnacySamsel IgnacySamsel IgnacySamsel Ignacy – sanitariusz szpitala zało-

gi Płocka142,
70. Sawicki AntoniSawicki AntoniSawicki AntoniSawicki AntoniSawicki Antoni – kpr., 13 pp, lat 21, zmarł

18 sierpnia 1920 r. w szpitalu w Gostyninie143,
71. Sawicki JanSawicki JanSawicki JanSawicki JanSawicki Jan – 9 kompania telegraficzna

jazdy, zmarł z ran 10 września 1920 r. w Kut-
nie144,

72. Skinder BolesławSkinder BolesławSkinder BolesławSkinder BolesławSkinder Bolesław – pchor., tatarski pułk uła-
nów145,

73. Skudlarek JózefSkudlarek JózefSkudlarek JózefSkudlarek JózefSkudlarek Józef – szer., 6 pp Leg.146,
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74. Słyszko PiotrSłyszko PiotrSłyszko PiotrSłyszko PiotrSłyszko Piotr (21 VI 1898 r.)– plut., żan-
darmeria wojskowa, zmarł z ran w szpitalu w
Kutnie 6 IX 1920 r. i tam pochowany147,

75. Stasiak JózefStasiak JózefStasiak JózefStasiak JózefStasiak Józef – szer., 37 pp, żołnierz za-
mordowany w szpitalu załogi Płocka148,

76. Stawicki JózefStawicki JózefStawicki JózefStawicki JózefStawicki Józef – szer., 6 pp Leg.149,
77. Sternal JanSternal JanSternal JanSternal JanSternal Jan – szer., 12 pp, poległ 19 VIII

1920 r.150,
78. Szenwic DawidSzenwic DawidSzenwic DawidSzenwic DawidSzenwic Dawid (?) – brak danych151,
79. Szenuże DawidSzenuże DawidSzenuże DawidSzenuże DawidSzenuże Dawid – szer., szpital załogi Płoc-

ka152,
80. Szklarski AleksanderSzklarski AleksanderSzklarski AleksanderSzklarski AleksanderSzklarski Aleksander – szer., 6 pp Leg.153,
81. Szymanowicz MariaSzymanowicz MariaSzymanowicz MariaSzymanowicz MariaSzymanowicz Maria – osoba cywilna, lat

40, zginęła 19 VIII 1920 r. na ul. Kościuszki154,
82. Szymański IzydorSzymański IzydorSzymański IzydorSzymański IzydorSzymański Izydor (?) – brak danych155,
83. Śliwowski IgnacyŚliwowski IgnacyŚliwowski IgnacyŚliwowski IgnacyŚliwowski Ignacy (?) – brak danych156,
84. Świerczewski Stanisław Świerczewski Stanisław Świerczewski Stanisław Świerczewski Stanisław Świerczewski Stanisław – szer., 6 pp Leg.,

ranny w starciu pod Trzepowem 18 VIII 1920 r.,
zmarł z ran 19 VIII 1920 r. w szpitalu polowym
nr 604 w Płocku157,

85. Świeżyński CzesławŚwieżyński CzesławŚwieżyński CzesławŚwieżyński CzesławŚwieżyński Czesław (?) – brak danych158,
86. Świtalski JanŚwitalski JanŚwitalski JanŚwitalski JanŚwitalski Jan – członek Straży Obywatel-

skiej159,
87. Terkan DanielTerkan DanielTerkan DanielTerkan DanielTerkan Daniel – stopień i przydział nieusta-

lony, zamordowany w szpitalu załogi Płocka160,
88. Ulicki StanisławUlicki StanisławUlicki StanisławUlicki StanisławUlicki Stanisław (?) – brak danych161,
89. Wachall TadeuszWachall TadeuszWachall TadeuszWachall TadeuszWachall Tadeusz (15 XI 1896–18 VIII 1920)

ppor., 15 pułk artylerii ciężkiej162,
90. Więcek KonstantyWięcek KonstantyWięcek KonstantyWięcek KonstantyWięcek Konstanty – szer., szpital załogi Płoc-

ka163,

91. Wileski StanisławWileski StanisławWileski StanisławWileski StanisławWileski Stanisław – szer., przydział nieusta-
lony164,

92. Wilkowski SzymonWilkowski SzymonWilkowski SzymonWilkowski SzymonWilkowski Szymon – strz., kowieński pułk
strzelców165,

93. WiwatowskiWiwatowskiWiwatowskiWiwatowskiWiwatowski (?) – brak danych166,
94. Wnęk JanWnęk JanWnęk JanWnęk JanWnęk Jan – szer., 102 pp167,
95. Wojnowski WalentyWojnowski WalentyWojnowski WalentyWojnowski WalentyWojnowski Walenty – szer., przydział nie-

ustalony, zamordowany w szpitalu załogi Płoc-
ka168,

96. Wołejko PiotrWołejko PiotrWołejko PiotrWołejko PiotrWołejko Piotr – szer., sztab 2 Dywizji Li-
tewsko–Białoruskiej, poległ 19 VIII 1920 r.169,

97. Zawidzki StefanZawidzki StefanZawidzki StefanZawidzki StefanZawidzki Stefan – harcerz, uczeń IV klasy I
Gimnazjum Męskiego, lat 14, zginął w domu
przy ul. Kościuszki 4–18 VIII 1920 r. o godzi-
nie 1800 170,

98. Zieliński StanisławZieliński StanisławZieliński StanisławZieliński StanisławZieliński Stanisław – st. szer., 6 pp Leg.171,
99. Ziembicki FranciszekZiembicki FranciszekZiembicki FranciszekZiembicki FranciszekZiembicki Franciszek (?) – brak danych172,
100. Ziółkowski CzesławZiółkowski CzesławZiółkowski CzesławZiółkowski CzesławZiółkowski Czesław – szer., przydział nie-

znany, zmarł z ran 20 VIII 1920 w Kutnie173,
101. Zych TadeuszZych TadeuszZych TadeuszZych TadeuszZych Tadeusz (?) – brak danych174,
102. Żaroch KonstantyŻaroch KonstantyŻaroch KonstantyŻaroch KonstantyŻaroch Konstanty – szer., szpital załogi Płoc-

ka175,
103. NNNNNNNNNN – 15–17 letni chłopiec, ostrzeliwujący

18 VIII 1920 r. żołnierzy rosyjskich z wieży
kościoła farnego, schwytany i zamordowany
przez nich na Starym Rynku176,

104. NNNNNNNNNN – kucharz szpitala załogi Płocka, po-
chodzący ze wsi Walkowa177,

105. NNNNNNNNNN – kobieta, przywieziona do szpitala
św. Trójcy w Płocku, zginęła 19 VIII 1920 r.178

PrzypisyPrzypisyPrzypisyPrzypisyPrzypisy

1 Wybór dokumentów do bitwy warszawskiej. Działania 13–21 VIII
1920 r., cz. II, oprac. M. Tarczyński, dok. nr 76 – meldunek sytu-
acyjny dowództwa Frontu Północnego z 20 sierpnia 1920 r., „Woj-
skowy Przegląd Historyczny”, 1991, nr 2, s. 126.

2 M. Macieszyna, A. Maciesza, Przewodnik po Płocku, Płock 1922,
s. 30; A.J. Nowowiejski, Płock. Monografia historyczna, Płock 1931,
s. 171; T. Świecki, F. Wybult, Mazowsze Płockie w czasach wojny
światowej i powstania państwa polskiego, Toruń 1932, s. 380;
T. Chrostowski, Obrona Płocka 1920, Płock 1990, s. 34.

3 Lista poległych w obronie m. Płocka w 1920 roku (niezupełna), [w:]
Jednodniówka „Dnia Legionowego” w Płocku 8.IV.1934 r., s. 14.

4 Jednodniówka „Dnia Legionowego” w Płocku 7.IV. 1935 r., s. 14.
5 Ibidem, Lista poległych w obronie m. Płocka w roku 1920 (niezu-

pełna), s. 14.
6 Zgon zasłużonego strażaka, „Głos Mazowiecki” 1938, nr 254 z 5–6

listopada, s. 1. Pomyłkę ustalili A.J. Papierowski i J. Stefański
w swoim słowniku biograficznym płocczan (Płocczanie znani i nie-
znani, t. 2, Płock 2007, s. 123).

7 W obronie Lwowa i Kresów Wschodnich, pr. zb., Lwów 1926,
s. 108; Mazowsze Płockie na odsiecz Lwowa, „Mazowsze Płockie
i Kujawy” 1930, nr 11, s. 79.

8 W obronie Lwowa i Kresów Wschodnich, s. 115; Mazowsze Płockie
n a odsiecz Lwowa, s. 79.

9 W obronie Lwowa i Kresów Wschodnich, s. 162 (według tego opra-
cowania poległ 2 V 1919 r.); Mazowsze Płockie na odsiecz Lwowa,
s.  79; Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnie 1918–
1920, Warszawa 1934, nr 45 386, s. 1022.

10 Historia 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego, t. I, Trady-
cja, oprac. E. Skarbek (dalej – Historia 6 pp Leg.), Warszawa 1939,
s. 86, 112.

11 Archiwum Diecezjalne w Płocku (dalej – ADP), księga zgonów para-
fii św. Bartłomieja w Płocku 1919–1921, poz. nr 480; Z. Kozanec-
ki, Wiek walki o dwie wolności, Płock 2001, s. 147–148; ks. M.M.
Grzybowski, Wojna polsko–rosyjska 1920 r. w Płocku i na Mazow-
szu. Studium historyczno–pastoralne, Płock 1990, s. 79. Na tablicy
pamiątkowej z 1923 r. w LO im. Jagiełły przekręcono nazwę wsi,
podając że poległ pod Kondrajcami.

12 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 26 064, s. 580, Historia 6 pp
Leg., s. 119. W Historii 6 pp Leg. omyłkowo występuje jako Mo-
drzewski, pozostałe dane się zgadzają.

13 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 46 487, s. 1047.
14 O uczniu – żołnierzu, oprac. K. Konarski, Warszawa–Lwów 1922,

s. 198.
15 W. Nekrasz, Harcerze w bojach 1914–1921, t. II, Warszawa 1931,

s. 385.
16 Z. Kozanecki, op. cit., s.148.
17 Jednodniówka …, 8 IV 1934, , s. 14.
18 Jednodniówka …, 7 IV 1935, s. 15.
19 O uczniu - żołnierzu, s. 198; tablica pamiątkowa w Gimnazjum im.

Jagiełły; W. Nekrasz, op. cit., s. 385; Jednodniówka… , 7 IV 1935,
s. 15; Lista strat Wojska Polskiego…, nr 14 843, s. 330; M. Mrocz-
kowski, Pierwsza Polska Szkoła Średnia w Płocku w latach 1905–
1945, [w:] 100 lat Jagiellonki. Z dziejów polskiej szkoły średniej w
Płocku 1906–2006, pod red. A.M. Stogowskiej, Płock 2006, s. 45
(M. Mroczkowski podał, że J. Kamiński był ochotnikiem 20 pułku
szwoleżerów, nie dostrzegając „1” na bardzo słabo czytelnej tablicy
na grobie); tablica nagrobna na cmentarzu przy ul. Kobylińskiego.

20 O uczniu - żołnierzu, s. 198, Jednodniówka … , 8 IV 1934, s. 14;
Jednodniówka …, 7 IV 1935, s. 14,15.

21 Z. Kozanecki, op. cit., s.148
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22 Mazowsze Płockie na odsiecz Lwowa, s. 79.
23 ADP, księga zgonów parafii św. Bartłomieja… , akt zgonu nr 417;

A. Grzymała–Siedlecki, Cud Wisły. Wspomnienia korespondenta
wojennego, Warszawa 1921, s. 155; Jednodniówka…, s. 14; ks.
M.M. Grzybowski, op. cit., s. 79.

24 Dział Rękopisów TNP, Służba sanitarna w czasie obrony Płocka w
1920 r., sygn. 1581, Spis wywiadu 20 IX 1920 r.; .Ks. I. Lasocki,
„Stanisławówka” wobec najazdu bolszewickiego, „Kurier Płocki”
1920, nr 225 z 24 września, s. 2; Za dusze poległych legionistów
– płocczan, „Dziennik Płocki” 1925, nr 180 z 5 sierpnia, s. 2;
 Synowie Płocka i Ziemi Płockiej dziękują za pamięć i opiekę Radzie
m. Płocka, „Dziennik Płocki” 1935, nr 81 z 5 kwietnia, s. 3;
F. Wybult, Legioniści Mazowsza Płockiego w obozach Szczypiory i
Łomży, „Życie Mazowsza” 1935, nr 4, s. 114; Jednodniówka „Dnia
Legionowego” w Płocku 7 IV 1935 r., s. 15; Historia oddziału płoc-
kiego, ibidem, s. 3; A.J. Papierowski, J. Stefański, Płocczanie znani
i nieznani, t. 2, Płock 2007, s. 491.

25 Z obchodu Dnia Legionowego w Płocku, „Głos Mazowiecki” 1935,
nr 83 z 8 kwietnia, s. 1; Legionom cześć!, „Dziennik Płocki” 1935,
nr 83 z 9 kwietnia, s. 3; F. W.[ybult], Dzień Legionowy w Płocku,
„Życie Mazowsza” 1935, nr 4, s. 106–108. Tablica została znisz-
czona przez Niemców w czasie okupacji.

26 ks. M.M. Grzybowski, op. cit., s.177.
27 Śp. Stanisław Berezowski, „Kurier Płocki” 1920, nr 210 z 5 wrze-

śnia, s. 2; Chwała ziemi płockiej, „Kurier Płocki” 1920, nr 223 z 22
września, s. 3; [klepsydra], „Kurier Płocki” 1920, nr 207 z 2 wrze-
śnia, s. 4, nr 208 z 3 września, s. 4.

28 Jednodniówka Dnia Legionowego…, 7 IV 1935 r., s. 15.
29 W. Nekrasz, op. cit., s. 62, 385. Na tablicy pamiątkowej w LO

im. Małachowskiego jest Stanisław Niździński.
30 W. Nekrasz, op. cit., s. 62, 385.
31 O uczniu – żołnierzu, oprac. K. Konarski, Warszawa–Lwów 1922,

s. 199.
32 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 14 667, s. 326.
33 Ks. M.M. Grzybowski, op. cit., s. 79.
34 ADP, księga zgonów parafii św. Bartłomieja…, akt zgonu nr 427.

Nazwisko Bajankiewicz wyraźniej jest napisane w egzemplarzu księ-
gi zgonów, przechowywanym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Płocku.

35 Ks. M.M. Grzybowski, op. cit., s. 79.
36 Ibidem, s. 79.
37 Ibidem, s. 78,79.
38 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 36 282, s. 811; Historia 6 pp

Leg., nr 156, s. 121.
39 T. Chrostowski, Obrona Płocka, s. 35,36. Izaak Assante wystę-

puje z "literówką" jako Assanle.
40 Urząd Stanu Cywilnego w Gostyninie (dalej – USC Gostynin), Księ-

ga urodzin, małżeństw i zgonów parafii rzymsko–katolickiej w Go-
styninie w 1920 r., akt zgonu nr 182; Lista strat Wojska Polskiego.
Polegli i zmarli w wojnie 1918–1920, Warszawa 1934, nr 22821,
s. 506; T. Chrostowski, Uzupełnienie listy poległych obrońców Płocka,
„Notatki Płockie” 1994, nr 4, s. 22. Według Listy strat Wojska
Polskiego zmarł 21 sierpnia, wg aktu zgonu – 22 VIII 1920 r. W
artykule w „Kurierze Płockim” z 1921 r. (O uczczenie obrońców
Płocka pochowanych w Gostyninie, „Kurier Płocki” 1921, nr 184
z 14 sierpnia, s. 3) omyłkowo podano nazwisko Łukasiewicz.

41 USC Gostynin, księga… zgonów… w 1920 r., akt zgonu nr 174;
T. Chrostowski, op. cit., s. 22.

42 ADP, Księga zmarłych parafii św. Benedykta…, akt zgonu nr 88; K.
Taube, O. Żukowski, Zarys historii wojennej flotylli rzecznych, War-
szawa 1931, s. 69–71, 73; J. Dyskant, Wojenne flotylle wiślane
1918–1939, Warszawa 1997, s. 72; J. Przybylski, Marynarze w
walce o niepodległość Polski 1918–1920, Warszawa 1999, s. 118–
121.

43 USC Gostynin, księga… zgonów… w 1920 r., akt zgonu nr 175.
T. Chrostowski, op. cit., s. 22.

44 USC Gostynin, księga… zgonów …w 1920 r., akt zgonu nr 176.
T. Chrostowski, op. cit., s. 22.

45 USC Gostynin, księga… zgonów… w 1920 r., akt zgonu nr 189.
T. Chrostowski, op. cit., s. 22.

46 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 10 986, s. 242.
47 USC Gostynin, księga… zgonów…. w 1920 r., akt zgonu nr 290;

T. Chrostowski, op. cit., s. 22.
48 Lista strat Wojska Polskiego …, nr 46 928, s. 1057; Księga jazdy

polskiej, pod red. B.Wieniawy–Długoszowskiego, Warszawa 1938,
wykaz poległych kawalerzystów i artylerzystów konnych, nr 4 052,

s. 400.
49 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 19 913, s. 441.
50 Ibidem, nr 19 914, s. 441; Księga Jazdy Polskiej, lista poległych

kawalerzystów i artylerzystów konnych, nr 1680, s. 370.
51 Lista strat Wojska Polskiego… , nr 3 404, s. 74.
52 G. Gołębiewski, Obrona Płocka przed bolszewikami 18–19

sierpnia 1920 r., Płock 2004, s. 163–165.
53 Księga zgonów parafii rzymsko–katolickiej w Sikorzu, akty zgonu

nr 26 i 27 z 1920 r.; J. Dziubak, Moje wspomnienia z 1920 r.,
„Nowy Tygodnik Płocki” 1998, nr 33 z 23 sierpnia, s. 7; zdjęcie
podarowane autorowi przez J. Dziubaka.

54 Jednodniówka…, z 7 IV 1935 r., s. 15; J. Przedpełski, J. Stefański,
Żydzi płoccy w dziejach miasta, Płock 2012, s. 159; tablica pa-
miątkowa na pl. Narutowicza na budynku dawnego odwachu; ta-
blica pamiątkowa z 1923 r. w LO im. Władysława Jagiełły. K.
Konarski w 1922 r. podał, że A. Szyf zaginął (O uczniu - żołnierzu,
s.198)

55 Dział Rękopisów Biblioteki im. Zielińskich TNP (dalej - Dz. Rkps.
TNP), Służba sanitarna w czasie obrony Płocka w 1920 r., sygn.
1581, spis wywiadu dnia 20 IX 1920 r.

56 Nazwisko napisane bardzo niewyraźnie.
57 Dz. Rkps. TNP, Służba sanitarna w czasie obrony Płocka w 1920 r.,

sygn. 1581, spis wywiadu dnia 20 IX 1920 r.
58 Ibidem.
59 Informacje przekazane autorowi przez dr Helenę Żurek w roz-

mowie telefonicznej 20 sierpnia 2013 r.
60 USC w Kutnie, duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmar-

łych w 1920 r. w Kutnie, poz. 482.
61 Ibidem, poz. 503.
62 Lista strat Wojska Polskiego …, nr 397, s. 9.
63 Ibidem, nr 13 947, s. 310.
64 Ibidem, nr 19 881, s. 440.
65 Ibidem, nr 46 270, s. 1042.
66 Księga zgonów parafii św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu

za lata 1917–1924, poz. 182.
67 Ibidem, poz. 191.
68 Ibidem, poz. 195.
69 Ibidem, poz. 211.
70 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 19 136, s. 424.
71 Ibidem, nr 37 976, s. 849.
72 Ibidem, nr 36 022, s. 805.
73 Ibidem, nr 22 562, s. 501.
74 Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnie 1918–

1920, Warszawa 1934.
75 Jednodniówka…, s. 14; ks. M.M. Grzybowski, op. cit., s. 177; J.

Przedpełski, J. Stefański, op. cit., s. 34; tablica pamiątkowa z nazwi-
skami poległych obrońców Płocka na odwachu na pl. Narutowicza.

76 ADP,  księga zgonów…, akt zgonu nr 427; Lista strat Wojska Pol-
skiego…,  nr 46 952, s. 1059; ks. M.M. Grzybowski, op. cit., s. 78,
177. Na tablicy pamiątkowej na odwachu występuje jako Bujankie-
wicz, u ks. M.M. Grzybowskiego podobnie, ale jako syn „małżon-
ków Bojankiewicz”. W Liście strat Wojska Polskiego – jako Bojan-
kiewicz. W akcie zgonu 2–krotnie występuje nazwisko Bajankie-
wicz. Na tablicy w LO im. Jagiełły wymieniony jest Henryk Bajankie-
wicz, zmarły w niewoli w 1920 r. – być może jego krewny.

77 Śp. Stanisław Berezowski, „Kurier Płocki” 1920, nr 210 z 5 wrze-
śnia, s. 2; Chwała ziemi płockiej, „Kurier Płocki” 1920, nr 223 z 22
września, s. 3; ks. M.M. Grzybowski, op. cit., s. 177; tablica pamiąt-
kowa na odwachu; G. Gołębiewski, Stanisław Berezowski (1888–
1920) - tragiczna ofiara ataku bolszewickiego na Płock, „Notatki
Płockie” 2008, nr 2, s. 36–38.

78 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 2 116, s. 47; Historia 6 pp Leg.,
s. 112, nr 19, s. 84.

79 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 3 239, s. 71., Historia 6 pp Leg.,
s.112, nr 33, s. 84. W Liście strat Wojska Polskiego jako datę
i miejsce śmierci podano „VIII 1920, Płock”.

80 Jednodniówka…, s. 14; Lista poległych w obronie m. Płocka; ks.
M.M. Grzybowski, op. cit., s. 177; tablica pamiątkowa na odwachu.

81 Ibidem; Lista strat Wojska Polskiego …, nr 4 623, s. 10; Jednod-
niówka…, s. 14; ks. M.M. Grzybowski, op. cit., s. 177; tablica pa-
miątkowa na odwachu.

82 ADP, księga zgonów…, akt zgonu nr 422; ks. M.M. Grzybowski,
op. cit., s. 79.

83 Jednodniówka…, s. 14; ks. M.M. Grzybowski, op. cit., s. 177;
tablica pamiątkowa na odwachu.
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84 Jednodniówka…, s. 14; ks. M.M. Grzybowski, op. cit., s. 177;
tablica pamiątkowa na odwachu.

85 Dz. Rkps. TNP, Służba sanitarna w czasie obrony Płocka w 1920 r.,
sygn. 1581, spis wywiadu dnia 20 IX 1920 r.; Ze złotej księgi
bohaterów, „Żołnierz Polski” 1921, nr 21 z 23 kwietnia, s. 4; Z.
Bohusz–Szyszko, Działania wojenne nad dolną Wisłą w 1920 r.,
Warszawa 1931, s. 121; E. Skarbek, Zarys historii wojennej 6–go
pułku piechoty Legionów, Warszawa 1929, s. 33; Historia 6 pp
Leg., s. 64, 75, 83. Jednodniówka…, s. 14; ks. M.M. Grzybowski,
op. cit., s. 177; tablica pamiątkowa na odwachu.

86 Jednodniówka…, s. 14; ks. M.M. Grzybowski, op. cit., s. 177;
tablica pamiątkowa na odwachu.

87 Archiwum Państwowe w Płocku, akta miasta. Płocka, sygn. 22 087,
protokół posiedzenia Rady Miejskiej z 19 VIII 1921 r., na podstawie
listu żołnierzy 9 kompanii telegraficznej; Dz. Rkps. TNP, Służba
sanitarna w czasie obrony Płocka w 1920 r., sygn. 1581, spis wy-
wiadu dnia 20 IX 1920 r.; [ogłoszenie rodziców o poszukiwaniu
zaginionego], „Kurier Płocki” 1920, nr 210 z 5 września, s. 1;
Jednodniówka…, s. 14; ks. M.M. Grzybowski, op. cit., s. 177; tabli-
ca pamiątkowa na odwachu.

88 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 10 248, s. 226; Księga Jazdy
Polskiej, pr. zb. Warszawa 1938, poz. 879, s. 351; imam M.T.
Żuk, Pamięci poległych ułanów z pułku im. pułkownika Mustafy
Achmatowicza, „Rocznik Muzułmański” 1994, t. 2, s. 74.

89 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 10 313, s. 227; Historia 6 pp
Leg., s. 112, nr 85, s. 86.

90 ADP, księga zgonów…, akt zgonu nr 437; A. Grzymała–Siedlecki,
op. cit., s. 158; O uczniu - żołnierzu, s. 198; W. Nekrasz, op. cit.,
s. 62, 385; Jednodniówka…, s. 14; S. Fałat, Miał wtedy 14 lat…,
„Goniec Obywatelski” 1990, nr 27 z 30 sierpnia, s. 8; ks. M.M.
Grzybowski, op. cit., s. 78, 177; tablica pamiątkowa na odwachu.
Na tablicy nagrobnej na cmentarzu przy ul. Kobylińskiego błędnie
podano jako datę śmierci 16 VIII 1920 r.

91 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 11 111, s. 245; Historia 6 pp
Leg., s. 112, nr 96, s. 86.

92 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 11 652, s. 257; Historia 6 pp
Leg., s.112, nr 103, s. 86.

93 Jednodniówka…, s. 14; ks. M.M. Grzybowski, op. cit., s. 177;
tablica pamiątkowa na odwachu.

94 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 13 279, s. 259; Historia 6 pp
Leg., s. 112, nr 112, s. 87.

95 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 13 866, s. 308; Historia 6 pp
Leg., s. 112, nr 119, s. 87.

96 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 13 947, s. 310.
97 Ibidem, nr 14 064, s. 312. Historia 6 pp Leg., s. 112, nr 122, s. 87.

W Liście strat stopień i przydział nieustalony.
98 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 14 090, s. 313; K. Taube, O.

Żukowski, Zarys historii wojennej flotylli rzecznych, Warszawa 1931,
s. 73; J.W. Dyskant, „Stefan Batory” pod …Płockiem, „Tygodnik Płoc-
ki” 1989, nr 34 z 20 sierpnia, s. 4; idem, Wojenne flotylle wiślane
1918–1939, Warszawa 1997, s. 72; J. Przybylski, Marynarze w
walce o niepodległość Polski 1918–1920, Warszawa 1999, s. 121,
201.

99 K. Taube, O. Żukowski, op. cit., s. 73; J.W. Dyskant, Wojenne
flotylle…, s. 72; J. Przybylski, op. cit., s. 121, 201.

100 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 17 281, s. 384; Historia 6 pp
Leg., s. 112, nr 142, s. 87. W Liście strat stopień i przydział nieustalony.

101 Dz. Rkps. TNP, Służba sanitarna w czasie obrony Płocka w 1920 r.,
sygn. 1581, spis wywiadu dnia 20 IX 1920 r.; Jednodniówka…,
s. 14; ks. M.M. Grzybowski, op. cit., s. 177; tablica pamiątkowa na
odwachu.

102 Dz. Ręk. TNP, Służba sanitarna w czasie obrony Płocka w 1920 r.,
sygn. 1581, spis wywiadu dnia 20 IX 1920 r.; Jednodniówka…, s. 14;
ks. M.M. Grzybowski, op. cit., s. 177; tablica pamiątkowa na odwachu.

103 ADP, księga zgonów…, akt zgonu nr 428; Jednodniówka…, s. 14;
J.W. Dyskant, „Stefan Batory”…; idem, Wojenne flotylle…, s. 72;
ks. M.M. Grzybowski, op. cit., s. 78, 177; J. Przybylski, op. cit.,
s.121, 201; tablica pamiątkowa na odwachu.

104 Księga Jazdy Polskiej, nr 1715, s. 370; imam M.T. Żuk, op. cit.,
s. 74. Wprawdzie w obu publikacjach podano tylko datę śmierci –
18 VIII 1920 – ale można domniemywać, że B. Kulesza poległ w
Płocku, bowiem tatarski pułk ułanów w tym dniu walczył tylko w
rejonie Płocka.

105 Dz. Rkps. TNP, Służba sanitarna w czasie obrony Płocka w 1920 r.,
sygn. 1581, spis wywiadu dnia 20 IX 1920 r.

106 E. Skarbek, Zarys historii wojennej 6–go pułku piechoty Legio-
nów, s. 35; Jednodniówka…, s. 14; ks. M.M. Grzybowski, op. cit.,
s. 177; tablica pamiątkowa na odwachu.

107 USC Gostynin, księga… zgonów … w 1920 r., akt zgonu nr 175;
T. Chrostowski, Uzupełnienie listy poległych…, s. 22.

108 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 21 727, s. 481; Historia 6 pp
Leg., s. 112, nr 177, s. 88; Jednodniówka…, s. 14; ks. M.M. Grzy-
bowski, op. cit., s. 177; tablica pamiątkowa na odwachu.

109 [ogłoszenie o nabożeństwie żałobnym], „Kurier Płocki” 1920, nr
207, 208, 209 z 2, 3, 4 września, s. 4; Księga Jazdy Polskiej, poz.
1858, s. 372; ks. M.M. Grzybowki, op. cit., s. 177 (w wykazie brak
imienia); imam M.T. Żuk, op. cit., s.74 (omyłkowo podane miejsce
śmierci – Połock zamiast Płock); tablica pamiątkowa na odwachu
(na tablicy brak imienia).

110 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 22 234, s. 492.
111 Dz. Rkps. TNP, Służba sanitarna w czasie obrony Płocka w 1920 r.,

sygn. 1581, spis wywiadu dnia 20 IX 1920 r. (w notatce – „zabity od
kuli pierwszy niewolnik z Ukrainy”).

112 USC Gostynin, księga… zgonów … w 1920 r., akt zgonu nr 182;
Lista strat Wojska Polskiego…, nr 22 821, s. 506; T. Chrostowski,
Uzupełnienie listy poległych...., s. 22. Wg Listy strat zmarł 21 VIII
1920 r., wg aktu zgonu – 22 VIII1920 r. W artykule w „Kurierze
Płockim” z 1921 r. (O uczczenie obrońców Płocka pochowanych w
Gostyninie, „Kurier Płocki” 1921, nr 184 z 14 sierpnia, s. 3) omył-
kowo podano nazwisko Łukasiewicz.

113 Jednodniówka…, s. 14; ks. M.M. Grzybowski, op. cit., s. 177;
tablica pamiątkowa na odwachu.

114 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 23 628, s. 525.
115 Ibidem, nr 24 444, s. 544.
116 Jednodniówka…, s. 14; ks. M.M. Grzybowski, op. cit., s. 177;

tablica pamiątkowa na odwachu.
117 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 24 697, s. 550; F. Kłosowski,

Zarys historii wojennej 10–go pułku piechoty, Warszawa 1929, s. 175.
118 Dz. Rkps. TNP, Służba sanitarna w czasie obrony Płocka w 1920 r.,

sygn. 1581, spis wywiadu dnia 20 IX 1920 r.
119 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 25 088, s. 558.
120 Kancelaria parafii św. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu,

księga zgonów parafii rzymsko–katolickiej w Sierpcu za lata 1917–
1924, akt zgonu nr 191 z 1920 r.; Jednodniówka…, s. 14; ks.
M.M. Grzybowski, op. cit., s. 177; tablica pamiątkowa na odwachu.

121 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 26 887, s. 599; Księga Jazdy
Polskiej, poz. 2 261, s. 377; imam M.T. Żuk, op. cit., s.74.

122 „Kurier Płocki” 1920, nr 202 z 28 sierpnia, s. 4; Anna P., A gdy
bolszewicy Płock zdobywali…, „Mazowsze Płockie i Kujawy” 1928,
nr 8, s. 97; Jednodniówka…, s. 14; ks. M.M. Grzybowski, op. cit.,
s. 75–76.

123 USC Płock, księga zmarłych parafii św. Benedykta w Radziwiu; akt
zgonu nr 88, Lista strat…, nr 31 258, s. 698 (podano błędnie Kock
jako miejsce śmierci); J.W. Dyskant, „Stefan Batory”…; idem, Wo-
jenne flotylle…, s. 72; T. Chrostowski, Obrona Płocka 1920, Płock
1990, s. 34, 40; J. Przybylski, op. cit., s.121, 201.

124 Jednodniówka…, s. 14; ks. M.M. Grzybowski, op. cit., s. 177;
tablica pamiątkowa na odwachu.

125 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 27 661, s. 616; Historia 6 pp
Leg., s. 112, nr 228, s. 90. W Liście strat stopień i przydział nieustalony.

126 Ibidem, nr 27 957, s. 624; F. Kłosowski, op. cit., s. 29. Jednod-
niówka…, s. 14; ks. M.M. Grzybowski, op. cit., s. 177; tablica
pamiątkowa na odwachu. W Liście strat brak miejsca śmierci.

127 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 28 230, s. 630.
128 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 28 648, s. 640.
129 USC Gostynin, księga… zgonów … w 1920 r., akt zgonu nr 176;

T. Chrostowski, Uzupełnienie listy poległych…, s. 22.
130 Dz. Rkps. TNP, Służba sanitarna w czasie obrony Płocka w 1920 r.,

sygn. 1581, spis wywiadu dnia 20 IX 1920 r.
131 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 30 665, s. 685.
132 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 30 700, s. 686; Księga Jazdy

Polskiej, nr 2 607, s. 382; imam M.T. Żuk, op. cit., s.75.
133 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 30 719, s. 686.
134 Dz. Rkps. TNP, Służba sanitarna w czasie obrony Płocka w 1920 r.,

sygn. 1581, spis wywiadu dnia 20 IX 1920 r.; Lista strat Wojska
Polskiego, nr 30 853, s. 689.

135 Dz. Rkps. TNP, Służba sanitarna w czasie obrony Płocka w 1920 r.,
sygn. 1581, spis wywiadu dnia 20 IX 1920 r.; ks. I. Lasocki, „Stani-
sławówka” wobec najazdu bolszewickiego, „Kurier Płocki” 1920,
nr 225 z 24 września, s. 2; Za dusze poległych legionistów – płoc-
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czan, „Dziennik Płocki” 1925, nr 180 z 5 sierpnia, s. 2;  Synowie
Płocka i Ziemi Płockiej dziękują za pamięć i opiekę Radzie m.
Płocka, „Dziennik Płocki” 1935, nr 81 z 5 kwietnia, s. 3; F. Wybult,
Legioniści Mazowsza Płockiego w obozach Szczypiory i Łomży, „Życie
Mazowsza” 1935, nr 4, s. 114; lista uczniów Państwowego Gim-
nazjum im. Władysława Jagiełły, poległych w latach 1914–1920
[w:] Jednodniówka „Dnia Legionowego” w Płocku 7 IV 1935 r., s. 15;
Historia oddziału płockiego, ibidem, s.3; ks. M.M. Grzybowski, op.
cit., s. 93, 177; A.J. Papierowski, J. Stefański, Płocczanie znani i
nieznani, t. 2, Płock 2007, s. 491; tablica pamiątkowa na odwachu.

136 Echa ustąpienia rotmistrza Czuruka z Płocka, „Kurier Płocki” 1920,
nr 256 z 30 października, s. 3; Lista strat Wojska Polskiego …, nr
31 258, s. 698; M. Trubas, Żandarmeria Wojska Polskiego w obro-
nie Ziemi Płockiej w 1920 r., „Notatki Płockie” 2006, nr 1, s. 30. W
Liście strat Wojska Polskiego jest Pokrzywiński. W odręcznie pisa-
nym nazwisku, różnica między obu brzmieniami jest niemal nie-
zauważalna. Ponieważ M. Trubas pracował na oryginalnych doku-
mentach, zapewne wersja Pokrzywnicki jest właściwa. Tak jest też
w artykule prasowym z 1920 r.

137 Podpis pod zdjęciem z pogrzebu, „Tygodnik Ilustrowany” 1920,
nr 40 z 2 października, s. 760; Pamięć musi trwać. W 80 rocz-
nicę obrony Płocka, Płock 2000, fotografia, s. nlb.

138 Jednodniówka…, s. 14; ks. M.M. Grzybowski, op. cit., s. 177;
tablica pamiątkowa na odwachu.

139 USC Gostynin, księga …zgonów… w 1920 r., akt zgonu nr 189;
T. Chrostowski, op. cit., s. 22.

140 Jednodniówka…, s. 14; ks. M.M. Grzybowski, op. cit., s. 177;
tablica pamiątkowa na odwachu.

141 Dz. Rkps. TNP, Służba sanitarna w czasie obrony Płocka w 1920 r.,
sygn. 1581, spis wywiadu dnia 20 IX 1920 r. Według opinii felczera
Szwankowskiego.

142 Dz. Rkps. TNP, Służba sanitarna w czasie obrony Płocka w 1920 r.,
sygn. 1581, spis wywiadu dnia 20 IX 1920 r.; Lista strat Wojska
Polskiego…, nr 34 295, s. 769.

143 USC Gostynin, księga…zgonów… z 1920 r., akt zgonu nr 174;
T. Chrostowski, op. cit., s. 22.

144 Archiwum Państwowe w Płocku, akta miasta Płocka, sygn. 22 087,
protokół posiedzenia Rady Miejskiej z 19 sierpnia 1921 r., na pod-
stawie listu żołnierzy 9 kompanii telegraficznej; Lista strat Wojska
Polskiego…, nr 34 545, s. 772.

145 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; Księga Jazdy Polskiej, nr 3 040, s. 387; ks.
M.M. Grzybowki, op. cit., s. 177; imam M.T. Żuk, op. cit., s. 75;
tablica pamiątkowa na odwachu.

146 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 35 586, s. 796; Historia 6 pp
Leg., s. 112, nr 313, s. 92. W Jednodniówce, w opracowaniu ks.
Grzybowskiego i na tablicy na odwachu występuje jako Szkudlarek.

147 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 35 800, s. 801; informacje
bratanicy – dr Heleny Żurek, przekazane w rozmowie telefonicz-
nej 20 VIII 2013 r.

148 Dz. Rkps. TNP, Służba sanitarna w czasie obrony Płocka w 1920 r.,
sygn. 1581, spis wywiadu dnia 20 IX 1920 r. Według opinii felczera
Szwankowskiego.

149 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 Płocku–Trzepowie, tablica
pamiątkowa na odwachu.

150 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 37 212, s. 832.
151 Jednodniówka…, s. 14; ks. M.M. Grzybowski, op. cit., s. 177;

A.J. Papierowski, J. Stefański, op. cit., s. 612; J. Przedpełski,
J. Stefański, op. cit., s. 157; tablica pamiątkowa na odwachu.

152 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 38 573, s. 863.
153 Ibidem, nr 38 690, s. 865; Historia 6 pp Leg., s. 112, nr 355, s. 93.

 W Jednodniówce, w opracowaniu ks. Grzybowskiego i na tablicy na
odwachu występuje jako Sklarski.

154 ADP, księga zgonów parafii św. Bartłomieja… , akt zgonu nr 417;
A. Grzymała–Siedlecki, op. cit., s. 155; ks. M.M. Grzybowski, op.
cit., s. 79, 177. W różnych publikacjach i na tablicy na odwachu
występuje jako Siwanowicz, co jest błędem.

155 Jednodniówka…, s. 14; ks. M.M. Grzybowski, op. cit., s. 177;
tablica pamiątkowa na odwachu.

156 Jednodniówka…, s. 14; ks. M.M. Grzybowski, op. cit., s. 177;
tablica pamiątkowa na odwachu.

157 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 40 016, s. 896; Historia 6 pp
Leg., s. 112, nr 42, s. 117. Jednodniówka…, s.14; ks. M.M. Grzy-
bowski, op. cit., s. 177; A.J. Papierowski, J. Stefański, Płocczanie
znani i nieznani, t. 2, s. 631; tablica pamiątkowa na odwachu. W
Liście strat są wszystkie dane bez Płocka jako miejsca śmierci.

158 Jednodniówka…, s. 14; ks. M.M. Grzybowski, op. cit., s. 177;
tablica pamiątkowa na odwachu. Na tablicy występuje jako Świe-
rzyński.

159 Zapomoga dla matki obrońcy Płocka, „Kurier Płocki” 1921, nr 239
z 3 listopada, s. 3; A. Grzymała–Siedlecki, op. cit., s. 156; Jednod-
niówka…, s. 14; ks. M.M. Grzybowski, op. cit., s. 177; tablica pa-
miątkowa na odwachu. Na obelisku na cmentarzu w Płocku–Trze-
powie występuje Świtalski Franciszek. Czy poległ w obronie Płocka
– nie wiadomo.

160 Dz. Rkps. TNP, Służba sanitarna w czasie obrony Płocka w 1920 r.,
sygn. 1581, spis wywiadu dnia 20 IX 1920 r. Według opinii felczera
Szwankowskiego.

161 Jednodniówka..., s. 14 ks. M.M. Grzybowski, op. cit., s. 177;
tablica pamiątkowa na odwachu.

162 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 41 605, s. 935.
163 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 43 055, s. 966. W Jednod-

niówce, w opracowaniu ks. Grzybowskiego i na tablicy na odwa-
chu – Więcek Mikołaj. W notatkach, przechowywanych w Dziale
Rękopisów TNP – Wącek.

164 Ibidem, nr 43 169, s. 969.
165 Ibidem, nr 43 238, s. 970; S. Baron, Zarys historii wojennej 77–go

pułku strzelców, Warszawa 1929, s. 32.
166 Tablica pamiątkowa na odwachu.
167 Lista strat Wojska Polskiego…, nr 43 730, s. 982.
168 Dz. Rkps. TNP, Służba sanitarna w czasie obrony Płocka w 1920 r.,

sygn. 1581, spis wywiadu dnia 20 IX 1920 r. Według opinii felczera
Szwankowskiego.
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THE LIST OF THOSE KILLED IN ACTION IN THE DEFENCE
OF PŁOCK ON THE 18TH AND 19TH OF AUGUST 1920

AND THOSE WHO DIED OF WOUNDS LATER

SummarySummarySummarySummarySummary

During combat in the defence of Płock on the 18th and 19th of August 1920 164 soldiers and
a few civilians died in battle or were either murdered or subsequently died of their wounds. The list
of casualties published below is the most complete so far. Available archives and pre-war as well
as the contemporary publications, , were used in compiling the list.
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NORBERT WOŹNIAK

CZESŁAW BIAŁOWĄS
– MAŁACHOWIAK I AGENT URZĘDU BEZPIECZEŃSTWA

AbstraktAbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt

W okresie Polski Ludowej mury najstarszej szkoły w Płocku opuściło tysiące absolwentów. Jed-
nym z nich był Czesław Białowąs. Ta postać budzi do dziś spore kontrowersje, głównie wśród
historyków Instytutu Pamięci Narodowej. Na temat jego biografii literatura jest dość uboga. Dlate-
go historia człowieka, który okazał się odpowiedzialny za zbrodnię, zostanie opisana na podsta-
wie zebranych przeze mnie różnego rodzaju materiałów archiwalnych, literatury i Internetu. Jemu
to właśnie jest poświęcony artykuł, który będzie podzielony na kilka części.

Słowa kluczowe:Słowa kluczowe:Słowa kluczowe:Słowa kluczowe:Słowa kluczowe: Czesław Białowąs, biografia, LO im. Marszałka Stanisława Małachowskiego
w Płocku, VIII LO im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, Huzar, Urząd Bezpieczeństwa Pu-
blicznego.

W sercu miasta Płoc-
ka znajduje się najstar-
sza szkoła w Polsce i Eu-
ropie, która istnieje od
1180 roku. Jest to Liceum
Ogólnokształcące im.
Marszałka Stanisława
Małachowskiego. Mieści
się przy ulicy Stanisława
Małachowskiego 1.
Swojego patrona otrzy-
mało w 1921 roku, na-
tomiast obecną nazwę
przyjęło po wojnie. W
1957 roku świętowało
swój jubileusz 777 lat ist-
nienia. Jej mury opuści-
ło w latach 1945–1956
około 1101 absolwen-

tów1. Niewiele osób wie, że do tej szkoły w okre-
sie stalinowskim uczęszczał Czesław Białowąs. Nie
był ani Mazowszaninem, ani Płocczaninem. Po-
chodził z terenów, które w latach 30. XX wieku
wchodziły w skład województwa lubelskiego. Dzia-
łał dla bezpieki jako agent Małachowski lub Ma-
łachowiak. Posługiwał się także pseudonimem
Michał. Władza ludowa sfałszowała jego życiorys
po ukończeniu szkoły. Ten młody chłopiec po-
chodzący z rodziny o tradycjach patriotycznych w
wieku 18 lat przeszedł na stronę komunistycznej
władzy. Zależało mu nie tylko na ratowaniu mat-
ki, ale również zgodnie z rozkazem Urzędu Bez-
pieczeństwa Publicznego na zwalczaniu i zabija-
niu żołnierzy wyklętych, prawdziwych patriotów
walczących o wolną, niepodległą i demokratyczną
Polskę. Ta metamorfoza, jaka się dokonała na
Białowąsie, doprowadziła do zmiany jego poglą-

dów i otoczenia na nową rzeczywistość. Wtedy
bliżej było mu do Polski Ludowej niż wolnej i bur-
żuazyjno–kapitalistycznej. Służba i wierność wła-
dzy ludowej sprawiły, że mógł zrealizować wszyst-
kie swoje plany i marzenia. Jednak to co wyda-
wało się możliwe do spełnienia doprowadziło do
zadania cierpienia, krzywdy i śmierci wielu lu-
dziom, których nie oszczędził los. Okrutna kara i
śmierć spotkała także członków jego rodziny, któ-
rzy według niego działali dla bandy zdrajców i
pachołków oddanych rządowi polskiemu w Lon-
dynie. Do końca życia pozostał wierny lewicowym
i komunistycznym poglądom2.

Czesław Białowąs – absolwent Małachowian-
ki, polonista, poeta, nauczyciel, wicedyrektor,
agent UB i członek PZPR, stał się sławny dzięki
spektaklowi teatralnemu dla Telewizji Polskiej pt.
„Tajny współpracownik” wyemitowanemu na po-
czątku 2009 roku. Jego autorem był Cezary Hara-
simowicz, a reżyserem Krzysztof Lang. Dla potrzeb
telewizji imię głównego bohatera Czesław Biało-
wąs zamieniono na Mieczysław Białas. W jego
rolę wcielił się 24–letni wtedy Mateusz Banasiuk.
Dzięki temu spektaklowi aktor otrzymał wyróżnie-
nie na Krajowym Festiwalu Teatru Polskiego Ra-
dia i Teatru TV „Dwa Teatry” w Sopocie3.

Wczesne lataWczesne lataWczesne lataWczesne lataWczesne lata
Agent i tajny współpracownik UB Czesław Bia-

łowąs urodził się w środę 9 listopada 1932 roku
we wsi Harce w województwie poleskim (obecnie
Białoruś). Dwa lata później przybył do Sokołowa
Podlaskiego, gdzie rodzice mieli otrzymać kilka-
dziesiąt hektarów ziemi w majątku Gródku. Wśród
członków rodziny Białowąsa znanych jest kilka
osób. Jego ojciec Karol, matka miała na imię Ma-
ria, z domu Łobucka. Białowąs miał czwórkę ro-
dzeństwa, Stanisława, Jerzego i Witolda oraz sio-

Czesław Białowąs (9 XI 1932
– 16 XII 1981)
TW UB ps. Małachowski,
Michał 1950–1954 i TW SB
1973–1979
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strę Zofię. Była to rodzina religijna, wychowana w
wierze rzymsko–katolickiej  oraz w duchu patrio-
tyzmu i miłości do Polski. Była także wrogo nasta-
wiona do dwóch bliźniaczych i zbrodniczych reżi-
mów – hitlerowskiego nazizmu i stalinowskiego
komunizmu. Kiedy Czesław miał 7 lat rozpoczęła
się II wojna światowa. Rodzina Białowąsów w czasie
wojny i okupacji w latach 1941–1944  przebywa-
ła w niewielkiej wsi Jabłonna Lacka 18 kilome-
trów od Sokołowa Podlaskiego. Ojciec i brat Sta-
nisław wstąpili do wojska. Byli żołnierzami AK.
Służąc w Armii Krajowej Stanisław awansował na
stopień podchorążego. Ojciec Białowąsa wstąpił
pod koniec wojny do Ludowego Wojska Polskie-
go. Uczestniczył w wyprawie na Berlin, zginął praw-
dopodobnie wiosną 1945 roku. Inne źródła po-
dają, że Rosjanie wywieźli go na Syberię, gdzie
miał prawdopodobnie umrzeć. Po wyzwoleniu wsi
przez Rosjan rodzina Białowąsów miała w posia-
danie już tylko 4 ha ziemi w Gródku, zgodnie z
uchwaloną w 1944 roku reformą rolną4. Stani-
sław Białowąs po wojnie kontynuował działalność
konspiracyjną. Nosił pseudonim Boruta. Pełnił funk-
cję komendanta w rodzinnej Jabłonnie Lackiej.
Na jej terenie znajdowało się antykomunistyczne
Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Nie chcąc tra-
fić w ręce bezpieki zastrzelił się. Później jego grób
został zbeszczeszczony przez KBW. Świadczyło to
o jej charakterze ateistycznym, antyklerykalnym,
świeckim, antyreligijnym i świętokradzkim, co tra-
gicznie wpłynęło na Czesława i jego matkę. Sio-
stra Zofia i matka po wojnie pomagały żołnie-
rzom wyklętym i zostały za to skazane na kary

więzienia. Matka otrzymała co najmniej 5 lat po-
zbawienia wolności w 1948 roku przez sąd woj-
skowy i Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicz-
nego w Sokołowie Podlaskim. Sam Czesław był
świadkiem tego zdarzenia. Kiedy trafiła do wię-
zienia rozstał się  z nią i nie miał nawet prawa do
spotkań, a przecież była to dla niego najważniej-
sza osoba w rodzinie. Nie chciał stracić jej tak jak
ojca, dlatego dołożył wszelkich starań, by móc ją
uratować. Zdarzenie to tragicznie wpłynęło na jego
życie, ale również psychikę. Zrozumiał wówczas
jak totalitarny system komunistyczny surowo karze
tych, którzy służą wolnej Polsce bądź popierają
kontrrewolucjonistów z AK czy WiN. Zastanawiał
się także co mogłoby dać, gdyby stanąć po prze-
ciwnej stronie. Czy dałoby to wielkie korzyści i
możliwość do dalszego rozwoju, czy może śmierć
podobną do tych z czasów hitlerowskich?

Brat Witold noszący pseudonim Litwin, służył
i walczył w 6 Brygadzie Wileńskiej, stacjonują-
cej w powiecie Sokołów Podlaski. Na jego tere-
nie znajdował się oddział podlegający kapita-
nowi Kazimierzowi Kamieńskiemu pseudonim
Huzar. Komendantem tego oddziału był pod-
porucznik Józef Małczuk, pseudonim Brzask. Ro-
dzina wysłała młodego chłopca na naukę do
Płocka, gdzie mieszkał jego stryj5.

Okres edukacji.Okres edukacji.Okres edukacji.Okres edukacji.Okres edukacji.
Początek peerelowskiej służbyPoczątek peerelowskiej służbyPoczątek peerelowskiej służbyPoczątek peerelowskiej służbyPoczątek peerelowskiej służby
Młody Białowąs uczył się wraz z bratem Je-

rzym w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszał-
ka Stanisława Małachowskiego. Mieszkał na Sta-
rym Mieście, więc do szkoły miał niedaleko. Cze-

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Małachowskiego w Płocku, gdzie w latach 1948–1950 uczył się Czesław Białowąs
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sław rozpoczął w niej naukę w 1948 roku w wie-
ku 16 lat. Była to szkoła, która mogła pochwalić
się wielowiekową tradycją i która wyniosła wielu
wspaniałych wychowanków i absolwentów. Do
takich ludzi należał również sam prezydent daw-
nej II RP Ignacy Mościcki. Młody Czesław już od
dziecka interesował się książkami, głównie lite-
raturą. W czasie nauki w Małachowiance wyko-
rzystał swoją wiedzę, talent i umiejętności. Przy-
kładał ogromną wagę, zainteresowanie i miłość
do języka polskiego, literatury, poezji, historii i
kultury. Otrzymał nawet stypendium. Jego matka
Marianna, która nie umiała czytać i pisać, ob-
serwowała syna i jego zdolności literackie. My-
ślała nawet, że będzie wielkim, wspaniałym i uta-
lentowanym poetą tak jak Krzysztof Kamil Ba-
czyński, który zginął w czasie powstania warszaw-
skiego w wieku 23 lat. Jako uczeń czytał poezje
Władysława Broniewskiego, płockiego poety, któ-
ry walczył przeciwko bolszewikom, lecz później
zaczął współpracować z komunistami. Czesław
nie wiedział nawet, że taka metamorfoza miała
wkrótce dokonać się również na nim6. Wiele razy
odwiedzał swojego brata Witolda w lasach So-
kołowa Podlaskiego. Przeciwko braciom stanęli
żołnierze bezpieki. Śledzili, gromadzili i zbierali
dowody mówiące o Czesławie i jego bracie. Na
początku 1950 roku Wojewódzki Urząd Bezpie-
czeństwa Publicznego w Warszawie, na czele któ-
rego stał podpułkownik Bronisław Trochimowicz,
natrafił na miejsce stacjonowania oddziału 6 Bry-
gady Wileńskiej w Sokołowie Podlaskim. Wszel-
kimi sposobami zamierzano go zlikwidować.
Aparat bezpieczeństwa postanowił więc powołać
nowego kandydata na agenta, który miał wyko-
nywać jego rozkazy, zbierać informacje, dowody
i pomagać w likwidowaniu bandy faszystów.
Wybór miał paść zdecydowanie na Czesława Bia-
łowąsa, który nie osiągnął jeszcze pełnoletnio-
ści, a przecież bezpieka nie mogła na agentów
werbować nieletnich. W niedzielę 26 marca 1950
roku funkcjonariusze schwytali młodego chłopca
przed szkołą i przyprowadzili go na przesłucha-
nie. Stosowali wobec niego surowe metody ter-
roru, prześladowania, krzyki, wyzwiska, szyka-
ny. Usadowili go nawet na nodze odwróconego
krzesła, zmuszając do poznania prawdy na te-
mat oddziału, w którym służy jego brat. Oskarży-
li go o przynależność do Orląt, młodzieżowej or-
ganizacji antykomunistycznej, która działała w
Płocku od 1948 roku, a także o to, że pomagał
śmiertelnym wrogom. Grozili, że osadzą go w
więzieniu lub zabiją za pomoc bądź kontakty z
partyzantami. Przesłuchiwany był przez dwóch
ubeków. Jeden miał stopień kapitana, nazywał
się Tadeusz Kwiatkowski i był wobec niego bar-
dzo surowy, drugi był chorążym, nazywał się Ry-
szard Tabaczyński i okazał się bardziej łagodny.
Zaproponował mu, że jeśli odważy się stanąć po

stronie UB, pomoże w zlikwidowaniu partyzan-
tów, wówczas wypuszczą jego matkę na wolność,
a przyszłość będzie miał zapewnioną bez żad-
nych przeszkód7. Wówczas młody chłopiec stanął
przed trudnym wyborem jednej  z dwóch stron.
Do pierwszej należeli partyzanci, patrioci, anty-
komuniści i wolna Polska, z którymi była związa-
na także jego rodzina. Drugą zaś stanowiła stro-
na Polski Ludowej i władzy, która walczy o lepszą
przyszłość dla narodu, zwalcza Kościół, faszy-
stowską opozycję i żołnierzy wyklętych, a kapita-
lizm uważa za szkodliwy system. Jak się okazało
wybrał tym razem inaczej niż zawsze. Zaufał tej
drugiej stronie i uważał, że bezpieka dobrze go
przekonała. Wmówiono mu, że rodzice wpajali
kłamstwa i głupoty, a matka trafiła do więzienia
tylko dlatego, że bracia działali dla bandytów,
którzy nie chcą wolnej Polski. Poza tym Czesław
nie miał innego wyjścia, jak tylko uwolnić matkę
lub dokonać wyboru między nią, a bratem. Pod-
pisał współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa. Z
prawdziwego patrioty stał się narzędziem i sługą
szatana. W archiwum Instytutu Pamięci Narodo-
wej znajduje się dokument, a właściwie zobo-
wiązanie potwierdzające o jego współpracy z UB.
Napisał w nim: Ja, Białowąs Czesław, zobowią-
zuję się jako brat Witolda - członka bandy, który
chodzi u „Brzaska”, współpracować z Wojewódz-
kim Urzędem Bezpieczeństwa w celu skontakto-
wania się z bratem swym Witoldem i dopomóc
UB w likwidowaniu band działających na terenie
powiatu Sokołów. Powierzone zadania przez UB
będę wykonywał sumiennie i na czas dla zacho-
wania konspiracji wszystkie moje doniesienia
będę podpisywał pseudonimem „Małachowski”
i dawał je na piśmie8. Miało to oznaczać zdradę,
służenie zbrodniczemu systemowi władzy, ale tak-
że karę i śmierć skierowaną przeciwko własnemu
narodowi, przeciwko swoim rodakom, przeciw-
ko własnej rodzinie, przeciwko rycerzom niepod-
ległości. Składając przysięgę i wierność Urzędo-
wi Bezpieczeństwa otrzymał kryptonim Małachow-
ski, na cześć patrona własnej szkoły Stanisława
Małachowskiego. Jako agent został przerzucony
w okolice Sokołowa Podlaskiego. Otrzymał za-
danie wkroczenia na teren obozu, gdzie stacjo-
nował oddział partyzantów i zebrania wszelkich
danych, dowodów i informacji potwierdzających
jego istnienie. W tym czasie spotkał się ze swoim
bratem Witoldem na śniadaniu. Było to w Wielki
Piątek 7 kwietnia 1950 roku. Tym razem ludzie
podziemia, zaczęli wydawać się mu zupełnie obcy.
Sam komendant wciąż czuł do niego sentyment i
zaufanie, że będzie kimś w wolnej Polsce. Agent
Małachowski po pożegnaniu z bratem, udał się
do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicz-
nego w Sokołowie Podlaskim. Tutaj o godzinie
jedenastej rano spotkał się z szefem bezpieki  i
przekazał mu wszystkie dowody potwierdzające,
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że na wsi Toczyski Podborne stacjonuje patrol 6
Brygady Wileńskiej, jako oddział podlegający pod
kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. Huzar. Kilka
godzin później do akcji ruszyła grupa licząca kil-
kuset uzbrojonych żołnierzy i funkcjonariuszy ko-
munistycznych z KBW i UB. Było to około godzi-
ny szesnastej. Po otoczeniu obozu, otworzyli ogień.
Spośród 8 partyzantów zginęła trójka z nich.
Pierwszą ofiarą stał się sam komendant podpo-
rucznik Józef Małczuk ps. Brzask. Świadkiem
śmierci oficera była jego żona Irena. Zginął tak-
że sierżant Kazimierz Ilczuk ps. Sęp oraz szere-
gowy żołnierz ścigany przez władzę. Nazywał się
Arkadiusz Pieniak. Udało mu się przedostać do
lasu i dotrzeć aż do jeziorka. Znajdując się w
krytycznej sytuacji, otoczony przez bezpiekę, po-
zbawiony możliwości ucieczki, mając tylko jedną
kulę odebrał sobie życie. Ofiarą bezpieki stali się
nie tylko żołnierze wyklęci. Aresztowania spotka-
ły też prawie 60–65 osób z powiatu sokołowskie-
go za udzielanie im pomocy9. Sam Białowąs pisał
później we wspomnieniach pod koniec życia:

Wyskoczyłem ze szkoły, by zabić paru ludzi
(Trzeba ich było zabić, bo tak wplątali się w
przeszłość, że można ich było odplątać tylko
kulą) ...i wróciłem do klasy w granatowym ubran-
ku, pachnący młodością i krwią10.

Podporucznik Brzask został zamordowany, lecz
szef WUBP Bronisław Trochimowicz postawił twar-
do warunek, żeby zlikwidować nawet Huzara.
Jego śmierć nastąpiła dopiero w 1953 roku. Ci
którzy się uratowali, dołączyli do patrolu dowo-
dzonego przez Arkadiusza Czapskiego ps. Arka-
dek. Wśród ocalałych był również Witold Biało-
wąs. Jak się okazało ubecy nie zabili brata Cze-
sława, gdyż miała to być nagroda za to, że się
dobrze spisał. Tajny współpracownik Małachow-
ski utrzymywał też kontakty z rodziną Welflów,
zamieszkałych w Tuszynie niedaleko Łodzi. Mieli
oni partyzanta o nazwisku Eugeniusz Welfl ps.
Orzełek, który służył w 6 Brygadzie Wileńskiej.
To dzięki nim uzyskał cenne informacje na temat
siatki konspiracyjnej i miejscu stacjonowania resz-
tek partyzantów z 6 Brygady Wileńskiej. Donosił
UB, że słuchają radia Głos Ameryki. Podawało
np. że wybuchnie wojna w Korei, a później za-
cznie się nawet III wojna światowa przeciwko
ZSRR. Wiedział też, że ukrywają w szafie duże
sumy pieniędzy. Ubecy zaatakowali ich jak ge-
stapo i uprowadzili do więzienia. We wrześniu
1950 roku młody agent natrafił na patrol Arkad-
ka w Borychowie. Dzięki zebranym przez niego
dowodom ze strony rodziny Welfów również uda-
ło się go zlikwidować. Zginęło wówczas czterech
partyzantów. W tym również Orzełek. Są to przy-
kłady jego dobrze przeprowadzanych akcji, w
których informacje były zbierane w sposób tajny,
przekazywane do Urzędu Bezpieczeństwa i na-
stępnie stanowiły morderczy plan, którego opór

był zwalczany siłą, przemocą i kosztował nawet
życie. Władza ludowa zawsze go kamuflowała.
Jako agent, tajny współpracownik  i donosiciel
zyskał uznanie i pochwałę wśród oficerów Urzę-
du Bezpieczeństwa Publicznego. W zamian za
udzieloną pomoc Tadeusz Kwiatkowski z kapita-
na awansował na stopień pułkownika, matkę wy-
puszczono na wolność, a sam Czesław mógł spo-
kojnie i bez przeszkód ukończyć szkołę i udać się
na wymarzone studia11.

Studia i dalsza karieraStudia i dalsza karieraStudia i dalsza karieraStudia i dalsza karieraStudia i dalsza kariera
Czesław Białowąs  stając się absolwentem Ma-

łachowianki przeniósł się na Ziemie Odzyskane
do Wrocławia, gdzie zaczął nowe życie. Drogę
na studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocław-
skim zawdzięczał współpracy z UB. Warszawska
bezpieka nawiązała kontakt z Wojewódzkim Urzę-
dem Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu i
sama zapewniła mu studia, a nawet stypendium
naukowe. Raz na zawsze skończył z tradycjonali-
zmem, odrzucił również wiarę w Boga. Zaczął sta-
wiać na nowoczesność, przyszłość i budowanie
demokracji ludowej w Polsce. Na studiach jego
najważniejszą lekturą była poezja Władysława
Broniewskiego. Sam poeta stanowił dla niego
wzorowy przykład komunisty. Zaczął głosić idee
propagandowe i hasła rewolucyjne mające sła-
wić komunizm w Polsce. W czasie studiów zmienił
pseudonim z Małachowskiego na Michała i zaczął
pełnić rolę informatora. W czasie studiów polował
na każdego antykomunistę. Białowąs złożył na-
wet donos na swoją koleżankę ze studiów Jolantę
Andrzejewską. Została skazana przez Wojewódz-
ki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego na obóz pra-
cy, za głoszenie prawdy o zbrodni w Katyniu. Nie
do końca uważała winnych i odpowiedzialnych
za nią Niemców. Po wyjściu z niewoli starała się
więcej nie opowiadać tego głośno12. W 1951 roku
został rozbity patrol dowodzony przez sierżanta
Adama Ratyńca ps. Lampart. Z rąk UB został ran-
ny Witold Białowąs. Kiedy Czesław odwiedził go
w szpitalu w Białymstoku, brat zapytał: A więc cie-
bie też schwytali? Wówczas naprzeciwko siebie sta-
nęły dwa wrogie obozy. Czesław przy swoim ran-
nym bracie chwalił ustrój socjalistyczny w Polsce w
celu przekonania brata do przejścia na stronę wła-
dzy ludowej. Witold jednak pozostał wierny swo-
im patriotycznym wartościom przekazanych mu
przez rodziców. Wciąż wierzył w Boga, w zwycię-
stwo i w wolną Polskę. Nie zgodził się na złożenie
zeznań wobec kapitana Kazimierza Kamińskiego
ps. Huzar. Nie mógł pogodzić się z tym, że brat
faworyzował stronę bezpieki i Polski Ludowej. Skoro
żołnierzy wyklętych Czesław uważał za bandytów,
to znaczy, że Witold również musiał nim być.

Sąd wydał wyrok śmierci dla Witolda Biało-
wąsa, jednak nie został on wykonany. Skazano
go na dożywotnie pozbawienie wolności13. Cze-
sław Białowąs w czasie studiów należał do Związ-
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ku Literatów Polskich, był również działaczem i
aktywistą Związku Młodzieży Polskiej. Zamierzał
wstąpić też do uniwersyteckiego koła PZPR, jed-
nak członkiem partii został dopiero po studiach.
Przyczyną tego mogły być przemiany polityczne,
jakie nastąpiły w aparacie bezpieczeństwa po
śmierci Stalina. Jako agent o pseudonimie Mi-
chał, przestał istnieć w 1954 roku14. W 1955 roku,
kiedy był jeszcze na studiach zasłynął jako autor
wierszy pt. „Z codziennych polemik”. Ukazały się
one nakładem warszawskiego Państwowego Wy-
dawnictwa Iskry. Treść ich zawierała poglądy
przesiąknięte komunizmem. Zawierały one także
wspomnienia autora i zapiski wydarzeń, które
wpłynęły na nową rzeczywistość. W dziele
uwzględnił również swoją rodzinę, szczególnie
matkę. Pisał, że wciąż pozostawała konserwa-
tywna, oddana bandzie faszystów i od której się
odsunął, bo dzieliły ich inne wartości15. Po ukoń-
czeniu studiów został nauczycielem języka pol-
skiego. Pracował w VIII Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu.
Był wychowawcą klasy łacińskiej w latach 60. XX
wieku. Jego klasa była pierwszym rocznikiem,
który szedł nowym systemem edukacji.

Obowiązywał w nim podział na 8 klas szkoły
podstawowej oraz do wyboru 3–letnią szkołę za-
wodową, 4–letnie liceum i 5–letnie technikum.
Reforma edukacji z 1961 roku przyczyniła się
do likwidacji gimnazjów. Najbardziej Białowąs
zapisał się na kartach historii tej szkoły, awan-

sując na wicedyrektora. Wysokie stanowisko i
pozycję we wrocławskim liceum zawdzięczał
przynależności do PZPR. Uczniowie i absolwen-
ci wrocławskiego liceum dobrze wypowiadali się
o profesorze Białowąsie. Dzięki jego pracy, upo-
rowi i zaangażowaniu maturzyści bez problemu
zdawali maturę, osiągając wysokie wyniki. Choć
nieraz potrafił się wściekać. Poza lekcjami brał
również udział w wielu wycieczkach szkolnych.
Co więcej nie stosował żadnej indoktrynacji ko-
munistycznej wobec młodzieży. W zasadzie nikt
nie wiedział, że służąc władzy ludowej w prze-
szłości okazał się mordercą, który wydał własny
naród i miał ręce splamione ojczystą krwią16.
Czesław Białowąs ponownie został agentem w
1973 roku. Pracował dla  Służby Bezpieczeń-
stwa znowu pod pseudonimem „Michał”. Uczest-
niczył w akcji pod kryptonimem „Charon”, któ-
ra miała na celu zbieranie informacji o Arturze
Granacie, który był jego szwagrem, ale również
agentem współpracującym z wywiadem w RFN.
Donosił nawet na swoją siostrę.

Przekazywał też aparatowi bezpieczeństwa
informacje o napiętej sytuacji i postawie wśród
nauczycieli i młodzieży, ze względu na szerzącą
się opozycję w kraju. Po sześciu latach zrezy-
gnował jednak z agentury jako tajny współpra-
cownik SB. Przyczyną był pogarszający się stan
zdrowia i zbyt liczne funkcje jakimi był obarczo-
ny w partii.

Jesienią 1981 roku w Odrze wydał wiersze,
będące wspomnieniem z czasów jego młodości.
Swym zasięgiem opiewały lata od śmierci brata
Stanisława, po przeprowadzone akcje przeciwko
żołnierzom podziemia antykomunistycznego.

Nadszedł pamiętny 13 grudnia 1981 roku.
Była wtedy niedziela i dzień świętej Łucji. Gene-
rał Wojciech Jaruzelski, który dla wielu wydawał
się dyktatorem, ze względu na urząd premiera,
ministra obrony narodowej i I sekretarza KC PZPR
przemówił w radiu i telewizji do narodu, że: Rada
Państwa, w zgodzie z postanowieniami konstytu-
cji, wprowadziła dziś o północy stan wojenny na
obszarze całego kraju! Czesław będący świad-
kiem tego wydarzenia, odebrał je z zadowole-
niem, radością  i nadzieją, że socjalizm w Polsce
wciąż da się jeszcze uratować. Winę za wprowa-
dzenie stanu wojennego zrzucał na opozycję.
Myślał nawet, że doczeka czasów, kiedy władza
wygra z Solidarnością, a PRL będzie dalej ist-
nieć. To się jednak nie spełniło. Czesław Biało-
wąs zmarł 16 grudnia 1981 roku w trzecim dniu
stanu wojennego. Miał wtedy czterdzieści dzie-
więć lat. Po śmierci został określony jako zasłu-
żony pedagog i wychowawca wielu pokoleń mło-
dzieży. Polska Ludowa, której do końca życia
pozostał wierny przestała istnieć 8 lat później17.

Postać Czesława Białowąsa budzi spore kon-
trowersje i stanowi główny problem badań dla
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historyków. Jego biografia niesie za sobą nega-
tywną ocenę, ale także pozytywne wnioski. Meta-
morfoza jaka dokonała się na nim, była podob-
na do poety Władysława Broniewskiego. Obydwaj
byli jednocześnie patriotami i komunistami. Przez
cały okres życia bohatera ścierały się ze sobą dwa
wrogie obozy polityczne: narodowy i komunistycz-
ny. Przejście z obozu narodowego do komuni-
stycznego zapewniło mu gwarancję lepszego życia.
Natomiast dla Polski oznaczało pociągnięcie wie-
lu niewinnych ofiar skazanych na śmierć. Tak samo
jego rodzina, która była przywiązana do tradycyj-
nych wartości narodowych stała się ofiarą propa-
gandy i stalinowskiej represji. Dzięki współpracy z
UB Białowąs miał zapewnioną przyszłość i drogę
do lepszej kariery. Plany i marzenia okazały się
rzeczywistością. Dawniej, żeby mieć zapewnione
wykształcenie, przyszłość, pracę czy wysokie sta-
nowisko liczyła się zawsze przynależność do PZPR.
Tak samo do teraz każda zwycięska partia w wy-
borach obsadza urzędy, instytucje, przedsiębior-
stwa i zakłady swoimi członkami partii i rządzący-
mi rodzinami partyjnymi. Wówczas nie ma ani

wolności, ani demokracji. Jest tylko monopol wła-
dzy i wiele barier, z którymi ciężko zmaga się spo-
łeczeństwo.

Artykuł zawiera cenną i szczegółową biografię
Czesława Białowąsa, bo przecież do tej pory życio-
rys jego nie ukazał się w żadnej innej publikacji,
wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej – Komi-
sję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu. Moim zamysłem było przedstawienie sylwetki
Białowąsa tak, by każdy dyrektor, nauczyciel czy
pracownik Małachowianki mógł sobie uzmysłowić,
że szkoła wyniosła nie tylko wybitnych Polaków,
ale również tyrana, który działał na szkodę nie-
podległego państwa polskiego, i którego ofiarą
padło kilkanaście osób. Szkoła w Płocku powinna
pamiętać, że miała swojego ubeka.

Uważam, że mój artykuł stanowi cenne źró-
dło do poznania i zrozumienia prawdy o zbrod-
niczej przeszłości Białowąsa, z którą z pewno-
ścią każdy mieszkaniec Płocka może się zapo-
znać. Może on być też ważnym materiałem do
prowadzenia dalszych badań przez historyków i
archiwistów.

Klasa łacińska, której w latach 1961–1965 wychowawcą był Czesław Białowąs. Jest on nawet pokazany na zdjęciu w polu
zaznaczonym
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CZESŁAW BIAŁOWĄS
– MAŁACHOWIAK-GRADUATE AND (COMUNISTIC) SECURITY OFFICE AGENT

 SummarySummarySummarySummarySummary

During the period of People's Poland, thousands of graduates emerged from the oldest school
in Płock. One of them was Czesław Białowąs. To this day he is a very controversial figure,
particularly among the historians of the National Memory Institute. Literature on the subject of his
biography is meagre. Therefore I have described the history of a man, shown to be responsible for
crime, on the basis of various types of archival, and literary and Internet materials that I have
collected. This article, which shall be divided into several parts, is dedicated to him.
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AbstraktAbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt

W pracy omówiono zasady tworzenia gospodarstw ekologicznych, obowiązujące oznaczenia,
stan rolnictwa ekologicznego w Polsce. Przedstawiono wyniki badań ankietowych gospodarstw
ekologicznych z subregionu płockiego oraz omówiono problemy zgłaszane przez respondentów
badania. Zaproponowano metody poprawy funkcjonowania gospodarstw ekologicznych oraz
rozwoju rynku produktów ekologicznych w subregionie Płockim.

Słowa kluczowe:Słowa kluczowe:Słowa kluczowe:Słowa kluczowe:Słowa kluczowe: gospodarstwa ekologiczne, rolnictwo ekologiczne, certyfikat ekologiczny, sub-
region płocki, Płock, promocja żywności ekologicznej,

RENATA WALCZAK, WŁODZIMIERZ PULIŃSKI

GOSPODARSTWA EKOLOGICZNE
W ŚWIETLE BADAŃ W SUBREGIONIE PŁOCKIM

W 2013 R.

WprowadzenieWprowadzenieWprowadzenieWprowadzenieWprowadzenie
Historia rolnictwa ekologicznego prowadzone-

go celowo jest niedługa. W latach 20. XX w. wy-
naleziono rolnictwo biodynamiczne, w latach 40.
rolnictwo ekologiczne zaczęło zdobywać uznanie
w Wielkiej Brytanii, a w latach 60. wprowadzono
pierwsze normy obowiązujące rolników1. Rolnic-
two ekologiczne zaczęło nabierać coraz większe-
go znaczenia z gospodarczego i społecznego
punktu widzenia. Społeczeństwo zawiodło się na
uprzemysłowionym, intensywnym rolnictwie, które
przynosi wiele szkód. Monokultury wyjaławiają gle-
bę, stosowanie chemicznych środków ochrony ro-
ślin eliminuje owady, w tym również pożyteczne,
wykorzystywanie leków i hormonów powoduje
przekroczenie barier fizjologicznych zwierząt, a
żywność uzyskana w ten sposób przyczynia się do
problemów ze zdrowiem i do otyłości. Mimo to
rolnictwo konwencjonalne ciągle się rozwija, a
rolnictwo ekologiczne stanowi na razie tylko 5%
rynku. W przypadku gospodarstw wielkotowaro-
wych, w których pracuje niewielka liczba osób nie
uda się prowadzić gospodarstwa bez nowocze-
snych maszyn, chemicznych środków ochrony ro-
ślin oraz sztucznych nawozów. Istnieje też duże
lobby przemysłu chemicznego dostarczające pro-
dukty dla rolnictwa przemysłowego. W Polsce rol-
ników nie było stać na stosowanie środków che-
micznych, w związku z tym gleba nie jest nimi
zanieczyszczona. Do tej pory rolnictwo jest roz-
drobnione, co jeszcze w niezbyt odległych cza-
sach było uważane za wadę. W Polsce czystość
gleby jest większa, większa jest też niż w Europie
Zachodniej liczba ludzi pracujących w rolnictwie,
co może stać się naszym atutem. Polska może to
wykorzystać rozwijając rolnictwo ekologiczne, a
subregion płocki może w nim upatrywać szansy
dla siebie.

Stan zagadnieniaStan zagadnieniaStan zagadnieniaStan zagadnieniaStan zagadnienia
Rolnictwo ekologiczne jest systemem produk-

cji rolnej mającym na celu integrację metod
upraw i naturalnych procesów ekologicznych w
sposób, który zwiększa plony i ich jakość przy
jednoczesnej uprawie gleby i integralności śro-
dowiskowej. Celem systemu rolnictwa ekologicz-
nego jest poprawa agronomicznej charaktery-
styki gleby przy założeniu, że ze zdrowej ziemi
możliwe jest pozyskanie zdrowej żywności. W
związku z tym konieczne jest utrzymanie w gle-
bie odpowiedniej ilości materii organicznej oraz
żyjących w niej organizmów. Taki stan gleby
można uzyskać stosując różne zabiegi agrotech-
niczne np. płodozmian lub stosowanie nawo-
zów naturalnych np. kompostu lub obornika,
fosforytów, wapienia lub popiołu. Stosowanie
monokultur jest niewskazane. Ważne jest zasto-
sowanie różnorodności biologicznej, dzięki której
tworzy się równowaga w ekosystemie, a rośliny
są mniej narażone na szkodniki. W systemach
rolnictwa ekologicznego nie stosuje się nawo-
zów sztucznych, pestycydów i chemicznych środ-
ków ochrony roślin. Ze szkodnikami walczy się
głównie środkami naturalnymi, do których moż-
na zaliczyć płodozmian, stosowanie pułapek fe-
romonowych, wykorzystanie naturalnych wrogów
szkodników, stosowanie mydła ogrodniczego i
olejów oraz uprawę w terminach poza szczyto-
wymi okresami wylęgu szkodników. Bardzo rzad-
ko wykorzystywane są pestycydy, głównie bio-
logiczne, które są wyjątkowo dopuszczane do
stosowania. Z chwastami walczy się mechanicz-
nie i ręcznie oraz przez ściółkowanie. Materiał
reprodukcyjny powinien pochodzić jedynie z
upraw ekologicznych, najlepiej, jeśli będzie to
możliwe bez kontaktów zewnętrznych. Gospo-
darstwa ekologiczne powinny zajmować się za-
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równo produkcją roślinną, jak i zwierzęcą. Dzięki
temu gospodarstwa takie są samowystarczalne.
Jeśli istnieje konieczność dokupienia zwierząt,
roślin lub nawozów należy je kupować w in-
nych gospodarstwach ekologicznych2.

Obecne uprzemysłowione rolnictwo bazuje na
wysokowydajnych roślinach, nawadnianiu upraw,
stosowaniu nawozów chemicznych i pestycydów.
Stosuje się herbicydy i defolianty, antybiotyki, hor-
mony w tym estrogeny i hormon wzrostu, napro-
mieniowanie promieniami gamma. Produkty
wielkotowarowego rolnictwa sprzedawane są na
całym świecie, przez co lokalni rolnicy przestają
być konkurencyjni. W miejscach, gdzie żywność
produkowana jest przemysłowo niszczone jest śro-
dowisko, zaś w miejscach, do których żywność
jest eksportowana ludzie nie mają z czego żyć,
bo produkty ich pracy nie znajdują popytu. Po-
wrót do rolnictwa ekologicznego staje się koniecz-
nością. Mogą na tym skorzystać zarówno środo-
wisko naturalne jak i lokalni producenci i prze-
twórcy żywności. Problemem jest na pewno pre-
sja wielkich koncernów, które nie będą chciały
zrezygnować ze swoich wpływów3. Dzięki upra-
wie ekologicznej zwiększa się bogactwo flory
i fauny. Ekosystem sam utrzymuje się w równo-
wadze, nie zwiększa się nagle ilość organizmów
jednego rodzaju i nie trzeba z nimi walczyć che-
micznie4. Van Mansvelt i in.5 zwracają uwagę, że
zwiększa się świadomość szkodliwości rolnictwa
konwencjonalnego. Podkreślają mnogość pro-
blemów dotyczących rolnictwa konwencjonalne-
go:
– w krajach bogatych, uprzemysłowionych nad-

produkcja i nadmierna konsumpcja, nadmier-
na emisja zanieczyszczeń,

– krajach biednych – niewielka produkcja, nie-
dożywienie, wykorzystywanie osób biednych,
problemy społeczne,

– zarówno w krajach bogatych, jak i biednych:
– degradacja środowiska naturalnego,
– zmniejszenie się różnorodności flory i fauny,
– wyczerpywanie się zasobów naturalnych, w

szczególności źródeł energii pierwotnej i ży-
znych gleb,

– degradacja krajobrazu,
– brak środków do życia społeczeństwa zamiesz-

kałego w rejonach wiejskich.
Badania prowadzone w Danii, Niemczech,

Austrii, Szwajcarii i Holandii wykazały, że na ob-
szarach uprawianych metodami organicznymi jest
nawet o 2000% zwierząt żyjących w glebie wię-
cej, niż na obszarach uprawianych konwencjo-
nalnie, do 700% pszczół i motyli więcej, do 700%
gatunków roślin więcej, do 1000% ptaków wię-
cej i do 4000% obszarów wykorzystywanych przez
ptaki więcej. Na obszarach uprawianych meto-
dami ekologicznymi mieszka większa liczba lu-
dzi, ponieważ rolnictwo to wymaga większego

nakładu pracy. Przebadane gospodarstwa istnieją
od ponad 20 lat, co świadczy o ich zdolności do
przetrwania. Wprawdzie plony są mniejsze, jed-
nak i jednostkowe nakłady pracy w porównaniu
w rolnictwem konwencjonalnym są również
mniejsze. W rolnictwie ekologicznym produkuje
się większą różnorodność plonów oraz więcej róż-
nego rodzaju przetworów spożywczych. Miesz-
kańcy zaś, jak podkreślają Van Mansvelt i in.5,
są ze sobą bardziej związani.

Mianem gospodarstw ekologicznych można
nazwać te gospodarstwa, które przejdą proces
certyfikacji przeprowadzony przez akredytowaną
agencję. Gospodarstwa takie muszą przejść dwu-
letni okres przystosowawczy, zanim otrzymają cer-
tyfikat, a produkcję należy utrzymać przez 5 lat.
Tylko certyfikowane gospodarstwa mogą sprze-
dawać certyfikowane ekologiczne produkty. Cer-
tyfikat jest gwarancją dla konsumenta, że pro-
dukty były uprawiane i przetwarzane zgodnie z
określonymi standardami. Certyfikacja gospo-
darstw ekologicznych w Polsce rozpoczęła się w
2001 r., kiedy to zaczęła obowiązywać ustawa o
rolnictwie ekologicznym. Od maja 2004 r. obo-
wiązują przepisy unijne. Wraz ze wstąpieniem do
Unii Europejskiej ustawa o rolnictwie ekologicz-
nym była nowelizowana w celu spełnienia wy-
magań prawa unijnego. Obecnie obowiązuje
Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28
czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicz-
nej i znakowania produktów ekologicznych.

W Polsce nadzorem nad rolnictwem ekolo-
gicznym zajmuje się Inspekcja Jakości Handlo-
wej Artykułów Rolno–spożywczych6 która m.in.:
– sprawuje nadzór nad upoważnionymi jednost-

kami certyfikującymi oraz nadzór nad produkcją
ekologiczną,

– upoważnia producentów do przywozu i obro-
tu produktów rolnictwa ekologicznego,

– gromadzi, przechowuje i przetwarza informa-
cje o producentach w rolnictwie ekologicznym.
Rolnicy prowadzący gospodarstwa ekologicz-

ne są kontrolowani przynajmniej raz w roku,
a kontrole są bardzo szczegółowe. Kontrolowane
jest utrzymanie, leczenie i obrót zwierzętami go-
spodarskimi, nadzorowane są uprawy i ich prze-
chowywanie. Rolnicy muszą szczegółowo notować,
w jaki sposób nawożą i chronią rośliny.

Systemy oznaczeńSystemy oznaczeńSystemy oznaczeńSystemy oznaczeńSystemy oznaczeń
W Unii Europejskiej rolników prowadzących

gospodarstwa ekologiczne obowiązuje oznacza-
nie swoich produktów oficjalnym logo produkcji
ekologicznej (rys. 1). Produkt z gospodarstwa eko-
logicznego otrzymuje miano produktu ekologicz-
nego, a rozporządzenie wspólnotowe zabrania
używania do określania żywności nieprodukowa-
nej w sposób ekologiczny określeń bio, eko, eko-
logiczny. Oznaczeń takich nie wolno również uży-
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wać na znakach towarowych. Zgodnie z rozpo-
rządzeniem towar oznaczony oficjalnym logo UE
daje pewność, że 95% produktu powstało w spo-
sób ekologiczny, dotrzymuje się procedur okre-
ślonych w rozporządzeniu, proces produkcji był
kontrolowany, a produkt jest dostarczony bezpo-
średnio z gospodarstwa rolnego7. Obok znaku
przedstawionego na rys 1 na opakowaniach żyw-
ności ekologicznej powinny znaleźć się informa-
cje o miejscu uprawy lub hodowli zwierząt oraz o
jednostce certyfikującej. Oczywiście muszą się tu
też znaleźć informacje o producencie.

Obok europejskiego logo żywności ekologicz-
nej na produktach umieszczane są różne inne
znaki mające przyciągnąć klientów do zakupu.
Niektóre oznaczenia wymyślają sami rolnicy i
producenci. Inne nadawane są przez różne in-
stytucje prywatne i indywidualnie przez poszcze-
gólne kraje UE.

Przykładowo w Niemczech stosowany jest znak
BioSiegel, w Szwajcarii znak Bio Suisse, AB (Agri-
culture Biologique) we Francji, czy Bio Hellas w
Grecji. Więcej informacji o znakach stosowanych
w poszczególnych krajach Czytelnik znajdzie na
portalu Żywność ekologiczna. Zakupy ekologicz-
ne8.

Obok produktów ekologicznych istnieje system
oznaczania produktów regionalnych i tradycyjnych.
Produkty rejestrowane są przez Komisję Europejską,
a dzięki oznaczeniom (rys. 2) konsument ma pew-
ność, że nabywa produkt o określonej jakości.
Oznaczenie „Chroniona nazwa pochodzenia”
gwarantuje, że produkt jest wytwarzany w danym
miejscu, wynika to z tradycji i nie może być wy-
twarzany na innym terenie np. rogal świętomar-
ciński lub bryndza podchalańska. „Chronione
oznaczenie geograficzne” gwarantuje, że przynaj-
mniej część produktów związana jest z danym re-
gionem np. truskawka kaszubska lub kiełbasa li-

siecka. Oznaczenie „Gwarantowana tradycyjna
specjalność” to gwarancja, że produkt wytwarza-
ny jest zgodnie z tradycyjną recepturą np. dwój-
niak, trójniak czy pierekaczewnik. Produkty trady-
cyjne często mają również certyfikaty ekologicz-
ne, ponieważ dodatkowy wkład pracy na utrzy-
manie kilku oznaczeń i certyfikatów jest niewielki.
Więcej informacji Czytelnik znajdzie na stronach
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi9.

Obok oznaczeń wprowadzanych ustawami
pojawiają się oznaczenia wprowadzane przez in-
stytucje prywatne lub stowarzyszenia. Przykładem
może być oznaczenie „Jakość tradycja”, które pro-
muje Polska Izba Produktu Regionalnego i Lo-
kalnego10 zrzeszająca producentów żywności.

Wzrost rynkuWzrost rynkuWzrost rynkuWzrost rynkuWzrost rynku
Żywność ekologiczna jest żywnością wysokiej

jakości, która jest żywnością drogą. Jakość kosz-
tuje, a klient jest w stanie zapłacić za towar wy-
sokiej jakości wysoką cenę. Rynek żywności eko-
logicznej jest jednym z najszybciej rosnących ryn-
ków w Polsce. Wielkość areału i liczba gospo-
darstw wzrasta średnio o 15% rocznie, podobnie
rośnie liczba przetwórni żywności ekologicznej11,
można więc liczyć na duże zyski z takiej działal-
ności.

W krajach rozwiniętych prowadzi się inten-
sywną gospodarkę rolną. W Europie Zachod-
niej wykorzystuje się wielokrotnie więcej nawo-
zów niż w Polsce, mamy więc szansę na produ-
kowanie konkurencyjnych produktów.

Opis metodyki badańOpis metodyki badańOpis metodyki badańOpis metodyki badańOpis metodyki badań
W celu oceny stanu gospodarstw ekologicz-

nych dr hab. inż. Renata Walczak oraz prof. dr
hab. inż. Włodzimierz Puliński z Kolegium Nauk
Ekonomicznych i Społecznych Politechniki War-
szawskiej przeprowadzili badania ankietowe
wśród 212 rolników posiadających zarejestro-
wane i certyfikowane gospodarstwa ekologicz-
ne w subregionie płockim. W kwietniu 2013 r.
do wszystkich rolników przesłano ankiety, z któ-
rych odesłano jedynie 40. Trzy osoby poinfor-
mowały, że przeszły na emeryturę, trzy osoby
napisały, że zaprzestały prowadzić gospodarstwo
ekologiczne ze względu na nieopłacalność pro-
dukcji. Wyniki pozostałych 34 ankiet poddano
analizie.

Ankieta zawierała 25 złożonych pytań. Pyta-
no o:
– strukturę płci, wieku, wykształcenia, stanu ro-

dzinnego, liczbę pracowników zatrudnianych
na stałe i okresowo, wielkość gospodarstwa
i strukturę posiadanego areału, rodzaj i struk-
turę produkcji roślinnej i zwierzęcej,

– produkty regionalne wytwarzane w gospodar-
stwach,

– motywy podjęcia produkcji ekologicznej,

Rys. 1. Europejskie logo żywności ekologicznej
(Logo i znakowanie, online, 2013)7

Rys. 2. Oznaczenia produktów tradycyjnych. Od lewej strony:
„Chroniona nazwa pochodzenia”, „Chronione oznaczenie
geograficzne” i „Gwarantowana tradycyjna specjalność”
(Produkty regionalne i tradycyjne, online, 2013)
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– czas prowadzenia gospodarstwa ekologicz-
nego,

– koszty, dotacje i opłacalność prowadzenia go-
spodarstwa ekologicznego,

– plany dotyczące rozwijania produkcji,
– wsparcie w postaci szkoleń i informacji doty-

czących zasad prowadzenia gospodarstw eko-
logicznych,

– promocji,
– możliwości dystrybucji,
– subiektywnie ocenianych szans i zagrożeń dla

gospodarstw ekologicznych,
– osobiste przemyślenia i sugestie dotyczące pro-

dukcji ekologicznej.

WynikiWynikiWynikiWynikiWyniki
W subregionie płockim w gospodarstwach

ekologicznych produkowane są przede wszyst-
kim zboża, rośliny okopowe oraz owoce jago-
dowe. Gospodarstwa prowadzą w większości lu-
dzie starsi. Połowa z nich przekroczyła 46 rok
życia. Strukturę wieku właścicieli gospodarstw
ekologicznych przedstawiono na rys. 3. Trzy
czwarte właścicieli gospodarstw to osoby z wy-
kształceniem zawodowym. Strukturę wykształce-
nia przedstawiono na rys. 4.

W gospodarstwach ekologicznych pracują
przede wszystkim właściciele i ich rodziny. Wiel-
kość gospodarstwa waha się od 1,5 ha do 16 ha,
zaś średnia wielkość to 10 ha, z czego powierzch-
nia użytkowa wynosi średnio 6 ha. Są gospodar-
stwa, które prowadzone są od początku wpro-
wadzenia ustawy o rolnictwie ekologicznym. Śred-
ni czas prowadzenia gospodarstwa ekologiczne-
go wynosi 10 lat.

Właściciele podają, że nakłady na prowa-
dzenie gospodarstwa po zmianie na ekologicz-
ne wzrosły od 40% do 80% przy jednoczesnym
spadku zysków o połowę. Wydatki na nawozy
spadły o 40% do 80%, jednak wydatki na eko-
logiczne środki ochrony roślin wzrosły nawet o
80%, przy jednoczesnym zmniejszeniu plonów
o połowę. O połowę zwiększono wydatki na
zakup nowych maszyn.

Rolnicy zwracają uwagę, że dotacje na pro-
wadzenie gospodarstw są za niskie o połowę.

Problemy, które podkreślają respondenci to:
– brak możliwości rezygnacji z prowadzenia go-

spodarstwa ekologicznego przed upływem 5 lat,
– większa pracochłonność produkcji w stosunku

do gospodarstwa tradycyjnego,
– brak sieci dystrybucji,
– zawyżanie cen przez pośredników,
– zbyt małe dotacje,
– brak wiedzy w społeczeństwie na temat żyw-

ności ekologicznej i zbyt mała reklama tej
żywności

– nadmierna biurokracja związana z prowadze-
niem gospodarstwa

– brak przetwórni plonów rolnych, w większości
rolnicy sprzedają swoje produkty jako produkty
klasyczne,

– brak wspomagania eksportu.

PodsumowaniePodsumowaniePodsumowaniePodsumowaniePodsumowanie
Rolnictwo ekologiczne jest dużą szansą dla

gospodarki subregionu płockiego mimo ciągłe-
go wzrostu produkcji gospodarstw klasycznych.
Dynamika wzrostu sprzedaży produktów ekolo-
gicznych jest jedną z najwyższych w polskiej go-
spodarce, co daje nadzieję na duże zyski. Z
przeprowadzonych badań wynika, że potencjał
gospodarstw ekologicznych w subregionie płoc-
kim nie jest wykorzystany. Rolnicy przede wszyst-
kim nie mają gdzie sprzedawać swoich produk-
tów i skarżą się na brak popytu.

Ośrodki doradztwa prowadzą działalność edu-
kacyjną dla rolników, ale nie ma wystarczające-
go wsparcia w zakresie reklamy i dystrybucji. Rol-
nicy ekologiczni w subregionie płockim nie są
skonsolidowani. Brak jest grup producenckich,
które mogłyby się nawzajem wspierać, a przede
wszystkim zająć się wspólną promocją i zbytem.
Ważnym problemem podkreślanym przez rolni-
ków jest biurokracja. Grupy producenckie mo-
głyby wspierać rolników w prowadzeniu niezbęd-
nej dokumentacji. Dzięki większym strukturom
możliwy byłby również eksport.

Najważniejszą sprawą jest brak możliwości
sprzedaży produktów ekologicznych. Nie ma skle-
pów ani targowisk, na których rolnicy posiada-
jący certyfikaty ekologiczne mogliby sprzedawać

Rys. 3. Struktura wieku właścicieli gospodarstw ekologicznych
w subregionie płockim. (opracowanie własne)

Rys. 4. Struktura wykształcenia właścicieli gospodarstw
ekologicznych w subregionie płockim. (opracowanie własne)
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swoje produkty. W Płocku jest kilka niewielkich
sklepów lub stoisk w sklepach wielkopowierzch-
niowych, gdzie można dostać żywność z certyfi-
katem ekologicznym. Niestety marże narzucane
przez producentów są bardzo wysokie. Przykła-
dowo cena tego samego chleba razowego w róż-
nych punktach miasta waha się od 6,70 zł za
bochenek do 13 zł. Tak wysokie narzuty znie-
chęcają do zakupów produktów ekologicznych.

Otwiera się więc szansa dla przedsiębiorców
chcących zbudować sieć dystrybucji produktów
ekologicznych w subregionie płockim, a przede
wszystkim w Płocku. Płock jest dużym i zamoż-
nym miastem i przy odpowiedniej wiedzy miesz-
kańców i możliwościach zakupu możliwe jest
zwiększenie sprzedaży żywności ekologicznej. W
Niemczech tworzone są sieci sklepów z żywno-

ścią ekologiczną. Takie rozwiązanie można za-
stosować również w Płocku, pamiętając, że w ta-
kim przypadku marże będą znaczne. Najprost-
szym rozwiązaniem wydaje się stworzenie targo-
wiska z żywnością ekologiczną np. w dzielnicy
Podolszyce. Mając możliwość kupienia świeżych
produktów ekologicznych prosto od producenta
mieszkańcy nie kupowaliby zleżałych owoców i
warzyw „drugiej” świeżości w hipermarketach. W
wielu miastach europejskich takie targowiska od-
bywają się codziennie lub kilka razy w tygodniu,
mieszkańcy mogą się zaopatrzyć w świeże pro-
dukty, a producenci mają bezpośredni zbyt. Waż-
ne, żeby z tego targowiska nie stworzyło się ko-
lejne targowisko z towarami przemysłowymi i pro-
duktami niewiadomego pochodzenia.
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ORGANIC FARMING
IN THE LIGHT OF SURVEY IN THE SUBREGION OF PŁOCK "IN 2013

SummarySummarySummarySummarySummary

The paper discusses the principles of creating organic farms in Poland, the current indications
and the state of organic farming in Poland. The results of the survey of organic farms in the sub-
region of Płock were presented and  the issues raised by respondents to the survey were discussed.
Methods were proposed to improve the functioning of organic farms and organic market develop-
ment in the sub-region of Płock.
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KRONIKA

W dniach 17–18 września 2013 r. obradował w Warszawie I Kon-
gres Towarzystw Naukowych. Poniżej drukujemy referat jaki wygłosił
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski Przewodniczący Rady Towa-
rzystw Naukowych przy Prezydium PAN, Prezes Towarzystwa Nauko-
wego Płockiego.

ZBIGNIEW KRUSZEWSKI

ROLA TOWARZYSTW NAUKOWYCH
W URZECZYWISTNIANIU

IDEI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!
W swoim wystąpieniu pragnę położyć nacisk,

odnosząc się do hasła Kongresu, na słowo „trwa-
nie”.

Towarzystwa naukowe mają swoją wspaniałą
przeszłość. Natomiast z perspektywy obecnej,
należy postawić tezę, że zostały one zepchnięte
na boczny tor, a ich przyszłość jest poważnie
zagrożona. Ale rola ich dla społeczeństwa pol-
skiego jest tak istotna, że należy podjąć wszel-
kie wysiłki i działania, by ten stan odwrócić.

Przemiany ustrojowe urzeczywistniane od po-
nad dwudziestu lat w Polsce wymuszają wiele
zmian we wszystkich obszarach życia kulturowe-
go. Założenia, które wydawały się oczywiste po
1989 roku, obecnie wymagają przewartościowa-
nia i weryfikacji. Z perspektywy upływającego
czasu należy zauważyć, że także zmiany w sferze
nauki, które dokonały się po 1989 roku w Pol-
sce, wymagają również nowego postrzegania.
W ostatnich latach szczególnie duże zmiany za-
istniały w prawodawstwie dotyczącym nauki i
szkolnictwa wyższego. Należy jednak zauważyć,
że przy dokonywaniu ustawowych zmian zmar-
ginalizowano bardzo ważny element instytucji
nauki tj. społeczny ruch naukowy. Pozostawiono
go samemu sobie. Poddano go prawom rynku,
który okazał się zgoła inny od politycznych wy-
obrażeń z czasu transformacji. Podczas budowy
nowego porządku instytucjonalnego, dostrzeżo-
no i uhonorowano tylko jedno towarzystwo na-
ukowe – Polską Akademię Umiejętności, zabez-
pieczając jego trwałość poprzez odpowiednie
zapisy w polskim systemie prawnym. Przyjęto za-
łożenie, że pozostałe stowarzyszenia naukowe
mają przetrwać siłą tradycji i woli społeczności
lokalnych. Taki stan ujawnia się też obecnie.

Społeczny ruch naukowy został sprowadzony
na margines instytucjonalnego życia naukowego,

które zostało określone w sześciu ustawach (o Pol-
skiej Akademii Nauk, o zasadach finansowania
nauki, o Narodowym Centrum Nauki, Narodo-
wym Centrum Badań i Rozwoju, w Prawie o szkol-
nictwie wyższym oraz o instytutach badawczych).

Tu należy postawić pytanie, czy kraj z ambi-
cjami cywilizacyjnymi może się rozwijać, czy moż-
na w nim budować społeczeństwo demokratycz-
ne, społeczeństwo rozumiejące przemiany gospo-
darcze, polityczne, bez powszechnego, niezależ-
nego od struktur rządowych (w tyle od polityki)
społecznego ruchu naukowego, bez uczestnictwa
tysięcy wolontariuszy, społeczników nauki i kul-
tury? Moim zdaniem – a sądzę, że większości
osób, znajdujących się na tej sali - odpowiedź
jest jedna: nie! Nie może się w pełni rozwijać i
nadążać za światem nowoczesnych wartości kul-
turowo–cywilizacyjnych kraj, w którym nie istnie-
je autentyczny społeczny ruch naukowy.

Towarzystwa naukowe i stowarzyszenia nauko-
wo–techniczne są elementem systemu instytucjo-
nalnego nauki i jako takie powinny być chronio-
ne prawem. Towarzystwa naukowe, co prawda
powstawały z inicjatywy osób prywatnych  i sta-
nowią one własność zrzeszonych w nich człon-
ków, ale poprzez realizowanie swoich celów sta-
tutowych, zorientowanych na dobro publiczne
stają się podmiotami życia publicznego i dobrem
wszystkich obywateli. Bo jakże inaczej traktować
Muzeum Techniki prowadzone przez Naczelną
Organizację Techniczną, Bibliotekę Naukową
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk czy
Bibliotekę Naukową im. Zielińskich Towarzystwa
Naukowego Płockiego i wiele innych placówek
kultury, tworzonych i ochranianych przez stowa-
rzyszenia naukowe.

Przemiany kulturowo–cywilzacyjne zachodzące
w kraju wymagają zdobywania przez każdego Po-
laka określonego zasobu wiedzy niezbędnej do
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profesjonalnego pełnienia ról społecznych w
kształtującym się społeczeństwie obywatelskim.
Wymóg ten jest nie tylko osobistą sprawą danej
jednostki, ale obowiązkiem społecznym. Z danych
GUS dotyczących wolontariatu i pracy niezarob-
kowej wynika, że przepracowuje się społecznie
ponad 2,5 mln godzin rocznie. Co pięćdziesiąty
wolontariusz działa w samorządach gospodar-
czych, zawodowych stowarzyszeniach i partiach
politycznych. Społecznie ujawnia swoją aktywność
w różnych organizacjach około 15% procent Po-
laków. Sytuuje to Polskę na pozycji końcowej w
Unii Europejskiej, której liderami są kraje skandy-
nawskie oraz Holandia, gdzie społeczne działa-
nie w organizacjach ujawnia co najmniej połowa
dorosłych obywateli. Społeczności potrzebują spo-
łeczników działających w sferze nauki i kultury, a
takimi są członkowie towarzystw.

Jednym z ważnych obszarów aktywności to-
warzystw naukowych i stowarzyszeń naukowo-
technicznych jest możliwość wspierania przestrzeni
badań naukowych, która ma wpływ na innowa-
cyjność gospodarki. W ostatnich latach nie wi-
dać w Polsce prawdziwego „przemysłu wiedzy”,
a „rynek badań naukowych” jest słabo funkcjo-

nujący. Wokół uczelni nie dostrzega się firm biz-
nesowych. Są oczywiście przykłady przedsiębior-
czości akademickiej, ale należy na nie patrzeć w
kategoriach wyjątków, marginalnej działalności.

W konkurencyjnej gospodarce, jednak polski
biznes jest nastawiony na zakup gotowych tech-
nologii, głównie za granicą. Firmy z Płocka, z
którego pochodzę, są tego przykładem, a są to
firmy o zasięgu międzynarodowym: PKN ORLEN,
PERN „Przyjaźń”, Centromost, czy New Holand.
Zjawisko zakupu gotowych technologii jest zna-
kiem czasu. Polska jest jednak wciąż krajem od-
stającym technologicznie od światowej czołówki
i rynkiem relatywnie taniej pracy. Zatem jest  kra-
jem wysokiej opłacalności inwestycji kapitałowej.
Ale jest to tzw. „ślepa uliczka”. Gdy stanie się
droższa praca, Polska przestanie być konkuren-
cyjna. Wysoko opłacana praca oznacza, że roz-
wój gospodarczy jest możliwy tylko dzięki inno-
wacjom. Tymczasem rośnie ryzyko: że państwo
nie zdoła przestawić gospodarki z rozwoju opar-
tego na inwestycjach na rozwój zorientowany na
wiedzę. Można to zmienić między innymi, po-
przez zmianę społecznej akceptacji kosztownych
i ryzykownych działań decyzyjnych. Do tego po-

Prof. Zbigniew Kruszewski wygłasza referat podczas obrad plenarnych I Kongresu Towarzystw Naukowych
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trzebna jest nowa świadomość obywateli. Polacy
powinni postrzegać i rozumieć sens oraz cel wy-
datków na naukę,  zwłaszcza w przypadku ba-
dań podstawowych, które nie zawsze muszą do-
raźnie przynieść wymierną korzyść. W tych dzia-
łaniach istotną rolę odgrywają towarzystwa i sto-
warzyszenia naukowe, które ujawniają swoimi
działaniami potrzebę zmian. Są one wiarygodne
w życiu kulturowym, gdyż są organizacjami spo-
łecznymi, non profit, celem ich działań jest do-
bro wspólne, a  nie interesy tej czy innej firmy,
instytutu lub uczelni. Przykładem takich działań
mogą być starania stowarzyszeń naukowo–tech-
nicznych skupionych wokół Naczelnej Organi-
zacji Technicznej, które podejmowały i podej-
mują działania w obszarze innowacyjnej przed-
siębiorczości. Ale tym działaniom powinny towa-
rzyszyć zmiany mentalnościowe rządzących i ogó-
łu Polaków przez budowanie ich postaw obywa-
telskich zorientowanych na wiedzę i rozumienie.

W pierwszych dwudziestu latach transformacji
ustrojowej Polski skupiono się tylko „na sobie” i
na rozwoju biznesu. Został zmarginalizowany roz-
wój nauki i kultury. Ich miejsce zajmuje prosta roz-
rywka. Aktywność w tej sferze postrzega się nie-
rzadko przez kinowy fotel czy wyjście na koncert
muzyki popularnej, kabareton lub festyn. Zaświad-
czają o tym m.in. komunikaty płynące z reklam.
Od kultury przez duże K i nauki przez duże N
dystansuje się świat polityki.

W zachodniej Europie ludzie wykazują więk-
sze zainteresowanie tzw. wyższymi wartościami
oraz bardziej prospołecznymi postawami.

Należy mieć nadzieję, że i w Polsce zajdą ko-
rzystne zmiany w tej sferze. Prezes PKO Bank Pol-
ski, Zbigniew Jagiełło w jednej z wypowiedzi wy-
raził myśl „nie ma wątpliwości, że finansowanie
kultury to jedna z najlepszych inwestycji w przy-
szłość pokoleń. Wspieranie kultury i nauki to je-
den z przejawów tzw. społecznej odpowiedzial-
ności biznesu”. Towarzystwa i stowarzyszenia na-
ukowe przyczyniają się do aktywności społecznej
ludzi zainteresowanych działalnością kulturalną,
naukową i popularyzującą naukę oraz kulturę. A
więc, do szczególnie ważnych zadań towarzystw
naukowych należy upowszechnianie problema-
tyki kultury i nauki oraz propagowanie pożąda-
nych postaw ludzkich, w tym wśród przestrzeni
biznesu. Zorganizowana społeczna praca, wy-
twarzająca dobra materialne i duchowe powin-
na stać się „czymś” ważnym w Polsce, jeśli Pol-
ska ma „dotrzymać kroku” we współzawodnic-
twie narodów. Można rzec, że jest to istotny ele-
ment budowania odpowiednich postaw i zacho-
wań obywatelskich, a towarzystwa mają niepo-
ślednią rolę w ich urzeczywistnianiu.

Wyzwaniem dla społeczeństwa obywatelskie-
go jest uczenie się przez całe życie. Proces ten
dokonuje się w dużej mierze na skutek własnej

aktywności jednostki. Niemałą rolę w tym proce-
sie odgrywa stymulacja zewnętrzna. Dawniej miała
ona głównie charakter niezamierzony. Obecnie
staje się coraz bardziej perspektywiczna i bywa
często ujęta, w formie instytucjonalnej. Dawny
model pracy zawodowej, czyli uczenie się a póź-
niej praca, zmienia się i jest zastępowany mode-
lem: uczenie się, praca, uczenie się, praca, ucze-
nie się. Granica między kształceniem się a pracą
przestaje być tak ostra jak dawniej. Niebaga-
telną rolę w tych procesach odgrywają towarzy-
stwa i stowarzyszenia naukowe. Są one miejscem
samokształcenia nie tylko dla swoich członków,
ale także dla środowiska, w którym funkcjonują.
Towarzystwa naukowe organizują rocznie tysią-
ce spotkań naukowych, odczytów, spotkań au-
torskich, okolicznościowych, wystaw, sympozjów,
konferencji oraz kongresów. Jako przykład może
posłużyć kolejny Zjazd Polskich Pedagogów w
Gdańsku organizowany w tych dniach przez Pol-
skie Towarzystwo Pedagogiczne, czy Międzyna-
rodowy Kongres Ekonomistów organizowany po
raz dziewiąty przez Polskie Towarzystwo Ekono-
miczne.

Korporacje, jakimi są towarzystwa naukowe i
stowarzyszenia naukowo–techniczne  przez sku-
pianie ludzi w różnym wieku z różnym pozio-
mem wykształcenia, jak też edukacji z różnych
dziedzin dyscyplin i obszarów są miejscem kształ-
cenia przez całe życie – procesu potrzebnego dla
rozwoju społeczeństwa wiedzy i modelu innowa-
cyjnego. Należy w tym miejscu wspomnieć o ty-
siącach arkuszy wydawniczych, wydawanych
rocznie przez towarzystwa i stowarzyszenia na-
ukowe, na które środki pozyskiwane są zazwy-
czaj z „wielkim trudem”. Są to wszystko działa-
nia na rzecz rozwoju ludzi, ich kształcenia, po-
szerzania ich wiedzy potrzebnej we współczesnym
świecie, a w tym by Polska mogła się zaliczać do
krajów wysokorozwiniętych.

Towarzystwa naukowe budują bardzo po-
trzebną w społeczeństwie solidarność międzypo-
koleniową. Jest ona  mocnym spoiwem społecz-
nym. Obecnie można zaobserwować wiele zmian
„na gorsze”. Wygrywa samolubny indywidualizm
i brak szacunku dla innych. Należy więcej tłuma-
czyć społeczeństwu, czym jest wspólnota i jakie
należy razem podejmować zadania cywilizacyj-
ne. Należy definiować, czym jest solidarność spo-
łeczna, wzajemna pomoc w aktywności pozaza-
wodowej. Ujawnia się nawet brak więzi między
mistrzem a uczniem, czy promotorem a dokto-
rantem.

A działalność społeczna, w określonym sto-
warzyszeniu wywołuje potrzebę szacunku dla in-
nych, zrozumienia racji, uznania ich lub odrzu-
cenia. Działalność w towarzystwie wynika z woli
a nie z przymusu, to znaczy, że z woli człowieka
buduje się szacunek do drugiego człowieka, czę-
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sto starszego. Powstaje więź międzypokolenio-
wa, więź wspólnych zainteresowań, pasji i misji,
która przyświeca pracy społecznej i rozwojowi
społecznemu. We współczesnym ruchu naukowym
zachodzi konieczność zachowania i przestrzega-
nia zasady samorządności, która tkwi w istocie
organizacji społecznej i sprzyja współdziałaniu
międzyludzkiemu.

Do harmonijnego rozwoju Polski konieczne jest
wychowanie społeczeństwa zdolnego do krytycz-
nego i samodzielnego myślenia, znającego i po-
trafiącego stosować w praktyce prawa i korzyści
płynące z demokracji, w pełni świadomego oby-
watela. To w towarzystwach naukowych i stowa-
rzyszeniach naukowo–technicznych kształtowane
się cechy niezbędne współczesnemu człowiekowi,
jak umiejętność budowania zaufania, skłonność
do współpracy, empatii oraz zdolność do krytycz-
nego myślenia, adaptacji do zmieniających się
warunków oraz gotowość i zdolność do ciągłego
uczenia się. Przez kontakty międzypokoleniowe w
towarzystwach i stowarzyszeniach naukowych uzy-
skuje się wiedzę pożądaną dla obywateli, podej-
mujących decyzje w procesie przemian kulturo-
wo–cywilizacyjnych, np. biorąc udział w wyborach
albo podejmując działalność na poziomie lokal-
nym. Do zadań towarzystw należy też rozbudza-
nie lepszego rozumienia innych narodów, naro-
dowości i grup etnicznych, poznawanie kultur róż-
nych kręgów cywilizacyjnych.

W państwie demokratycznym oprócz partii po-
litycznych musi istnieć aktywne społeczno–poli-
tycznie społeczeństwo. Powinny odbywać się de-
baty, występować różne linie relacji między pań-
stwem a społeczeństwem. Wtedy kształtuje się de-
mokracja jednostek i mniejszości, w przeciwień-
stwie do demokracji trwałej większości, zarządza-
nej przez państwo i partie polityczne. Nowe de-
mokracje jednostek i mniejszości poszukują swo-
jej siły i trwałości instytucji, co niesie pragnienie
wspólnot na innych warunkach niż partyjnych.
Władza polityczna zawsze obawia się niezależ-
nych, samorządowych organizacji społecznych.
Niewątpliwie do takich należą towarzystwa i sto-
warzyszenia naukowe. W nich znajduje się po-
tencjał nieskrępowany podległościami i zależno-
ściami od władz państwowych. Zapis Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 2 kwietnia 1997
roku, już w preambule odnosi się do poszano-
wania idei i misji, które przyświecają towarzy-
stwom i stowarzyszeniom naukowym. Cytuję:

„W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny
[…]
– równi w prawach i powinnościach wobec do-

bra wspólnego – Polski,
– wdzięczni naszym przodkom za ich pracę,

za walkę o niepodległość okupioną ogrom-
nymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w
chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólno-

ludzkich wartościach [...],
– zobowiązani, by przekazać przyszłym pokole-

niom wszystko, co cenne z ponad tysiącletnie-
go dorobku […],

– ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

– jako prawa podstawowe dla państwa,
– oparte na poszanowaniu wolności i sprawie-

dliwości, współdziałaniu władz, dialogu spo-
łecznemu oraz na zasadzie pomocniczości
umacniającej uprawnienia obywateli i ich
wspólnot” – koniec cytatu.
To właśnie towarzystwa naukowe,  ze swoją

wielowiekową tradycją dbają, w sposób bezin-
teresowny, o dobra kultury, dziedzictwa naro-
dowego, a ich członkowie niejednokrotnie po-
święcali swoje życie w walce o niepodległość.
Obecnie w działalności członków towarzystw
można odnaleźć patriotyzm i miłość do ojczy-
zny, w bezinteresownej pracy na rzecz rozwoju
kultury, nauki polskiej i drugiego człowieka.

Art. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej pra-
wie wprost odnosi się do tego, co realizują towa-
rzystwa i stowarzyszenia naukowe. Cytuję: „Rze-
czypospolita Polska stwarza warunki upowszech-
niania i równego dostępu do dóbr kultury, będą-
cej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego
trwania i rozwoju”. Należy tu stwierdzić, że wła-
śnie w ostatnim okresie zauważa się, że władze
Rzeczypospolitej powodują ograniczanie dostę-
pu do dóbr kultury. Bo jak inaczej, można tłu-
maczyć fakt wykreślenia bibliotek posiadających
zbiory stanowiące dziedzictwo narodowe z roz-
porządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w sprawie narodowego zasobu. Z listy
tej zostały skreślone jedyne dwie biblioteki ze
zbiorami należącymi do dziedzictwa narodowe-
go, prowadzone przez towarzystwa naukowe.
Pora zdać sobie sprawę, że jeżeli będzie dopusz-
czać się do wyniszczania bibliotek - to piśmien-
nictwem, jakie zostanie po obecnie rządzących,
będą nienawistne hasła, szubienice i swastyki
malowane na murach. Na to nie może być zgo-
dy we współczesnej Europie!

Otwierając nowy gmach Biblioteki Raczyńskich
w Poznaniu w czerwcu 2013 roku Prezydent Rze-
czypospolitej Pan Bronisław Komorowski wska-
zał na prawdziwe wartości, co daje jednak na-
dzieję na przyszłość. Nie można przecież budo-
wać obywatelskiego społeczeństwa wiedzy bez
kultury i bez dziedzictwa narodowego. Narodo-
wa spuścizna, która znajduje się w zasobach to-
warzystw naukowych należy do narodu, jest jego
skarbem. Tak samo, jak towarzystwa i stowarzy-
szenia naukowe są dobrem narodu. Żadne to-
warzystwo ani stowarzyszenie naukowe nie trak-
tuje tych dóbr jako własności członków, są to
dobra wszystkich  Polaków. Zdaje się jednak, że
„zapatrzone” w rynek władze traktują to inaczej:
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zbiory należą do towarzystw i one niech się o nie
martwią; jeśli chcą, niech utrzymują, jeśli nie to,
niech sprzedają, rozdają – co nas, władzę, to
obchodzi. A obchodzić powinno chociażby w
świetle cytowanego przed chwilą Art. 6 Konstytu-
cji Rzeczypospolitej Polskiej.

Towarzystwa i stowarzyszenia naukowe są
podmiotami życia publicznego. Fenomen insty-
tucji publicznych polega m.in. na tym, że często
bezpośredni kontakt z nimi mają stosunkowo nie-
liczni, ale od ich funkcjonowania w istotnym stop-
niu zależy jakość życia większości obywateli. Nie
tylko tych, którzy są wprost zaangażowani, ale
też tych, którzy nie należą, nie „udzielają” się,
nie płacą składek, niby nie mają nic wspólnego,
a jednak korzystają na skutek ich działania. Przy-
kładem mogą być partie polityczne. Ich powsta-
nie i działanie nie jest zależne tylko od państwa.
Zależy ono od decyzji prywatnych jednostek, które
je tworzą lub nie, działają w nich lub nie, zapi-
sują się do nich lub nie. W tym sensie partia po-
lityczna nie jest instytucją państwową chociaż w
istocie nią jest. Pełni funkcje niezbędne dla funk-
cjonowania państwa, oczekuje się więc, by dzia-
łania te były prowadzone sprawnie i na wysokim
poziomie organizacyjnym. Innym przykładem
mogą być uczelnie. Formalnie należą one do
organu, który je powołał. Pobierają opłaty za
kształcenie studentów. Ale kształcenie studentów
to tylko niewielka część ich publicznej misji, a
istotą jest dostarczanie społeczeństwu prawd i
prawdopodobieństw naukowych i idei. Są to więc
instytucje publiczne, a nie państwowe lub pry-
watne. Towarzystwa naukowe tworzą podstawę
instytucjonalną w rozwoju nowoczesnego życia
naukowego. Wypełniają zadania na rzecz spo-
łeczeństwa. Wskazując na ich byt społeczny, na-
leży stwierdzić, że bez nich życie naukowe nie
może się właściwie rozwijać. Towarzystwo jako
instytucja publiczna – to rodzaj harmonijnego po-
łączenia między sferą państwową a prywatną.
Tę rolę pełnią od wieków towarzystwa naukowe.

Tak jak demokratyczne państwo nie może istnieć
bez partii politycznych, związków zawodowych
(mimo, że są to instytucje od zarania ich powsta-
nia społeczne), tak również nauka i obywatelskie
społeczeństwo wiedzy nie może istnieć bez towa-
rzystw i stowarzyszeń naukowych (mimo, że są to
instytucje od zarania ich powstania przede wszyst-
kim niepaństwowe).

Podsumowując, towarzystwa naukowe i stowa-
rzyszenia naukowo–techniczne są potrzebne, a na-
wet niezbędne w polskiej rzeczywistości jako ele-
ment twórczy i niezależny. Dają możliwość rozwi-
jania inwencji twórczych, kształcenia permanent-
nego, doskonalenia profesjonalnego. Dzięki nim
są wydobywane takie ważne cechy współżycia i
działania ludzkiego, jak bezinteresowność, życz-
liwość dla „drugiego”, chęć współdziałania i nie-
sienia pomocy, umiejętność przełamywania kon-
wenansów w uzasadnionych przypadkach, współ-
praca międzypokoleniowa, a troska o dobra na-
rodowe i spuściznę narodową świadczy o przy-
wiązaniu do dziedzictwa narodowego i postawach
patriotycznych. Towarzystwa są mniej skostniałe
niż instytucje naukowe, dlatego szybciej mogą re-
agować na wyzwania i potrzeby społeczeństwa
oraz je wspomagać w formach dostosowanych do
sukcesywnie następujących przemian.

Towarzystwa naukowe i stowarzyszenia nauko-
wo–techniczne wymagają prawnych unormowań
w ustawodawstwie polskim, jak i wsparcia finan-
sowego.

Towarzystwa i stowarzyszenia naukowe dzia-
łają w obszarze aktywności społecznej, w której
zacierają się granice tożsamości politycznej, ide-
ologicznej i religijnej. Aktywność społeczna wy-
musza otwartość i tolerancję, umiejętność dys-
kursu i porozumiewania się, rozumienia różno-
rodności i uniwersalności.

Towarzystwa naukowe działają w przestrzeni
publicznej, wspierającej państwową i narodową
Polską rację stanu.

Dziękuję za uwagę.
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

ZBIGNIEW KRUSZEWSKI

POŻEGNANIE PROFESORA JACKA STASZEWSKIEGO
CZŁONKA TOWARZYSTWA NAUKOWEGO PŁOCKIEGO

Szanowni Państwo, Uczestnicy uroczystościSzanowni Państwo, Uczestnicy uroczystościSzanowni Państwo, Uczestnicy uroczystościSzanowni Państwo, Uczestnicy uroczystościSzanowni Państwo, Uczestnicy uroczystości
żałobnych Profesora Jacka Staszewskiego,żałobnych Profesora Jacka Staszewskiego,żałobnych Profesora Jacka Staszewskiego,żałobnych Profesora Jacka Staszewskiego,żałobnych Profesora Jacka Staszewskiego,

Jako członkowie Towarzystwa Naukowego
Płockiego z głębokim żalem przyjęliśmy wieść o
śmierci Profesora Jacka Staszewskiego. Należał
do naszego grona od 34 lat.

Prof. dr hab. Jacek Staszewski został przyjęty
do Towarzystwa Naukowego Płockiego jedno-
głośną decyzją Zarządu w 1979 r. Wstępując
do stowarzyszenia, znał doskonale jego dzie-
więtnastowieczną tradycję oraz rolę w regionie
płockim, ponieważ urodził się w Płocku i drogie
mu było dziedzictwo tego miasta. Jako wybitny
znawca epoki saskiej służył swoją wiedzą wy-
głaszając w siedzibie TNP odczyty i otaczając
opieką młodych płockich historyków. Szczegól-
nie cenna okazała się współpraca Pana Profe-
sora z Towarzystwem jako członka Komitetu Hi-
storycznego Polskiej Akademii Nauk oraz jako
prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Dzięki wieloletniej społecznej pracy na rzecz misji
popularyzowania nauki Profesor Jacek Staszew-
ski zapisał piękną kartę w historii Towarzystwa
Naukowego Płockiego. Zapamiętamy go jako
człowieka otwartego, pełnego życzliwości dla
ludzi, mistrza dla wielu adeptów nauki.

Prof. dr hab. Jacek Staszewski przewodniczył obradom
Walnego Zgromadzenia TNP w marcu 1995 r.

Żegnamy Pana, Wielce Szanowny Panie Profesorze!Żegnamy Pana, Wielce Szanowny Panie Profesorze!Żegnamy Pana, Wielce Szanowny Panie Profesorze!Żegnamy Pana, Wielce Szanowny Panie Profesorze!Żegnamy Pana, Wielce Szanowny Panie Profesorze!
Pozostajemy wdzięczni za Pańską pracę dla publicznego dobra. Będziemy wczytywać się

w słowa, które zostawił Pan po sobie i szukać w nich wskazówek dla naszych skromnych starań.

Płock, 31 sierpnia 2013 r.
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4.4.4.4.4. BiuletynBiuletynBiuletynBiuletynBiuletyn. Kwartalnik Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku/
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5.5.5.5.5. Echo SłupnaEcho SłupnaEcho SłupnaEcho SłupnaEcho Słupna: tylko prawda – kiedy inni milczą, my piszemy
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6.6.6.6.6. Edukacja OtwartaEdukacja OtwartaEdukacja OtwartaEdukacja OtwartaEdukacja Otwarta / Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica;
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7.7.7.7.7. FanFaryFanFaryFanFaryFanFaryFanFary: Czasopismo Parafii św. Bartłomieja w Płocku /
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nr 7/8(113–114)–9(115). – Warszawa: Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego,  2012. – Mies. – ISSN 1730-749X

21.21.21.21.21. Kurier SierpeckiKurier SierpeckiKurier SierpeckiKurier SierpeckiKurier Sierpecki / red. nacz. Anna Matuszewska. – 2012
[R. 4], nr 27–39. – Sierpc: Mazowiecka Agencja Prasowa,
Klaudiusz Kwieciński 2012. – Tyg. – ISSN 2080-1556

22.22.22.22.22. Lokalna Gazeta Kutna i RegionuLokalna Gazeta Kutna i RegionuLokalna Gazeta Kutna i RegionuLokalna Gazeta Kutna i RegionuLokalna Gazeta Kutna i Regionu: plus Łęczyca, Gostynin
/red. nacz. Patryk Ślęzak. – 2012, [R. 4], nr 164–176. – Kut-
no: „IMEDIA”, 2012. – Tyg. – ISSN 2080-2269

23.23.23.23.23. M jak MiszewkoM jak MiszewkoM jak MiszewkoM jak MiszewkoM jak Miszewko /red. zespół. – 2012, [R. 7], nr 8(69)–
9(70). – Miszewko Strzałkowskie: Parafia św. Mikołaja, 2012.
– Mies.

24.24.24.24.24. MariawitaMariawitaMariawitaMariawitaMariawita: pismo Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
/ red. Kolegium. – 2012, [R. 54], nr 7–9. – Płock: Kościół
Starokatolicki Mariawitów, 2012. – Mies. – ISSN 0209-3103

25.25.25.25.25. Mazowiecka SzwajcariaMazowiecka SzwajcariaMazowiecka SzwajcariaMazowiecka SzwajcariaMazowiecka Szwajcaria: Brudzeń Duży zaprasza: bez-
płatne pismo społeczno–kulturalne Towarzystwa Przyjaciół
Gminy Brudzeń im. Pawła Włodkowica /red.  nacz. Andrzej
Dwojnych. – 2012, R. 12 [właśc. R. 10], nr 3(25–26). – Bru-
dzeń Duży: TPGB, 2012. – Dwumies. – ISSN 1642-9214

26.26.26.26.26. Mazowiecki Rynek PracyMazowiecki Rynek PracyMazowiecki Rynek PracyMazowiecki Rynek PracyMazowiecki Rynek Pracy: Biuletyn Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w Warszawie / red. nacz. Wiesława Lipińska. – 2012,
R. 9, nr 4(48). – Warszawa: Wojewódzki Urząd Pracy, 2012.
– Dwumies. – ISSN 2082-856X

27.27.27.27.27. MazowszeMazowszeMazowszeMazowszeMazowsze: Studia Regionalne / red. nacz. Zbigniew Strze-
lecki. – 2012, nr 10. – Warszawa: Mazowieckie Biuro Plano-
wania Regionalnego, 2012. – Niereg. – ISSN 1689-4774

28.28.28.28.28. Meritum: Mazowiecki Kwartalnik EdukacyjnyMeritum: Mazowiecki Kwartalnik EdukacyjnyMeritum: Mazowiecki Kwartalnik EdukacyjnyMeritum: Mazowiecki Kwartalnik EdukacyjnyMeritum: Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny / red. nacz.
Janina Ziętek. – 2012, [R. 7], nr 3(26). – Warszawa: Mazo-
wieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów,
2012. – Kwart. – ISSN 1896-2521

29.29.29.29.29. Miasto Płock i okoliceMiasto Płock i okoliceMiasto Płock i okoliceMiasto Płock i okoliceMiasto Płock i okolice: bezpłatne pismo informacyjno–
promocyjne / red. nacz. Tomasz Krajewski. – 2012, R. 5, nr 8
[własc. 33]. – Płock: Wydawnictwo TOM–PRESS, 2012. – Nie-
reg.

31.31.31.31.31. MiastO!ŻyjeMiastO!ŻyjeMiastO!ŻyjeMiastO!ŻyjeMiastO!Żyje: płocki miesięcznik kulturalny / oprac. Płocki
Ośrodek Kultury i Sztuki  i Wydział Promocji i Informacji Urzę-
du Miasta Płocka. – 2012, [R. 1], nr 7–9. – Płock: Urząd
Miasta, 2012. – Mies.

32.32.32.32.32. Miesięcznik Politechniki WarszawskiejMiesięcznik Politechniki WarszawskiejMiesięcznik Politechniki WarszawskiejMiesięcznik Politechniki WarszawskiejMiesięcznik Politechniki Warszawskiej: Pismo Społeczności
Akademickiej PW / red. zespół pod kier. Iwony Kolińskiej.
– 2012, R. 15, nr 7/8(175–176)–9(177). – Warszawa: Poli-
technika Warszawska,  2012. – Mies. – ISSN 1640-8411

33.33.33.33.33. Nasz PłockNasz PłockNasz PłockNasz PłockNasz Płock: bezpłatny magazyn mieszkańców Płocka i Ma-
zowsza Płockiego / red. nacz. Jan Bolesław Nycek. – 2012,
[R. 9], nr 4–6. – Płock: Wydawnictwo MAROW – Jan Bole-
sław  Nycek, 2012. – Mies. – ISSN 1731-5484

34.34.34.34.34. Nasz SierpcNasz SierpcNasz SierpcNasz SierpcNasz Sierpc: biuletyn Rady i Burmistrza / red. kolegium.
– 2012, nr 2–3. – Sierpc: Urząd Miasta, 2012. – Kwart.

35.35.35.35.35. Nasza Gmina Nasze MiejsceNasza Gmina Nasze MiejsceNasza Gmina Nasze MiejsceNasza Gmina Nasze MiejsceNasza Gmina Nasze Miejsce: gminny miesięcznik bez-
płatny. – 2012, [R. 1], nr 1. – Mała Wieś: [Gmina Mała
Wieś], 2012. – Mies.
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36.36.36.36.36. Nasza Gmina RadzanowoNasza Gmina RadzanowoNasza Gmina RadzanowoNasza Gmina RadzanowoNasza Gmina Radzanowo: monitor samorządowy gminy
Radzanowo / red. zespół. – 2012, [R. 2], nr 4. – Radzanowo:
Urząd Gminy, 2012. – Kwart. – ISSN 2084-0853

37.37.37.37.37. Nasza GminaNasza GminaNasza GminaNasza GminaNasza Gmina: informator Gminy Stara Biała / red. ze-
spół. – 2012, [R. 2], nr 3(4). – Stara Biała: Urząd Gminy,
2012. – Kwart.

38.38.38.38.38. Notatki PłockieNotatki PłockieNotatki PłockieNotatki PłockieNotatki Płockie: kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płoc-
kiego / [red. nacz. Wiesław Koński]. – 2012, [R. 56], nr 3/232.
– Płock: TNP, 2012. – Kwart. – ISSN 0029-389X

39.39.39.39.39. Orlen EkspresOrlen EkspresOrlen EkspresOrlen EkspresOrlen Ekspres: magazyn wewnętrzny Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna / red. nacz. Renata Kraw-
czyńska. – 2012, [R. 13], nr 7–9. – Płock: PKN ORLEN SA,
2012. – Mies. – ISSN 1641-0629

40.40.40.40.40. Oświata MazowieckaOświata MazowieckaOświata MazowieckaOświata MazowieckaOświata Mazowiecka: Biuletyn Informacyjny Kuratorium
Oświaty w Warszawie / red. nacz. Mariusz Dobijański. – 2012,
[R. 4], nr 02(12). – Warszawa: Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli; Ośrodek Edukacji Infor-
matycznej i Zastosowań Komputerów,  2012. – Kwart. – ISSN
1896-2521

41.41.41.41.41. Parki Krajobrazowe MazowszaParki Krajobrazowe MazowszaParki Krajobrazowe MazowszaParki Krajobrazowe MazowszaParki Krajobrazowe Mazowsza: Kwartalnik Mazowiec-
kiego Zespołu Parków Krajobrazowych / red. nacz. Jolanta
Brzezik. – 2012, [R. 2], nr 3(7). – Otwock: Mazowiecki Ze-spół
Parków  Krajobrazowych, 2012. – Kwart. – ISSN 2083-375X

42.42.42.42.42. Powiat PłockiPowiat PłockiPowiat PłockiPowiat PłockiPowiat Płocki: Biuletyn Samorządowy / red. nacz. Urszula
Tomaszewska. – 2012, nr 53: lipiec–wrzesień. – Płock: Rada
i Zarząd Powiatu w Płocku, 2012. – Kwart. – ISSN 1507-6652

43.43.43.43.43. Sierpecka FaraSierpecka FaraSierpecka FaraSierpecka FaraSierpecka Fara: pismo Parafii p.w. Św. Wita, Modesta,
Krescencji. Na prawach maszynopisu /red. zespół. – 2012,
nr 07(189)-09(191). – Sierpc: Parafia p.w. Św. Wita, Mode-
sta,  Krescencji, 2012. – Mies.

44.44.44.44.44. Słowo GozdowaSłowo GozdowaSłowo GozdowaSłowo GozdowaSłowo Gozdowa: biuletyn Wójta i Rady Gminy / red. ze-
spół. – 2012, nr 3 (trzeci kwartał). – Gozdowo: Urząd Gmi-
ny, 2012. – Kwart. – ISSN 1896-172X

45.45.45.45.45. Sportowiec PłockiSportowiec PłockiSportowiec PłockiSportowiec PłockiSportowiec Płocki /red. Rafał Jerzy Wereszczaka. – 2012,
[R. 2], nr 7(17)–9(19). – Płock: Skiwer Enterprises, 2012. – Mies.
– ISSN 2082-8780

46.46.46.46.46. SpotkanieSpotkanieSpotkanieSpotkanieSpotkanie / red. zespół. – 2012, [R. 7], nr 07/68–09/70.
– Rogozino: Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bo-
żego, 2012. – Mies.

47.47.47.47.47. Studia MazowieckieStudia MazowieckieStudia MazowieckieStudia MazowieckieStudia Mazowieckie /red. nacz. Zbigniew Ptasiewicz. – R. 7/
14(2012), nr 3. – Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Alek-
sandra Gieysztora, 2012. – Niereg. – ISSN 1231-2797

48.48.48.48.48. Trendy Rozwojowe MazowszaTrendy Rozwojowe MazowszaTrendy Rozwojowe MazowszaTrendy Rozwojowe MazowszaTrendy Rozwojowe Mazowsza / [Red. nacz. Zbigniew
Strzelecki]. – 2012, nr 1–6. – Warszawa: Mazowieckie Biuro
Planowania Regionalnego w Warszawie, 2012. – Niereg.
– ISSN 2084-5669

49.49.49.49.49. Tygodnik PłockiTygodnik PłockiTygodnik PłockiTygodnik PłockiTygodnik Płocki / red. nacz. Tomasz Szatkowski. – 2012,
[R. 40], nr 27–39. – Płock: Dziennikarsko–Wydawnicza Spół-
dzielnia Pracy „AKAPIT”, 2012. – Tyg. – ISSN 0208-6992

50.50.50.50.50. U Świętego MarcinaU Świętego MarcinaU Świętego MarcinaU Świętego MarcinaU Świętego Marcina: pismo Parafii Św. Marcina w Słup-
nie /  red. nacz. Andrzej Dzięgielewski / – 2012, [R. 2], nr 7–8.
– Słupno: Parafia św. Marcina, 2012. – Mies.

51.51.51.51.51. W Duchu i PrawdzieW Duchu i PrawdzieW Duchu i PrawdzieW Duchu i PrawdzieW Duchu i Prawdzie: katolicka gazeta gostynińska / red.
nacz. Janina Przygocka. – 2012, R. 19, nr 7–9. – Gostynin:
Parafia św. Marcina, 2012. – Mies. – ISSN 1425-4727

52.52.52.52.52. Wiadomości SannickieWiadomości SannickieWiadomości SannickieWiadomości SannickieWiadomości Sannickie: gazeta samorządowa /red.
Agnieszka Lewandowska. – [R. 5] 2012, nr 1(7). Sanniki:
Urząd Gminy, 2012. – Rocz. – ISSN 1689-4529

53.53.53.53.53. Wieś MazowieckaWieś MazowieckaWieś MazowieckaWieś MazowieckaWieś Mazowiecka: Miesięcznik Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Warszawie / red nacz. Ewa Gregor-
czyk. – 2012 [R. 14], nr 7/8(148)–9(149) – Warszawa: Ma-
zowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 2012. – Mies. – ISSN
1507-4714

54.54.54.54.54. Wieści GminneWieści GminneWieści GminneWieści GminneWieści Gminne: pismo Urzędu Gminy Bielsk. – 2012, [R. 6],
wydanie specjalne (lipiec). – Bielsk: Urząd Gminy, 2012. – Niereg.

55.55.55.55.55. Wieści z Ziemi SochaczewskiejWieści z Ziemi SochaczewskiejWieści z Ziemi SochaczewskiejWieści z Ziemi SochaczewskiejWieści z Ziemi Sochaczewskiej: Magazyn Informacyjny
Starostwa Powiatowego w Sochaczewie / red. Marcin Podsę-

dek. – R. 5(2012), nr 4(34)–5(35) – Sochaczew: Starostwo
Powiatowe  w Sochaczewie, 2012. – Niereg. – ISSN 1898-
9756

56.56.56.56.56. Wieści znad WisłyWieści znad WisłyWieści znad WisłyWieści znad WisłyWieści znad Wisły / red. Ewa  Smuk–Stratenwerth,  Mal-
wina Rzepecka. – 2012,  [R. 19], nr 85/lipiec. – Grzybów:
Stowarzyszenie „Ziarno”, 2012. – Niereg. – ISSN 1643-7810

57.57.57.57.57. Zeszyty JagiellońskieZeszyty JagiellońskieZeszyty JagiellońskieZeszyty JagiellońskieZeszyty Jagiellońskie: Pismo Uczniów, Nauczycieli i Przy-
jaciół LO im. Króla Władysława Jagiełły w Płocku / opiekun
zespołu Wiesław Kopeć. – 2012, [R. 12], nr 75–76. – Płock:
LO im. Wł. Jagiełły, 2012. – Niereg.

59.59.59.59.59. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Płocku. Nauki Ekonomicznewej w Płocku. Nauki Ekonomicznewej w Płocku. Nauki Ekonomicznewej w Płocku. Nauki Ekonomicznewej w Płocku. Nauki Ekonomiczne / [red. nacz. Krzysztof A.
Kuczyński]. – T. 16(2012). – Płock: Wydawnictwo PWSZ, 2012.
– Niereg. – ISSN 1644-888X
Tyt. okł.: Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne

60.60.60.60.60. Ziemia WyszogrodzkaZiemia WyszogrodzkaZiemia WyszogrodzkaZiemia WyszogrodzkaZiemia Wyszogrodzka: biuletyn informacyjny. red. zespół.
– 2012, R. 2, nr 03/(6). – Wyszogród: Urząd Gminy i Miasta
Wyszogród, 2012. – Niereg.

Poszczególne okręgi i miejscowościPoszczególne okręgi i miejscowościPoszczególne okręgi i miejscowościPoszczególne okręgi i miejscowościPoszczególne okręgi i miejscowości
PłockPłockPłockPłockPłock

61.61.61.61.61. PłockPłockPłockPłockPłock / [fot. P. Augustyniak i in.; Archiwum Urzędu Miasta
Płocka]. – Płock: Urząd Miasta Płocka: Wydawnictwo Unitex,
[2012]. – 93 s.: il. kolor.; 29 cm. – Równolegle tekst pol.
i ang. – ISBN 978-83-7296-401-4

————— PRZYPKOWSKIPRZYPKOWSKIPRZYPKOWSKIPRZYPKOWSKIPRZYPKOWSKI, Jan.: [Architektura Płocka i jej twórcy – re-
cenzja] = poz. 292

SierpcSierpcSierpcSierpcSierpc
62.62.62.62.62. KOKOSZCZYŃSKAKOKOSZCZYŃSKAKOKOSZCZYŃSKAKOKOSZCZYŃSKAKOKOSZCZYŃSKA, Marta.: PRL–owskie nazwy ulic: sta-

re tabliczki / Marta Kokoszczyńska. // Kurier Sierpecki. – 2012,
nr 34, s. 7, il.
Ulica Konstytucji 3 Maja, ulica Piastowska i  ulica św. Waw-
rzyńca w Sierpcu.

Sierpc (gmina)Sierpc (gmina)Sierpc (gmina)Sierpc (gmina)Sierpc (gmina)
63.63.63.63.63. XX–lecie gminy SierpcXX–lecie gminy SierpcXX–lecie gminy SierpcXX–lecie gminy SierpcXX–lecie gminy Sierpc. [oprac. Tomasz Krukowski, Mi-

chał Weber]. – Sierpc: Pracownia Dokumentacji Dziejów Mia-
sta  Sierpc, 2012. – 96 s.,[12] tabl.: il. [w tym kolor.]; 24 cm.

Staroźreby (gmina)Staroźreby (gmina)Staroźreby (gmina)Staroźreby (gmina)Staroźreby (gmina)
————— BĘDZIKOWSKABĘDZIKOWSKABĘDZIKOWSKABĘDZIKOWSKABĘDZIKOWSKA, Ludmiła.: Aspiracje edukacyjna młodzieży

wiejskiej a rozwój obszarów wiejskich na przykładzie gminy
Staroźreby = poz. 223

Biografie. Pamiętniki. WspomnieniaBiografie. Pamiętniki. WspomnieniaBiografie. Pamiętniki. WspomnieniaBiografie. Pamiętniki. WspomnieniaBiografie. Pamiętniki. Wspomnienia
64.64.64.64.64. CZERMINSKICZERMINSKICZERMINSKICZERMINSKICZERMINSKI, Kazimierz.: Uhonorowani medalem Zasłu-

żony dla Miasta Sierpca / Kazimierz, Czermiński. // Nasz Sierpc.
– 2012 nr 2–3, s. 39–40, il.
Nadanie medali „Zasłużony dla Miasta Sierpca” w 2012 r.
Marii Wiśniewskiej, Michałowi Głowackiemu oraz Ognisku
TKKF „Kubuś”.

————— GRZYBOWSKIGRZYBOWSKIGRZYBOWSKIGRZYBOWSKIGRZYBOWSKI, Michał Marian: Duchowieństwo diecezji
płockiej = poz. 324

————— PRZYPKOWSKIPRZYPKOWSKIPRZYPKOWSKIPRZYPKOWSKIPRZYPKOWSKI, Jan.: [Architektura Płocka i jej twórcy – re-
cenzja] = poz. 292

65.65.65.65.65. STOGOWSKASTOGOWSKASTOGOWSKASTOGOWSKASTOGOWSKA, Anna Maria.: Płocczanki liderki / Anna Maria
Stogowska; [red. Urszula Ambroziak–Bereszczyńska]. – Płock:
Stowarzyszenie Czas Kobiety: Wydawnictwo Korepetytor Marian
Gałczyński, 2012. – 255, [2] s.: fot., il.; 21 cm. – ISBN 978-83-
61117-64-3

Ambroziak, MarianAmbroziak, MarianAmbroziak, MarianAmbroziak, MarianAmbroziak, Marian
66.66.66.66.66. LEWANDOWSKALEWANDOWSKALEWANDOWSKALEWANDOWSKALEWANDOWSKA, Anna.: Od Wisły do wielkiej wody, czyli

jak płocczanin admirałem został / Anna Lewandowska. //
Gazeta Wyborcza – Płock. – 2012, nr 138, s. 1, 4–5, il.
Marian Ambroziak, dowódca 3. Flotylli Okrętów.

Bontemps, Piotr KarolBontemps, Piotr KarolBontemps, Piotr KarolBontemps, Piotr KarolBontemps, Piotr Karol
67.67.67.67.67. KOWALSKIKOWALSKIKOWALSKIKOWALSKIKOWALSKI, Rafał.: Zapomniany generał Piotr: georadar

potwierdził: trzeba odkopać kryptę z żelazną trumną / Rafał
Kowalski. // Gazeta Wyborcza – Płock. – 2012, nr 183, s. 24, il.
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Odnalezienie mogiły Piotra Karola Bontemps – polskiego ge-
nerała pochodzenia francuskiego, właściciela majątku Gul-
czewo, uczestnika powstania listopadowego  w 1830 r.

Czuruk, EdwardCzuruk, EdwardCzuruk, EdwardCzuruk, EdwardCzuruk, Edward
————— KONARSKA–PABINIAKKONARSKA–PABINIAKKONARSKA–PABINIAKKONARSKA–PABINIAKKONARSKA–PABINIAK, Barbara.: Dar dla Muzeum Ma-

zowieckiego = poz. 256
————— KOWALSKIKOWALSKIKOWALSKIKOWALSKIKOWALSKI, Rafał.: Drugie życie Czuruka = poz. 105

Fieldorf, August EmilFieldorf, August EmilFieldorf, August EmilFieldorf, August EmilFieldorf, August Emil
68.68.68.68.68. STANISZEWSKASTANISZEWSKASTANISZEWSKASTANISZEWSKASTANISZEWSKA, Magdalena.: Odsłoniecie pomnika ge-

nerała Nila – 10.05.2012 r./ Magdalena Staniszewska, Kazi-
mierz Czermiński. // Nasz Sierpc. – 2012, nr 2–3, s. 18–19, il.
Odsłonięcie pomnika generała Nila w Sierpcu.

Jaworowski (rodzina)Jaworowski (rodzina)Jaworowski (rodzina)Jaworowski (rodzina)Jaworowski (rodzina)
69.69.69.69.69. JAM.JAM.JAM.JAM.JAM.: Klanowe spotkanie: V Zjazd Rodów Jaworowskich

/  JAM. // Kurier Sierpecki. – 2012, nr 30, s. 13, il.
Spotkanie rodu Jaworowskich w Białasach k. Sierpca.

Kleister (rodzina)Kleister (rodzina)Kleister (rodzina)Kleister (rodzina)Kleister (rodzina)
————— KLEISTERKLEISTERKLEISTERKLEISTERKLEISTER, Eugen: Moja ojczyzna w Sierpcu = poz. 107

Kozłowska, Maria FranciszkaKozłowska, Maria FranciszkaKozłowska, Maria FranciszkaKozłowska, Maria FranciszkaKozłowska, Maria Franciszka
70.70.70.70.70. H.ŚH.ŚH.ŚH.ŚH.Ś.: Mistrzyni ducha / H.Ś. // Mariawita. – 2012, nr 7–9,

s. 22–23, il.
Zawiera rec. książki: Mistrzyni ducha, T. 1. – Felicjanów, 2012.

————— (KK).(KK).(KK).(KK).(KK).: Jubileusz 150. rocznicy narodzenia Założycielki Ma-
riawityzmu św. Marii Franciszki Kozłowskiej = poz. 326

Kryscy (rodzina)Kryscy (rodzina)Kryscy (rodzina)Kryscy (rodzina)Kryscy (rodzina)
————— GRODKIEWICZGRODKIEWICZGRODKIEWICZGRODKIEWICZGRODKIEWICZ, Waldemar.: Tu mieszkał ktoś z elity = poz. 99

Kuncewiczowa, MariaKuncewiczowa, MariaKuncewiczowa, MariaKuncewiczowa, MariaKuncewiczowa, Maria
————— SZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKA, Lena.: Marylka zaklęta w hiacyntach = poz.

277
Łakomski, MirosławŁakomski, MirosławŁakomski, MirosławŁakomski, MirosławŁakomski, Mirosław

71.71.71.71.71. ŁAKOMSKIŁAKOMSKIŁAKOMSKIŁAKOMSKIŁAKOMSKI, Mirosław (1950- ).: Archiwum / Mirosław
Łakomski; [red. Marek Grala]. – Płock: Płocki Ośrodek Kultu-
ry i Sztuki, 2012. – 257, [2] s.: fot. (w tym kolor.); 17 x 17 cm.

Mąka, JacekMąka, JacekMąka, JacekMąka, JacekMąka, Jacek
————— MĄKAMĄKAMĄKAMĄKAMĄKA, Jacek.: Cały czas jestem głodny... = poz. 305

Mierzejewska, IzaMierzejewska, IzaMierzejewska, IzaMierzejewska, IzaMierzejewska, Iza
72.72.72.72.72. SZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKA, Lena.: Płocczanka ze „szkoły pani Miry”:

dzieci, o czym ta piosenka jest? / Lena Szatkowska. // Tygo-
dnik Płocki. – 2012, nr 36, s. 10, il.

Otap, KazimierzOtap, KazimierzOtap, KazimierzOtap, KazimierzOtap, Kazimierz
73.73.73.73.73. ADAMKOWSKIADAMKOWSKIADAMKOWSKIADAMKOWSKIADAMKOWSKI, Arkadiusz.: Wieszał flagę w Berlinie: w

Płocku będzie miał ulicę / Arkadiusz Adamkowski, Hubert
Woźniak. // Gazeta Wyborcza – Płock. – 2012, nr 142, s. 25, il.
Por. Kazimierz Otap

Pawlak, LeonPawlak, LeonPawlak, LeonPawlak, LeonPawlak, Leon
74.74.74.74.74. PAWLAKPAWLAKPAWLAKPAWLAKPAWLAK, Leon.: Nie jestem żadnym emerytem / Leon Paw-

lak; rozm. przepr. Rafał Kowalski. // Gazeta Wyborcza – Płock.
– 2012, nr 197, s. 6, il.
Płocczanin Leon Pawlak – podwójny mistrz Polski weteranów
w pływaniu długodystansowym.

PejkowskiPejkowskiPejkowskiPejkowskiPejkowski
————— Historia zapisana w kroniceHistoria zapisana w kroniceHistoria zapisana w kroniceHistoria zapisana w kroniceHistoria zapisana w kronice = poz. 112,113

Piegat, Zdzisław i JerzyPiegat, Zdzisław i JerzyPiegat, Zdzisław i JerzyPiegat, Zdzisław i JerzyPiegat, Zdzisław i Jerzy
75.75.75.75.75. ORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKA, Milena.: Harfa przy Tumskiej już nie zagra /

Milena Orłowska. // Gazeta Wyborcza – Płock. – 2012, nr 180,
s. 1, 4, il.
Sklep muzyczny przy ul. Tumskiej w Płocku „Harfa 1946”.

Pożerski, AndrzejPożerski, AndrzejPożerski, AndrzejPożerski, AndrzejPożerski, Andrzej
76.76.76.76.76. WOŹNIAKWOŹNIAKWOŹNIAKWOŹNIAKWOŹNIAK, Hubert.: Andrzej Pożerski: historia Płocka i Pe-

tropolu / Hubert Woźniak. // Gazeta Wyborcza – Płock. – 2012,
nr 215, s. 1, 9, il.

Rabińska–Nowakowska, KatarzynaRabińska–Nowakowska, KatarzynaRabińska–Nowakowska, KatarzynaRabińska–Nowakowska, KatarzynaRabińska–Nowakowska, Katarzyna
77.77.77.77.77. SZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKA, Lena.: Odsłonięcie tablicy upamiętniają-

cej uczestników powstania: w kościele na Górkach w Płocku
/ Lena Szatkowska. // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 31, s. 19, il.
Wspomnienia Katarzyny Rabińskiej–Nowakowskiej – uczest-
niczki Powstania Warszawskiego.

Skotnicki, JanSkotnicki, JanSkotnicki, JanSkotnicki, JanSkotnicki, Jan
————— BLINKIEWICZBLINKIEWICZBLINKIEWICZBLINKIEWICZBLINKIEWICZ, Krzysztof.: Ojciec płockiego teatru = poz. 303

Sołowjow, NikolaSołowjow, NikolaSołowjow, NikolaSołowjow, NikolaSołowjow, Nikola
78.78.78.78.78. WOŹNIAKWOŹNIAKWOŹNIAKWOŹNIAKWOŹNIAK, Hubert.: Zawsze chciałem wrócić do Płocka /

Hubert Woźniak. // Gazeta Wyborcza – Płock. – 2012, nr 191,
s. 3, il.
Historia rodziny Pawła Sołowjowa, budowniczego mostu im.
Legionów Piłsudskiego w Płocku.

Suliński, StanisławSuliński, StanisławSuliński, StanisławSuliński, StanisławSuliński, Stanisław
79.79.79.79.79. SULIŃSKASULIŃSKASULIŃSKASULIŃSKASULIŃSKA, Brygida.: Wymagał dużo od siebie / Brygida

Sulińska; rozm. przepr. Rafał Kowalski. // Gazeta Wyborcza –
Płock. – 2012, nr 186, s. 2, il.
Rozmowa z żoną trenera szczypiornistów Stanisława Suliń-
skiego – Brygidą Sulińską.

SzymczakowscySzymczakowscySzymczakowscySzymczakowscySzymczakowscy
80.80.80.80.80. LEWANDOWSKALEWANDOWSKALEWANDOWSKALEWANDOWSKALEWANDOWSKA, Anna.: To moja siostra! Celina! / Anna

Lewandowska. // Gazeta Wyborcza – Płock. – 2012, nr 144,
s. 1, 5, il.
Celina z domu Szymczakowska, siostra Zofii Chyba z Płocka–
Radziwia.

Themerson, StefanThemerson, StefanThemerson, StefanThemerson, StefanThemerson, Stefan
————— (lesz)(lesz)(lesz)(lesz)(lesz).: Pomiędzy filmem a literaturą swobodne przemiesz-

czanie = poz. 257
————— (lesz)(lesz)(lesz)(lesz)(lesz).: W autobusie z Panem Tomem = poz. 340
81.81.81.81.81. ORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKA, Milena.: Wszyscy idą na SKARPĘ!: święto

Stefana Themersona potrwa w Płocku jeszcze dwa dni / Mile-
na Orłowska. // Gazeta Wyborcza – Płock. – 2012, nr 215,
s. 1, 10, il.
3. Transgraniczny Festiwal Sztuk im. Stefana Themersona
„SkArPa” w Płocku.

Tuszyński, FelixTuszyński, FelixTuszyński, FelixTuszyński, FelixTuszyński, Felix
82.82.82.82.82. SZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKA, Lena.: Kolorowy krzyk, biało–czerwony

spokój: w 90. rocznicę urodzin Felixa Tuszyńskiego / Lena
Szatkowska. // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 30, s. 18, il.

83.83.83.83.83. TUSZYŃSKITUSZYŃSKITUSZYŃSKITUSZYŃSKITUSZYŃSKI, Felix.: Wszystko nie ma początku ani końca:
rozmowa na urodziny słynnego płocczanina / Felix Tuszyński;
rozm. przepr. Zbigniew Chlewiński, Roman Góralski. // Ga-
zeta Wyborcza – Płock. – 2012, nr 168, s. 1, 4–5, il.
90. urodziny Feliksa Tuszyńskiego – żydowskiego artysty ma-
larza zamieszkałego w Australii.

Witt-Paszta, HannaWitt-Paszta, HannaWitt-Paszta, HannaWitt-Paszta, HannaWitt-Paszta, Hanna
84.84.84.84.84. (NB)(NB)(NB)(NB)(NB).: Muzyka codzienności: Hanna Witt–Paszta inspiro-

wała kobiety / (nb). // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 27, s. 8, il.
Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Czas Kobiety
w ramach cyklu „Inspiracje”.

Wróblewski, WiesławWróblewski, WiesławWróblewski, WiesławWróblewski, WiesławWróblewski, Wiesław
85.85.85.85.85. WRÓBLEWSKAWRÓBLEWSKAWRÓBLEWSKAWRÓBLEWSKAWRÓBLEWSKA, Beata.: Wspomienie o doktorze Wiesła-

wie Wróblewskim / Beata Wróblewska. // Słowo Gozdowa.
– 2012, nr 3, s. 17–18, il.

Żółtowska, MariaŻółtowska, MariaŻółtowska, MariaŻółtowska, MariaŻółtowska, Maria
86.86.86.86.86. CZOCHCZOCHCZOCHCZOCHCZOCH, Magdalena.: Nie byłoby Solidarności bez 1968

roku: pamięci Żółtowskiej / Magdalena Czoch. // Gazeta
Wyborcza – Płock. – 2012, nr 203, s. 1, 6–7, il.

II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNEII. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNEII. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNEII. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNEII. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE
Geologia. HydrologiaGeologia. HydrologiaGeologia. HydrologiaGeologia. HydrologiaGeologia. Hydrologia

87.87.87.87.87. DYBIECDYBIECDYBIECDYBIECDYBIEC, Aleksandra.: Termy ocenione negatywnie: jedna
z największych zapowiadanych w regionie inwestycji ma kło-
poty / Aleksandra Dybiec, rk. // Gazeta Wyborcza – Płock.
– 2012, nr 227, s. 1, il.
Negatywna ocena wykonalności projektu „Termy Gostyniń-
skie” przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów
Unijnych.

88.88.88.88.88. CHMIELEWSKACHMIELEWSKACHMIELEWSKACHMIELEWSKACHMIELEWSKA, Joanna.: Finał konkursu „Poznaj swoją
rzekę” w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym / Joanna Chmie-
lewska. // Parki Krajobrazowe Mazowsza. – 2012, nr 3,
s. 12–13, il.
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Zwycięzcy konkursu przyrodniczego dla uczniów ze szkół
z terenu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego pn. „Poznaj
swoją rzekę”.

Roślinność. ZwierzętaRoślinność. ZwierzętaRoślinność. ZwierzętaRoślinność. ZwierzętaRoślinność. Zwierzęta
89.89.89.89.89. BEESBEESBEESBEESBEES.: Zoo to już nie tylko zwierzęta: tylko Płock ma takie

atrakcje / BeeS. // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 34, s. 19
————— KOCZNURKOCZNURKOCZNURKOCZNURKOCZNUR, Agnieszka.: Gdzie trzmielojad i czapla siwa =

poz. 95
90.90.90.90.90. Miejsca przyrodniczo cenne Regionu PłockiegoMiejsca przyrodniczo cenne Regionu PłockiegoMiejsca przyrodniczo cenne Regionu PłockiegoMiejsca przyrodniczo cenne Regionu PłockiegoMiejsca przyrodniczo cenne Regionu Płockiego / oprac.

Iwona Grażyna Marczak; zdjęcia Jan Waćkowski i in. – Płock;
Grzybów: Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”,
2012. – 56 s.: fot. kolor.; 30 cm. – ISBN 978-83-63401-01-6

91.91.91.91.91. Perła Płockiego Mazowsza – Brudzeński Park Krajobra-Perła Płockiego Mazowsza – Brudzeński Park Krajobra-Perła Płockiego Mazowsza – Brudzeński Park Krajobra-Perła Płockiego Mazowsza – Brudzeński Park Krajobra-Perła Płockiego Mazowsza – Brudzeński Park Krajobra-
zowyzowyzowyzowyzowy / Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Ra-
zem”. – Płock; Grzybów: Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Mło-
dzi Razem”, 2012. – 104 s.: il. kolor.; 30 cm. – ISBN 978-
83-63401-02-3

92.92.92.92.92. RYNCARZRYNCARZRYNCARZRYNCARZRYNCARZ, Ludwik.: Fauna Ziemi Płockiej / [tekst Ludwik
Ryncarz; zdjęcia Norbert Gajewski i in.]. – Płock: Płocka Lo-
kalna Organizacja Turystyczna, [2012?]. – 96 s.: fot. kolor.;
21 x 26 cm. – ISBN 978-83-936104-0-2

Ochrona środowiskaOchrona środowiskaOchrona środowiskaOchrona środowiskaOchrona środowiska
93.93.93.93.93. Piękno Mazowsza PłockiegoPiękno Mazowsza PłockiegoPiękno Mazowsza PłockiegoPiękno Mazowsza PłockiegoPiękno Mazowsza Płockiego / Fundacja Fundusz Lokal-

ny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”. – Płock; Grzybów: Fundusz
Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”, 2012. – 80 s.: il.
kolor.; 21 cm. – ISBN 978-83-63401-00-9

————— POLAKPOLAKPOLAKPOLAKPOLAK, Cezary.: Smak wspólnoty = poz. 140
94.94.94.94.94. SIEROCKISIEROCKISIEROCKISIEROCKISIEROCKI, Marcin.: Renaturyzacja Jezior w Gminie Łąck

/Adam Sierocki. // Gazeta Łącka. – 2012 nr 2(56), s. 16–17, il.
Geografia. Krajoznawstwo. TurystykaGeografia. Krajoznawstwo. TurystykaGeografia. Krajoznawstwo. TurystykaGeografia. Krajoznawstwo. TurystykaGeografia. Krajoznawstwo. Turystyka

————— HERZHERZHERZHERZHERZ, Lechosław.: Klangor i fanfary = poz. 283
95.95.95.95.95. KOCZNURKOCZNURKOCZNURKOCZNURKOCZNUR, Agnieszka.: Gdzie trzmielojad i czapla siwa /

Agnieszka Kocznur. // Gość Niedzielny. – 2012, nr 29, dod.
Gość Płocki, nr 29/179, s. IV–V, il.

Brudzeński Park KrajobrazowyBrudzeński Park KrajobrazowyBrudzeński Park KrajobrazowyBrudzeński Park KrajobrazowyBrudzeński Park Krajobrazowy.
96.96.96.96.96. MICHALIKMICHALIKMICHALIKMICHALIKMICHALIK, Piotr.: Jakby to było dobrze pójść do Brwil-

na...: spacerkiem po Mazowszu / Piotr Michalik. // Tygodnik
Płocki. – 2012, nr 29, s. 22, il.

97.97.97.97.97. MICHALIKMICHALIKMICHALIKMICHALIKMICHALIK, Piotr.: Na Tumskim Wzgórzu: spacerkiem po
Mazowszu / Piotr Michalik. // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 36,
s. 22, il.

————— Sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe diecezji płockiejSanktuaria i miejsca pielgrzymkowe diecezji płockiejSanktuaria i miejsca pielgrzymkowe diecezji płockiejSanktuaria i miejsca pielgrzymkowe diecezji płockiejSanktuaria i miejsca pielgrzymkowe diecezji płockiej
= poz. 331

IV. HISTORIAIV. HISTORIAIV. HISTORIAIV. HISTORIAIV. HISTORIA
Nauki pomocnicze historiiNauki pomocnicze historiiNauki pomocnicze historiiNauki pomocnicze historiiNauki pomocnicze historii

98.98.98.98.98. Anordnung! Zarządzenie!: afisze niemieckich władz oku-Anordnung! Zarządzenie!: afisze niemieckich władz oku-Anordnung! Zarządzenie!: afisze niemieckich władz oku-Anordnung! Zarządzenie!: afisze niemieckich władz oku-Anordnung! Zarządzenie!: afisze niemieckich władz oku-
pacyjnych z terenu miasta Płocka (1939–1940)pacyjnych z terenu miasta Płocka (1939–1940)pacyjnych z terenu miasta Płocka (1939–1940)pacyjnych z terenu miasta Płocka (1939–1940)pacyjnych z terenu miasta Płocka (1939–1940) / Naczel-
na Dyrekcja Archiwów Państwowych; Archiwum Państwowe
w Płocku; wybór materiałów Krystyna Bańka, Maciej Gajew-
ski; aut. wstępu Maciej Gajewski, Grzegorz Gołębiewski.
– Płock: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych: Archi-
wum Państwowe w Płocku, 2012. – Teka (25 k. tabl.); 42x60 cm.
– ISBN 978-83-929779-5-7 – ISBN 978-83-62421-34-3

ArcheologiaArcheologiaArcheologiaArcheologiaArcheologia
99.99.99.99.99. GRODKIEWICZGRODKIEWICZGRODKIEWICZGRODKIEWICZGRODKIEWICZ, Waldemar.: Tu mieszkał ktoś z elity / Wal-

demar Grodkiewicz. // Kontakt. - 2012, nr 82, s. 14–16, il.
Odkrycie pozostałości dworu Kryskich w Drobinie.

————— MATUSIAKMATUSIAKMATUSIAKMATUSIAKMATUSIAK, Krzysztof.: Gmina Bielsk w pradziejach i staro-
żytności = poz. 100

Historia okręgów i miejscowościHistoria okręgów i miejscowościHistoria okręgów i miejscowościHistoria okręgów i miejscowościHistoria okręgów i miejscowości
Bielsk (gmina)Bielsk (gmina)Bielsk (gmina)Bielsk (gmina)Bielsk (gmina)

100.100.100.100.100. MATUSIAKMATUSIAKMATUSIAKMATUSIAKMATUSIAK, Krzysztof.: Gmina Bielsk w pradziejach i sta-
rożytności / Krzysztof Matusiak. // Wieści Gminne (Bielsk).
– 2012, wydanie specjalne (lipiec), s. 3–7, il.
Historia gminy Bielsk od początków jej istnienia do czasów
starożytności.

Brwilno (gm. Stara Biała)Brwilno (gm. Stara Biała)Brwilno (gm. Stara Biała)Brwilno (gm. Stara Biała)Brwilno (gm. Stara Biała)
————— MICHALIKMICHALIKMICHALIKMICHALIKMICHALIK, Piotr.: Jakby to było dobrze pójść do Brwilna...

= poz. 96
GostyninGostyninGostyninGostyninGostynin

101.101.101.101.101. ZIĘTEKZIĘTEKZIĘTEKZIĘTEKZIĘTEK, Maria.: Rok 1612 – znamienny dla Gostynina /
Maria Ziętek. // Głos Gostynina. – 2012, nr 3, s. 7, il.
Sesja historyczna pt. „400. rocznica więzienia Cara Wasyla
IV Szujskiego w Zamku Gostynińskim”.

Gójsk (gm. Sierpc)Gójsk (gm. Sierpc)Gójsk (gm. Sierpc)Gójsk (gm. Sierpc)Gójsk (gm. Sierpc)
112.112.112.112.112. Historia zapisana w kronice: zapiski nauczycielki [cz. 2]Historia zapisana w kronice: zapiski nauczycielki [cz. 2]Historia zapisana w kronice: zapiski nauczycielki [cz. 2]Historia zapisana w kronice: zapiski nauczycielki [cz. 2]Historia zapisana w kronice: zapiski nauczycielki [cz. 2] /

oprac. JAM. // Kurier Sierpecki. – 2012, nr 34, s. 10,  il.
113.113.113.113.113. Historia zapisana w kronice: zapiski nauczycielkiHistoria zapisana w kronice: zapiski nauczycielkiHistoria zapisana w kronice: zapiski nauczycielkiHistoria zapisana w kronice: zapiski nauczycielkiHistoria zapisana w kronice: zapiski nauczycielki / oprac.

JAM. // Kurier Sierpecki. – 2012, nr 33, s. 10, il.
MazowszeMazowszeMazowszeMazowszeMazowsze

102.102.102.102.102. PIEKARSKIPIEKARSKIPIEKARSKIPIEKARSKIPIEKARSKI, Tomasz.: Przejawy życia codziennego zie-
mian Mazowsza Płockiego w okresie międzywojennym / To-
masz Piekarski. // Notatki Płockie. – 2012, nr 3/232, s. 7–13.
– Streszcz. w jęz. ang.

PłockPłockPłockPłockPłock
103.103.103.103.103. GOŁĘBIEWSKIGOŁĘBIEWSKIGOŁĘBIEWSKIGOŁĘBIEWSKIGOŁĘBIEWSKI, Grzegorz.: [Powszechne wychowanie

muzyczne w Płocku – recenzja] / Grzegorz Gołębiewski. //
Notatki Płockie. – 2012, nr 3/232, s. 45–48, il.
Zawiera rec. książki: Powszechne wychowanie muzyczne
w Płocku w dwudziestoleciu międzywojennym / Jarosław Do-
magała. – Płock, 2009.

104.104.104.104.104. KACPERSKAKACPERSKAKACPERSKAKACPERSKAKACPERSKA, Joanna.: Płock jako siedziba książąt ma-
zowieckich / Joanna Kacperska. // Notatki Płockie. – 2012,
nr 3/232, s. 3–6. – Streszcz. w jęz. ang.

105.105.105.105.105. KOWALSKIKOWALSKIKOWALSKIKOWALSKIKOWALSKI, Rafał.: Drugie życie Czuruka: odznaczenie
bohaterskiego porucznika odnalezione pod Gostyninem / Rafał
Kowalski. // Gazeta Wyborcza – Płock. – 2012, nr 181,
s. 36, il.
Rotmistrz Edward Czuruk – uczestnik wojny polsko–bolsze-
wickiej i bitwy o Płock w 1920 r.

————— MICHALIKMICHALIKMICHALIKMICHALIKMICHALIK, Piotr.: Na Tumskim Wzgórzu = poz. 97
106.106.106.106.106. Muzyczna opowieść o Płocku dla dzieci [DokumentMuzyczna opowieść o Płocku dla dzieci [DokumentMuzyczna opowieść o Płocku dla dzieci [DokumentMuzyczna opowieść o Płocku dla dzieci [DokumentMuzyczna opowieść o Płocku dla dzieci [Dokument

elektroniczny] elektroniczny] elektroniczny] elektroniczny] elektroniczny] / wybór, scen. Maria Marciniak; muz. Bog-
dan Marciniak. – Płock: Stowarzyszenie Sekan, 2012. – 1 płyta
DVD; 12 cm.
Płyta zawiera edukacyjną prezentację multimedialną – SY-
GNATURA: 283 M CD/Ploc 94(438) – Zawiera: 1. Prezenta-
cja multimedialna. 2. Piosenki. 3. Podkłady muzyczne. 5. Quiz

SierpcSierpcSierpcSierpcSierpc
107.107.107.107.107. KLEISTERKLEISTERKLEISTERKLEISTERKLEISTER, Eugen (1932- ).: Moja ojczyzna w Sierpcu:

opowiadania, zapiski, relacje, krótkie biografie, wywiady, do-
kumenty fotograficzne /  Eugen Kleister ; [red. Zdzisław Du-
mowski; tł. z jęz. niem. Marek Lamka]. – Sierpc: Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej, 2012. – 258  s.: il. (w tym kolor.);
22 cm. – ISBN 978-83-62177-06-6

108.108.108.108.108. KRUKOWSKIKRUKOWSKIKRUKOWSKIKRUKOWSKIKRUKOWSKI, Tomasz.: Wystawa historyczna Pracowni
Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca w Centrum Kultury
i Sztuki 7–13 V 2012 r. / Tomasz Krukowski. // Nasz Sierpc.
– 2012, nr 2–3, s. 16–17, il.

————— STANISZEWSKASTANISZEWSKASTANISZEWSKASTANISZEWSKASTANISZEWSKA, Magdalena.: Konferencja naukowa „690
lat miasta Sierpca – historia i współczesność” 11.05.2012 r.
= poz. 208

Sierpc (gmina)Sierpc (gmina)Sierpc (gmina)Sierpc (gmina)Sierpc (gmina)
————— XX–lecie gminy SierpcXX–lecie gminy SierpcXX–lecie gminy SierpcXX–lecie gminy SierpcXX–lecie gminy Sierpc = poz. 63

SannikiSannikiSannikiSannikiSanniki
109.109.109.109.109. ALALALALAL.: Niezwykłe odkrycie w Sannikach / al. // Wiadomo-

ści Sannickie. – 2012, nr 1(7), s. 3–5, il.
Związki Sannik z Książętami Mazowieckimi.

Opracowania według okresówOpracowania według okresówOpracowania według okresówOpracowania według okresówOpracowania według okresów
Historia do 1795 r.Historia do 1795 r.Historia do 1795 r.Historia do 1795 r.Historia do 1795 r.

————— KACPERSKAKACPERSKAKACPERSKAKACPERSKAKACPERSKA, Joanna.: Płock jako siedziba książąt mazo-
wieckich = poz. 104
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Historia 1795-1918 r.Historia 1795-1918 r.Historia 1795-1918 r.Historia 1795-1918 r.Historia 1795-1918 r.
110.110.110.110.110. GOŁĘBIEWSKIGOŁĘBIEWSKIGOŁĘBIEWSKIGOŁĘBIEWSKIGOŁĘBIEWSKI, Grzegorz.: [21 Muromski Pułk Piechoty

– recenzja] / Grzegorz Gołębiewski. // Notatki Płockie. – 2012,
nr 3/232, s. 52–55, il
Zawiera rec. książki: 21 Muromski Pułk Piechoty: historia i płockie
ślady /Konrad Jan Waluś. – Płock, 2012.

111.111.111.111.111. SABSABSABSABSAB.: Ewangelickie ślady na ziemi sierpeckiej: konferen-
cja naukowa / SAB. // Kurier Sierpecki. – 2012, nr 38, s. 12, il.

Historia 1918–1939 rHistoria 1918–1939 rHistoria 1918–1939 rHistoria 1918–1939 rHistoria 1918–1939 r.
————— KOWALSKIKOWALSKIKOWALSKIKOWALSKIKOWALSKI, Rafał.: Drugie życie Czuruka = poz. 105
————— PIEKARSKIPIEKARSKIPIEKARSKIPIEKARSKIPIEKARSKI, Tomasz.: Przejawy życia codziennego ziemian

Mazowsza Płockiego w okresie międzywojennym = poz. 102
————— WALUŚWALUŚWALUŚWALUŚWALUŚ, Jan.: 4 Pułk Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej.

Jego sztandary i ich wojenne losy = poz. 196
Historia 1939–1945 r.Historia 1939–1945 r.Historia 1939–1945 r.Historia 1939–1945 r.Historia 1939–1945 r.

————— ADAMKOWSKIADAMKOWSKIADAMKOWSKIADAMKOWSKIADAMKOWSKI, Arkadiusz.: Wieszał flagę w Berlinie: w Płoc-
ku będzie miał ulicę = poz. 73

————— Anordnung! Zarządzenie!Anordnung! Zarządzenie!Anordnung! Zarządzenie!Anordnung! Zarządzenie!Anordnung! Zarządzenie! = poz. 98
114.114.114.114.114. Biogramy płockich Sybiraków. T. 4 Biogramy płockich Sybiraków. T. 4 Biogramy płockich Sybiraków. T. 4 Biogramy płockich Sybiraków. T. 4 Biogramy płockich Sybiraków. T. 4 / [oprac. red. Zbi-

gniew Dymke, Paulina Małgorzata Dymke; tł. Konstanty Dal-
mata; fot. Tadeusz Pankowski  i in.]. – Płock: Regionalne
Stowarzyszenie Wschód–Zachód w Płocku, 2012. – 87, [1]
s.: fot. kolor.; 30 cm. – ISBN 83-89339-00-7

115.115.115.115.115. GNAT–WIETESKAGNAT–WIETESKAGNAT–WIETESKAGNAT–WIETESKAGNAT–WIETESKA, Zbigniew (1944-).: Rzeka Wisła i jej
rola w kampanii wrześniowej / Zbigniew Gnat Wieteska.
– Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, 2012. – 105 s.: il.;
25 cm. – Bibliogr. s. 101–104. Indeksy. – ISBN 978-83-62046-
29-4

————— Kultura fizyczna w czasach zaborów i w Drugiej Rzeczy-Kultura fizyczna w czasach zaborów i w Drugiej Rzeczy-Kultura fizyczna w czasach zaborów i w Drugiej Rzeczy-Kultura fizyczna w czasach zaborów i w Drugiej Rzeczy-Kultura fizyczna w czasach zaborów i w Drugiej Rzeczy-
pospolitej pospolitej pospolitej pospolitej pospolitej = poz. 264

116.116.116.116.116. PTASIEWICZPTASIEWICZPTASIEWICZPTASIEWICZPTASIEWICZ, Zbigniew.: Regierungsbezirk Zichenau =
Rejencja ciechanowska 1939–1945 / Zbigniew Ptasiewicz.
– Ciechanów: Zbigniew Ptasiewicz & Drukarz Sp.j., 2012.
– 431 s.: il.; 23 cm. – Bibliogr. s. 417–420. - ISBN 978-83-
936238-0-8

————— SZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKA, Lena.: Odsłonięcie tablicy upamiętniają-
cej uczestników powstania = poz. 77

117.117.117.117.117. UMIŃSKIUMIŃSKIUMIŃSKIUMIŃSKIUMIŃSKI, Michał.: O czym szumi brwileńska ostoja /
Michał Umiński. // Nasza Gmina. – 2012, nr 3(4), s. 14–15, il.
Miejsca pamięci narodowej w lesie brwileńskim w gminie Stara
Biała.

————— WALUŚWALUŚWALUŚWALUŚWALUŚ, Jan.: 4 Pułk Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej.
Jego sztandary i ich wojenne losy = poz. 196

Historia 1944–1989 r.Historia 1944–1989 r.Historia 1944–1989 r.Historia 1944–1989 r.Historia 1944–1989 r.
————— Biogramy płockich SybirakówBiogramy płockich SybirakówBiogramy płockich SybirakówBiogramy płockich SybirakówBiogramy płockich Sybiraków = poz. 114
————— CZOCHCZOCHCZOCHCZOCHCZOCH, Magdalena.: Nie byłoby Solidarności bez 1968

roku = poz. 86
————— GIERULAGIERULAGIERULAGIERULAGIERULA, Barbara Ewa.: Strajk kobiet w gostynińskim „Po-

lamie” w dokumentach służby bezpieczeństwa i komitetu za-
kładowego PZPR = poz. 128

V. ETNOGRAFIAV. ETNOGRAFIAV. ETNOGRAFIAV. ETNOGRAFIAV. ETNOGRAFIA
————— alalalalal.: 44 „Niedziela Sannicka” = poz. 246
————— HERZ,HERZ,HERZ,HERZ,HERZ, Lechosław.: Klangor i fanfary: opowieści z Mazow-

sza = poz. 283
118.118.118.118.118. Kalendarium festiwalu folklorystycznegoKalendarium festiwalu folklorystycznegoKalendarium festiwalu folklorystycznegoKalendarium festiwalu folklorystycznegoKalendarium festiwalu folklorystycznego /oprac. AK.

// Gazeta Festiwalowa Nadwiślańskiego Festiwalu Folklory-
stycznego. – 2012, s. 4–5, il.
Historia Ogólnopolskiego Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej
w Płocku

————— Kolorowy, rozśpiewany i roztańczony...Kolorowy, rozśpiewany i roztańczony...Kolorowy, rozśpiewany i roztańczony...Kolorowy, rozśpiewany i roztańczony...Kolorowy, rozśpiewany i roztańczony... = poz. 248
119.119.119.119.119. KOŁODZIEJSKAKOŁODZIEJSKAKOŁODZIEJSKAKOŁODZIEJSKAKOŁODZIEJSKA, Aleksandra.: O Festiwalu Folkloru hi-

storycznie i sentymentalnie: Nadwiślański Festiwal Folklory-
styczny w Płocku rusza 15 sierpnia / Aleksandra Kołodziej-
ska. // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 30, s. 8, il.

120.120.120.120.120. KOŁODZIEJSKAKOŁODZIEJSKAKOŁODZIEJSKAKOŁODZIEJSKAKOŁODZIEJSKA, Aleksandra.: O Festiwalu Folkloru i Sztu-
ki Ludowej w latach 60. i 70. XX wieku / Aleksandra Koło-

dziejska. // Gazeta Festiwalowa Nadwiślańskiego Festiwalu
Folklorystycznego. – 2012, s. 3, il.

121.121.121.121.121. KOWALSKAKOWALSKAKOWALSKAKOWALSKAKOWALSKA, Barbara.: Prawdziwym folklorem w komu-
nę / Barbara Kowalska; rozm. przepr. Rafał Kowalski. // Ga-
zeta Wyborcza – Płock. – 2012, nr 186, s. 1, 4–5, il. – (Z płoc-
kiego strychu.)
Rozmowa z Barbarą Kowalską - kierownikiem festiwali folk-
lorystycznych w Płocku w latach 1966–1979.

————— Pieśni i przyśpiewki ludowe – GrzybowiankiPieśni i przyśpiewki ludowe – GrzybowiankiPieśni i przyśpiewki ludowe – GrzybowiankiPieśni i przyśpiewki ludowe – GrzybowiankiPieśni i przyśpiewki ludowe – Grzybowianki = poz. 321

VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZEVI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZEVI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZEVI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZEVI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE
Zagadnienia ogólneZagadnienia ogólneZagadnienia ogólneZagadnienia ogólneZagadnienia ogólne

————— PłockPłockPłockPłockPłock = poz. 61
BudownictwoBudownictwoBudownictwoBudownictwoBudownictwo

————— alalalalal.: Inwestycje w Gminie Sanniki = poz. 185
————— DYBIECDYBIECDYBIECDYBIECDYBIEC, Aleksandra.: Termy ocenione negatywnie = poz. 87
122.122.122.122.122. REDAKCJAREDAKCJAREDAKCJAREDAKCJAREDAKCJA: Gostynin – taki był...: Gostynin – taki jest...

/ Redakcja. // Głos Gostynina. – 2012, nr 3, s. 3–6, il.
Fotografie przedstawiające dawne oraz współczesne budynki
w Gostyninie.

123.123.123.123.123.RZESZOTARSKIRZESZOTARSKIRZESZOTARSKIRZESZOTARSKIRZESZOTARSKI, Dariusz.: Budynki z duszą: rozmowa z Da-
riuszem Rzeszotarskim / Dariusz Rzeszotarski; rozm. przepr.
Anna Matuszewska. // Kurier Sierpecki. – 2012, nr 31, s. 6, il.
Firma budowlana Budomex z Sierpca.

124.124.124.124.124. WOŹNIAKWOŹNIAKWOŹNIAKWOŹNIAKWOŹNIAK, Hubert.: Świeża płocka firma – Budownic-
two Polskie czyli całkiem „Nowa Vectra” / Hubert Woźniak.
// Gazeta Wyborcza – Płock. – 2012, nr 220, s. 26, il.

Technika. InternetTechnika. InternetTechnika. InternetTechnika. InternetTechnika. Internet
————— Internet przyjazny ludziom aktywnymInternet przyjazny ludziom aktywnymInternet przyjazny ludziom aktywnymInternet przyjazny ludziom aktywnymInternet przyjazny ludziom aktywnym = poz. 204
————— JAMJAMJAMJAMJAM.: Uczenie przez internet = poz. 201

PrzemysłPrzemysłPrzemysłPrzemysłPrzemysł
125.125.125.125.125. DĄBROWSKIDĄBROWSKIDĄBROWSKIDĄBROWSKIDĄBROWSKI, Radosław.: Wielki przemysł małej osady /

Dąbrowski, Radosław. // Gość Niedzielny. – 2012, nr 39,
dod. Gość Płocki, nr 39/189, s. VIII, il. – (Historie zasłyszane.)
Historia fabryki papieru w Soczewce.

EnergetykaEnergetykaEnergetykaEnergetykaEnergetyka
126.126.126.126.126. ALALALALAL.: Co z tańszą energią elektryczną? / al. // Wiadomo-

ści Sannickie. – 2012, nr 1(07), s. 11
Wysokie koszty finansowania oświetlenia ulicznego jakie musi
ponosić Gmina Sanniki.

127.127.127.127.127. ALALALALAL.: Pierwsze wiatraki stanęły w Sannikach / al. // Wia-
domości Sannickie. – 2012, nr 1(7), s. 10, il.

128.128.128.128.128. GIERULAGIERULAGIERULAGIERULAGIERULA, Barbara Ewa.: Strajk kobiet w gostynińskim
„Polamie” w dokumentach służby bezpieczeństwa i komitetu
zakładowego PZPR / Barbara Ewa Gierula. // Notatki Płoc-
kie. – 2012, nr 3/232, s. 28–33, il. – Streszcz. w jęz. ang.

129.129.129.129.129. L.SL.SL.SL.SL.S.: Co z inwestycjami w Małej Wsi? / L.S. // Nasz Gmina
Nasze Miejsce. – 2012, nr 1, s. 5, il.
Koncepcja Mazowieckiej Platformy Technologicznej zielonej
energii w Małej Wsi.

Przemysł chemicznyPrzemysł chemicznyPrzemysł chemicznyPrzemysł chemicznyPrzemysł chemiczny
Polski Koncern Naftowy ORLEN SAPolski Koncern Naftowy ORLEN SAPolski Koncern Naftowy ORLEN SAPolski Koncern Naftowy ORLEN SAPolski Koncern Naftowy ORLEN SA

130.130.130.130.130. CICHOCKACICHOCKACICHOCKACICHOCKACICHOCKA, Bożena.: Chronią na Litwie / Bożena Ci-
chocka. // Orlen Ekspres. – 2012, nr 7, s. 26, il.

ORLEN Apsauga – spółka–córka Orlen Ochrony.
131.131.131.131.131. KRAWCZYŃSKAKRAWCZYŃSKAKRAWCZYŃSKAKRAWCZYŃSKAKRAWCZYŃSKA, Renata.: Na straży wartości: Rzecznik

ds. Etyki / Renata Krawczyńska. // Orlen Ekspres. – 2012, nr 9,
s. 8–9, il.
Dot. PKN Orlen.

132.132.132.132.132. MOLGAMOLGAMOLGAMOLGAMOLGA, Tomasz.: W Polsce jest już za ciasno / Tomasz
Molga. // Wprost. – 2012, nr 32, s. 74–78, il.
Zagraniczne inwestycje polskich firm, m.in. PKN ORLEN SA.

133.133.133.133.133. PKN  ORLENPKN  ORLENPKN  ORLENPKN  ORLENPKN  ORLEN sponsorem polskich olimpijczyków. //
Wprost. – 2012, nr 30, s. 44–46, il.
Polski Koncern Naftowy ORLEN sponsorem polskich olimpij-
czyków

134.134.134.134.134. PODGÓRSKIPODGÓRSKIPODGÓRSKIPODGÓRSKIPODGÓRSKI, Jacek.: Staramy się być najlepsi / Jacek
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Podgórski; rozm. przepr. Agnieszka Rejonowicz. // Orlen Eks-
pres. – 2012, nr 7, s. 22, il.
Rozmowa z wiceprezesem spółki Basell Orlen Polyolefins.

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów NaftowychPrzedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów NaftowychPrzedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów NaftowychPrzedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów NaftowychPrzedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych
„Przyjaźń” SA„Przyjaźń” SA„Przyjaźń” SA„Przyjaźń” SA„Przyjaźń” SA

135.135.135.135.135. MOSKALEWICZMOSKALEWICZMOSKALEWICZMOSKALEWICZMOSKALEWICZ, Marcin.: Terminal to same korzyści /
arcin Moskalewicz; rozm. przepr. Maciej Rudke. // Rzeczpo-
spolita. - 2012, nr 197, s. B12, il.
Rozmowa z prezesem PERN „Przyjaźń” SA – Marcinem Mo-
skalewiczem nt. budowy morskiego terminalu naftowego.

Przemysł meblarskiPrzemysł meblarskiPrzemysł meblarskiPrzemysł meblarskiPrzemysł meblarski
136.136.136.136.136. ORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKA, Milena.: Płockie Dobre krzesło robi karierę

/ Milena Orłowska, Marta Wielkopolska. // Gazeta Wybor-
cza – Płock. – 2012, nr 227, s. 4, il.
Produkcja wyprofilowanych krzeseł dla dzieci w firmie płoc-
czanina Roberta Garbaszewskiego.

RolnictwoRolnictwoRolnictwoRolnictwoRolnictwo
————— andandandandand.: Powiat Gostyniński na Dożynkach Wojewódzkich

w Kozienicach = poz. 175
138.138.138.138.138. GOŁĘBIEWSKAGOŁĘBIEWSKAGOŁĘBIEWSKAGOŁĘBIEWSKAGOŁĘBIEWSKA, Małgorzata.: Sukces XXI giełdy rolni-

czej w Łącku / Małgorzata Gołębiewska. // Gazeta Łącka.
– 2012, nr 2(56), s. 7–8, il.

————— JAMJAMJAMJAMJAM.: Ziemia wydała plon = poz. 176
————— KURACHKURACHKURACHKURACHKURACH,  Aurelia.: Święta plonów czas –  dożynkowe wspo-

mnienia = poz. 177
137.137.137.137.137. MICHALIKMICHALIKMICHALIKMICHALIKMICHALIK, Piotr.: Wypadki w rolnictwie na obszarze dzia-

łania Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego w Gostyninie /Piotr Michalik. // Zeszyty Naukowe
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Eko-
nomiczne. – T. 16 (2012), s. 109–124, il.

————— MYSZKOWSKAMYSZKOWSKAMYSZKOWSKAMYSZKOWSKAMYSZKOWSKA, Bożena.: Powrót do pięknej tradycji doży-
nek gminnych = poz. 178

139.139.139.139.139. SKIBOWSKASKIBOWSKASKIBOWSKASKIBOWSKASKIBOWSKA, Jadwiga.: Pełna atrakcji XXI Giełda Rol-
nicza a Łącku /Jadwiga Skibowska, Wojciech Asiński. // Wieś
Mazowiecka. – 2012, nr 7–8, s. 5, il.

————— WITKOWSKAWITKOWSKAWITKOWSKAWITKOWSKAWITKOWSKA, Ewelina.: Bliżej natury i tradycji = poz. 179
140.140.140.140.140. POLAKPOLAKPOLAKPOLAKPOLAK, Cezary.: Smak wspólnoty / Cezary Polak. // Ty-

godnik Powszechny. – 2012, nr 32, s. 38–39, il.
Gospodarstwo ekologiczne Ewy i Petera Stratenwerth z Grzy-
bowa, gm. Słubice.

141.141.141.141.141. RADWAŃSKA–JUSTYŃSKARADWAŃSKA–JUSTYŃSKARADWAŃSKA–JUSTYŃSKARADWAŃSKA–JUSTYŃSKARADWAŃSKA–JUSTYŃSKA, Teresa.: Karwa 102 – su-
per krowa: najlepsza na całym Mazowszu /Teresa Radwań-
ska–Justyńska. // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 28, s. 16, il.
IX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Sierpcu.

142.142.142.142.142. RADWAŃSKA–JUSTYŃSKARADWAŃSKA–JUSTYŃSKARADWAŃSKA–JUSTYŃSKARADWAŃSKA–JUSTYŃSKARADWAŃSKA–JUSTYŃSKA, Teresa.: Granatowe róże
i czarne chmury: działkowcy od Kościuszki mają pięćdziesiąt
lat /  Teresa Radwańska–Justyńska. // Tygodnik Płocki. – 2012,
nr 33, s. 17, il.
Rodzinny Ogród Działkowy im. Tadeusza Kościuszki w Płocku.

Żywienie zbioroweŻywienie zbioroweŻywienie zbioroweŻywienie zbioroweŻywienie zbiorowe
143.143.143.143.143. KONARSKA–PABINIAKKONARSKA–PABINIAKKONARSKA–PABINIAKKONARSKA–PABINIAKKONARSKA–PABINIAK, Barbara.: „Kolumnowa” w Go-

styninie zaprasza / Barbara, Konarska–Pabiniak. // Głos Go-
stynina. – 2012, nr 3, s. 1, il.
Otwarcie Restauracji Kolumnowej i kawiarni w Zamku Go-
stynińskim.

Banki. Finanse. BudżetBanki. Finanse. BudżetBanki. Finanse. BudżetBanki. Finanse. BudżetBanki. Finanse. Budżet
144.144.144.144.144. ORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKA, Milena.: Funkcjonuje prawie jak bank: Po-

zabankowe Centrum Finansowe / Milena Orłowska. // Ga-
zeta Wyborcza – Płock. – 2012, nr 194, s. 19, il.

————— Sprawozdanie burmistrza miasta Sierpca z wykonania bu-Sprawozdanie burmistrza miasta Sierpca z wykonania bu-Sprawozdanie burmistrza miasta Sierpca z wykonania bu-Sprawozdanie burmistrza miasta Sierpca z wykonania bu-Sprawozdanie burmistrza miasta Sierpca z wykonania bu-
dżetu w 2011 rdżetu w 2011 rdżetu w 2011 rdżetu w 2011 rdżetu w 2011 r = poz. 192

Komunikacja. TransportKomunikacja. TransportKomunikacja. TransportKomunikacja. TransportKomunikacja. Transport
145.145.145.145.145. MARCINIAKMARCINIAKMARCINIAKMARCINIAKMARCINIAK, Jola.: Galerie wykończyły Tumską: nie ma

dobrego pomysłu na zagospodarowanie płockiego deptaka
/ Jola Marciniak. // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 31, s. 1,4, il.

146.146.146.146.146. ZBYSZKOWSKAZBYSZKOWSKAZBYSZKOWSKAZBYSZKOWSKAZBYSZKOWSKA, Elżbieta.: Uroczystości na drodze wo-
jewódzkiej nr 577/ Elżbieta Zbyszkowska. // Gazeta Łącka.

– 2012, nr 2(56), s. 4–5, il.
Łąck – droga wojewódzka nr 577.

Gospodarka komunalna. Cmentarze. PożarnictwoGospodarka komunalna. Cmentarze. PożarnictwoGospodarka komunalna. Cmentarze. PożarnictwoGospodarka komunalna. Cmentarze. PożarnictwoGospodarka komunalna. Cmentarze. Pożarnictwo
147.147.147.147.147. AL.AL.AL.AL.AL.: Posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego Związku

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w San-
nikach / al. // Wiadomości Sannickie. – 2012, nr 1(7), s. 25, il.

————— KOCZNURKOCZNURKOCZNURKOCZNURKOCZNUR, Agnieszka.: Gdzie świętych ratują = poz. 302
148.148.148.148.148. LEWANDOWSKALEWANDOWSKALEWANDOWSKALEWANDOWSKALEWANDOWSKA, Anna.: Moja skarga na Płock / Anna

Lewandowska. // Gazeta Wyborcza – Płock. – 2012, nr 189,
s. 35, il.

149.149.149.149.149. RADRADRADRADRAD.: Będą odnawiać cmentarz w Białasach: harcerze,
uczniowie, urzędnicy / rad. // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 34,
s. 13, il.
Projekt na odnowę cmentarza ewangelickiego z Programu
Operacyjnego Funusz Inicjatyw Obywalelskich.

————— SAB.SAB.SAB.SAB.SAB.: Ewangelickie ślady na ziemi sierpeckiej = poz. 111
150.150.150.150.150. SABSABSABSABSAB.: Rycerze Floriana: jubileusz OSP / SAB. // Kurier

Sierpecki. – 2012, nr 28, s. 13, il.
90–lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gójsku.

————— SZKOPEKSZKOPEKSZKOPEKSZKOPEKSZKOPEK, Grzegorz.: Nie chcą śmieciowego centrum = poz.
193

151.151.151.151.151. „Wodociągi Płockie” coraz bliżej celu„Wodociągi Płockie” coraz bliżej celu„Wodociągi Płockie” coraz bliżej celu„Wodociągi Płockie” coraz bliżej celu„Wodociągi Płockie” coraz bliżej celu – kolejne etapy
unijnego projektu. // Gazeta Wyborcza – Płock. – 2012, nr 172,
s. 22, il.
Realizacja I etapu uporządkowania gospodarki ściekowej
w Płocku.

152.152.152.152.152. „Wodociągi Płockie” coraz bliżej celu„Wodociągi Płockie” coraz bliżej celu„Wodociągi Płockie” coraz bliżej celu„Wodociągi Płockie” coraz bliżej celu„Wodociągi Płockie” coraz bliżej celu – kolejne etapy
unijnego projektu. // Dziennik Gazeta Prawna. – 2012, nr 146,
s. F3, il.
Realizacja I etapu uporządkowania gospodarki ściekowej
w Płocku.

————— WOŹNIAKWOŹNIAKWOŹNIAKWOŹNIAKWOŹNIAK, Hubert.: Andrzej Pożerski = poz. 76

VII. ZAGADNIENIA POLITYCZNE I SPOŁECZNEVII. ZAGADNIENIA POLITYCZNE I SPOŁECZNEVII. ZAGADNIENIA POLITYCZNE I SPOŁECZNEVII. ZAGADNIENIA POLITYCZNE I SPOŁECZNEVII. ZAGADNIENIA POLITYCZNE I SPOŁECZNE
Zagadnienia ogólneZagadnienia ogólneZagadnienia ogólneZagadnienia ogólneZagadnienia ogólne

153.153.153.153.153. MAZOWIECKIMAZOWIECKIMAZOWIECKIMAZOWIECKIMAZOWIECKI, Tadeusz (1927- ).: Rok 1989 i lata na-
stępne: teksty wybrane i nowe / Tadeusz Mazowiecki. – War-
szawa: Prószyński i S-ka, 2012. – 504 s.: il.; 24 cm. – Indeks.
– ISBN 978-83-7839-399-3

Unia EuropejskaUnia EuropejskaUnia EuropejskaUnia EuropejskaUnia Europejska
————— DYBIECDYBIECDYBIECDYBIECDYBIEC, Aleksandra.: Termy ocenione negatywnie = poz. 87
————— Fundusze Europejskie dla MazowszaFundusze Europejskie dla MazowszaFundusze Europejskie dla MazowszaFundusze Europejskie dla MazowszaFundusze Europejskie dla Mazowsza = poz. 8, 9
————— GRZYWACZGRZYWACZGRZYWACZGRZYWACZGRZYWACZ, Jacek.: Bezrobotni po pedagogice = poz. 203
————— „Wodociągi Płockie” coraz bliżej celu„Wodociągi Płockie” coraz bliżej celu„Wodociągi Płockie” coraz bliżej celu„Wodociągi Płockie” coraz bliżej celu„Wodociągi Płockie” coraz bliżej celu – kolejne etapy unij-

nego projektu = poz. 151, 152
Organizacje społeczneOrganizacje społeczneOrganizacje społeczneOrganizacje społeczneOrganizacje społeczne

————— Biogramy płockich SybirakówBiogramy płockich SybirakówBiogramy płockich SybirakówBiogramy płockich SybirakówBiogramy płockich Sybiraków = poz. 114
154.154.154.154.154. (GSZ)(GSZ)(GSZ)(GSZ)(GSZ).: Kawaleryjskie tradycje: na pierwszym miejscu pan-

na, przed nią tylko koń / (gsz). // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 33,
s. 19, il.
Stowarzyszenie Patria Polonia.

155.155.155.155.155. JOLJOLJOLJOLJOL.: Wakacje na wesoło: Fundusz Grantowy zapewnia
pogodę i ... / Jol. // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 27, s. 16, il.

————— KALISZUKKALISZUKKALISZUKKALISZUKKALISZUK, Alicja.: Zrozumieć sercem = poz. 226
————— KOCZNURKOCZNURKOCZNURKOCZNURKOCZNUR, Agnieszka.: Gdzie świętych ratują = poz. 302
————— KRUSZEWSKIKRUSZEWSKIKRUSZEWSKIKRUSZEWSKIKRUSZEWSKI, Tomasz.: Stowarzyszenie Uniwersytet Trze-

ciego Wieku w Płocku: rys powstania, działalność = poz. 235
156.156.156.156.156. LEWANDOWSKALEWANDOWSKALEWANDOWSKALEWANDOWSKALEWANDOWSKA, Anna.: Jeśli kochasz swój Płock /

Anna Lewandowska. // Gazeta Wyborcza – Płock. – 2012,
nr 209, s. 6, il.
Reaktywacja Towarzystwa Przyjaciół Płocka.

————— MAŁECKAMAŁECKAMAŁECKAMAŁECKAMAŁECKA, Agnieszka.: Wykorzystać tę szansę = poz. 330
————— (nb).: Muzyka codzienności(nb).: Muzyka codzienności(nb).: Muzyka codzienności(nb).: Muzyka codzienności(nb).: Muzyka codzienności = poz. 84
————— Piękno Mazowsza PłockiegoPiękno Mazowsza PłockiegoPiękno Mazowsza PłockiegoPiękno Mazowsza PłockiegoPiękno Mazowsza Płockiego = poz. 93
157.157.157.157.157. PIĘTKAPIĘTKAPIĘTKAPIĘTKAPIĘTKA, Włodzimierz.: Wiara z mądrym pytajnikiem / Wło-

dzimierz Piętka. // Gość Niedzielny. – 2012, nr 36, dod. Gość
Płocki, nr 36/186, s. IV–V, il.
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25 lat Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku.
————— radradradradrad.: Będą odnawiać cmentarz w Białasach = poz. 149
————— SABSABSABSABSAB.: Ewangelickie ślady na ziemi sierpeckiej = poz. 111
158.158.158.158.158. SMUK–STRATENWERTHSMUK–STRATENWERTHSMUK–STRATENWERTHSMUK–STRATENWERTHSMUK–STRATENWERTH,  Ewa.: Raport Ziarna za rok

2011 / oprac. Ewa Smuk–Stratenwerth. // Wieści znad Wisły.
– 2012, nr 85, s. 20–25, il.
Stowarzyszenie Ekologiczno–Kulturalne „Ziarno”(Grzybów)

159.159.159.159.159. SZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKA, Lena.: O Stowarzyszeniu Autorów Pol-
skich: nowości wydawnicze / Lena Szatkowska. // Tygodnik
Płocki. – 2012, nr 30, s. 9, il.
Zawiera rec. książki: Wpływ przemian ustrojowych w Rzeczy-
pospolitej Polskiej na działalność Stowarzyszenia Autorów Pol-
skich / Jan Ryszard Kalinowski. –  Płock, 2011.

160.160.160.160.160.WALCZAKWALCZAKWALCZAKWALCZAKWALCZAK, E.: Czerwiec dla aktywnych / E. Walczak, K. So-
biecka, A. Serafimowicz. // Głos Słupna. – 2012, nr 27, s. 12–
13, il.
„Dzień Aktywnych Społeczności” w Słupnie.

161.161.161.161.161. WALUŚWALUŚWALUŚWALUŚWALUŚ, Teodora.: Każdy czas ma swój czar/Teodora
Waluś. // Głos Słupna. – 2012, nr 27, s. 10, il.
Klub Seniora w Słupnie.

Organizacje młodzieżoweOrganizacje młodzieżoweOrganizacje młodzieżoweOrganizacje młodzieżoweOrganizacje młodzieżowe
162.162.162.162.162. JAMJAMJAMJAMJAM.: Nie ma jak na obozie: Harcerska Akcja Letnia

2012 / JAM. // Kurier Sierpecki. – 2012, nr 29, s. 13, il.
Harcerska Akcja Letnia w Słupi.

163.163.163.163.163. KOWALSKAKOWALSKAKOWALSKAKOWALSKAKOWALSKA, Hanna (1935-).: Hufiec ZHP Sierpc ra-
portuje / Hanna Kowalska. // Nasz Sierpc. – 2012, nr 2–3,
s. 81–82, il.

————— Kultura  fizyczna w czasach zaborów i w Drugiej Rzeczy-Kultura  fizyczna w czasach zaborów i w Drugiej Rzeczy-Kultura  fizyczna w czasach zaborów i w Drugiej Rzeczy-Kultura  fizyczna w czasach zaborów i w Drugiej Rzeczy-Kultura  fizyczna w czasach zaborów i w Drugiej Rzeczy-
pospolitejpospolitejpospolitejpospolitejpospolitej = poz. 264

164.164.164.164.164. SAJEWSKASAJEWSKASAJEWSKASAJEWSKASAJEWSKA, Małgorzata.: O harcerskim złazie „Pamięci
Janusza Korczaka”/ Małgorzata Sajewska. // Nasz Sierpc.
– 2012, nr 2-3, s. 82–83, il.
Hufiec im. Janusza Korczaka w Sierpcu.

165.165.165.165.165. STANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKASTANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKASTANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKASTANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKASTANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKA, Blanka.: „Pogodne
lato” nigdy się nie kończy: wakacje z harcerzami / Blanka
Stanuszkiewicz–Cegłowska. // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 34,
s. 17, il.
Akcja w Stanicy Harcerskiej w Gorzewie.

166.166.166.166.166. STANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKASTANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKASTANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKASTANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKASTANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKA, Blanka.: Sałatka
z maków – przysmak harcerza: przybywa chętnych do pracy
w Chorągwi Mazowieckiej ZHP / Blanka Stanuszkiewicz–Ce-
głowska. // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 35, s. 8, il.
Mazowiecka Akcja Kształcenia Instruktorów w Stanicy Har-
cerskiej w Gorzewie.

Praca. Bezrobocie. StrajkiPraca. Bezrobocie. StrajkiPraca. Bezrobocie. StrajkiPraca. Bezrobocie. StrajkiPraca. Bezrobocie. Strajki
167.167.167.167.167. E.ZE.ZE.ZE.ZE.Z.: Innowacyjny projekt / E.Z.// Nasza Gmina Nasze

Miejsce. – 2012, nr 1, s. 9, il.
Przystąpienie Gminy Mała Wieś do Spółdzielni Socjalnej Osób
Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”.

————— GIERULAGIERULAGIERULAGIERULAGIERULA, Barbara Ewa.: Strajk kobiet w gostynińskim „Po-
lamie” w dokumentach służby bezpieczeństwa i komitetu za-
kładowego PZPR = poz. 128

168.168.168.168.168. KOKOSZCZYŃSKAKOKOSZCZYŃSKAKOKOSZCZYŃSKAKOKOSZCZYŃSKAKOKOSZCZYŃSKA, Marta.: Pracy ciągle brak: bezro-
bocie w powiecie / Marta Kokoszczyńska. // Kurier Sierpecki.
– 2012, nr 38, s. 7, il.
Dot. powiatu sierpeckiego.

169.169.169.169.169. KOKOSZCZYŃSKAKOKOSZCZYŃSKAKOKOSZCZYŃSKAKOKOSZCZYŃSKAKOKOSZCZYŃSKA, Marta.: Program dla osób 50 plus:
aktywizacja bezrobotnych /  Marta Kokoszczyńska. // Kurier
Sierpecki. – 2012, nr 39, s. 10, il.
Dot. powiatu sierpeckiego.

Opieka społeczna. Ubezpieczenia społeczneOpieka społeczna. Ubezpieczenia społeczneOpieka społeczna. Ubezpieczenia społeczneOpieka społeczna. Ubezpieczenia społeczneOpieka społeczna. Ubezpieczenia społeczne
170.170.170.170.170. (GSZ)(GSZ)(GSZ)(GSZ)(GSZ).: W nowej formule: Dzień Humoru i Satyry w Za-

krzewie / (gsz). // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 28, s. 12, il.
Impreza w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie Kościelnym.

————— MICHALIKMICHALIKMICHALIKMICHALIKMICHALIK, Piotr.: Wypadki w rolnictwie na obszarze dzia-
łania Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego w Gostyninie = poz. 137

————— STANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKASTANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKASTANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKASTANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKASTANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKA, Blanka.: „Pogodne
lato” nigdy się nie kończy = poz. 165

171.171.171.171.171. ZDANOWSKAZDANOWSKAZDANOWSKAZDANOWSKAZDANOWSKA, Mariola.: Podsumowanie działalności
świetlicy środowiskowej w Rempinie / Mariola Zdanowska,
Dorota Cendlewska. // Słowo Gozdowa. – 2012, nr 3, s. 7–8, il.

Związki zawodoweZwiązki zawodoweZwiązki zawodoweZwiązki zawodoweZwiązki zawodowe
————— CZOCHCZOCHCZOCHCZOCHCZOCH, Magdalena.: Nie byłoby Solidarności bez 1968

roku = poz. 86
172.172.172.172.172. KRYSZTOFIAKKRYSZTOFIAKKRYSZTOFIAKKRYSZTOFIAKKRYSZTOFIAK, Marek.: „Kwadrans z Markiem Kryszto-

fiakiem” / Marek Krysztofiak; rozm. przepr. Iwona Adria Fe-
renc. // Miasto Płock i okolice. – 2012, nr 8 [33], s. 11–12, il.
Rozmowa z przewodniczącym sekcji Krajowej Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność”.

Zagadnienia socjologiczneZagadnienia socjologiczneZagadnienia socjologiczneZagadnienia socjologiczneZagadnienia socjologiczne
173.173.173.173.173. WĄSIEWSKIWĄSIEWSKIWĄSIEWSKIWĄSIEWSKIWĄSIEWSKI, Grzegorz.: Kapitał intelektualny małego

ośrodka miejskiego na przykładzie Sierpca / Grzegorz Wą-
siewski. // Notatki Płockie. – 2012, nr 3/232, s. 34–44, il.
– Streszcz. w jęz. ang.
Miejsca pamięci narodowej. Uroczystości. Dożynki

174.174.174.174.174. ALALALALAL.: 11. Listopada dniem pamięci /al.// Wiadomości San-
nickie. – 2012, nr 1(7), s. 19–22, il.
Obchody Święta Niepodległości w Sannikach.

175.175.175.175.175. ANDANDANDANDAND.: Powiat Gostyniński na Dożynkach Wojewódzkich
w Kozienicach / and. // Biuletyn Informacyjny Powiatu Go-
stynińskiego. – 2012, nr 10, s. 5, il.

176.176.176.176.176. JAMJAMJAMJAMJAM.: Ziemia wydała plon: II Dożynki Powiatu Sierpec-
kiego / JAM. // Kurier Sierpecki. – 2012, nr 35, s. 8–9, il.

177.177.177.177.177. KURACHKURACHKURACHKURACHKURACH, Aurelia.: Święta plonów czas – dożynkowe
wspomnienia / Aurelia Kurach. // Słowo Gozdowa. – 2012,
nr 3, s. 8–12, il.
Dożynki w gminie Gozdowo.

178.178.178.178.178. MYSZKOWSKAMYSZKOWSKAMYSZKOWSKAMYSZKOWSKAMYSZKOWSKA, Bożena.: Powrót do pięknej tradycji do-
żynek gminnych / Bożena Myszkowska. // Ziemia Wyszogrodz-
ka. – 2012, nr 3(6), s. 3–5, il.

————— STANISZEWSKASTANISZEWSKASTANISZEWSKASTANISZEWSKASTANISZEWSKA, Magdalena.: Odsłoniecie pomnika ge-
nerała Nila – 10.05.2012 r. = poz. 68

————— UMIŃSKI,UMIŃSKI,UMIŃSKI,UMIŃSKI,UMIŃSKI, Michał.: O czym szumi brwileńska ostoja = poz. 117
179.179.179.179.179. WITKOWSKAWITKOWSKAWITKOWSKAWITKOWSKAWITKOWSKA, Ewelina.: Bliżej natury i tradycji: dożynki

gminne / Ewelina Witkowska. // Kurier Sierpecki. – 2012, nr 34,
s. 8, il.
Dożynki Gminne w Mochowie.

VIII. ZAGADNIENIA PRAWNO–ADMINISTRACYJNEVIII. ZAGADNIENIA PRAWNO–ADMINISTRACYJNEVIII. ZAGADNIENIA PRAWNO–ADMINISTRACYJNEVIII. ZAGADNIENIA PRAWNO–ADMINISTRACYJNEVIII. ZAGADNIENIA PRAWNO–ADMINISTRACYJNE
Administracja terenowaAdministracja terenowaAdministracja terenowaAdministracja terenowaAdministracja terenowa

180.180.180.180.180. SZATSZATSZATSZATSZAT.: BCC doceniło urzędników: Urzędy Skarbowe w
Płocku i Sierpcu / szat. // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 28, s. 7, il.

Samorząd terytorialnySamorząd terytorialnySamorząd terytorialnySamorząd terytorialnySamorząd terytorialny
181.181.181.181.181. A. MA. MA. MA. MA. M.: Wykonanie budżetu Gminy Mała Wieś za I półro-

cze 2012 r. / A.M. // Nasza Gmina Nasze Miejsce. – 2012,
nr 1, s. 7–8, il.

182.182.182.182.182. ADAMKOWSKAADAMKOWSKAADAMKOWSKAADAMKOWSKAADAMKOWSKA, Emilia.: Wójt Stefan Jakubowski wy-
różniony / Emilia Adamkowska. // Głos Słupna. – 2012, nr 27,
s. 9, il.

183.183.183.183.183. ADAMSKIADAMSKIADAMSKIADAMSKIADAMSKI, Andrzej.: Wydział organizacyjno–administra-
cyjny: prezentacje Wydziałów Starostwa [w Gostyninie] / An-
drzej Adamski.// Biuletyn Informacyjny Powiatu Gostynińskie-
go. – 2012, nr 10, s. 6, il.

184.184.184.184.184. ALALALALAL.: Honorowi obywatele Gminy Sanniki /al.// Wiado-
mości Sannickie. – 2012, nr 1(7), s. 31–32
Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Sanniki dla Włodzimie-
rza Chećko, Jeana Mulota, Josepha Gula, Wojciecha Sie-
miona, Fryderyka Chopina, Siemowita VI oraz Aleksandra
 Macieja Pruszaka.

185.185.185.185.185. AL.AL.AL.AL.AL.: Inwestycje w Gminie Sanniki / al. // Wiadomości
Sannickie. – 2012, nr 1(7), s. 8–9, il.
Podsumowanie inwestycji w 2012 roku.

186.186.186.186.186. AL.AL.AL.AL.AL.: Z prac Rady Gminy / al. // Wiadomości Sannickie.
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– 2012, nr 1(07), s. 17–19, il
Rada Gminy w Sannikach.

187.187.187.187.187. CZERWIŃSKICZERWIŃSKICZERWIŃSKICZERWIŃSKICZERWIŃSKI, Krzysztof.: Sprawozdanie z działalności
Rady Gminy Radzanowo /Krzysztof Czerwinski. // Nasza Gmi-
na Radzanowo. – 2012, nr 4, s. 3, il.

188.188.188.188.188. Gminni  stypendyści.Gminni  stypendyści.Gminni  stypendyści.Gminni  stypendyści.Gminni  stypendyści. // Nasza Gmina. – 2012, nr 3(4),
s. 12–13.
Nagrody za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla
uczniów szkół w Gminie Stara Biała.

189.189.189.189.189. KOLANKIEWICZKOLANKIEWICZKOLANKIEWICZKOLANKIEWICZKOLANKIEWICZ, Ewa.: Działalność wójta i rady gminy
/ Ewa Kolankiewicz, Monika Gronczewska. // Słowo Gozdo-
wa. – 2012, nr 3, s. 3–4
Samorząd Gminy Gozdowo w okresie od 01.07.2012 do
07.09.2012 r.

190.190.190.190.190. KOSTRZEWAKOSTRZEWAKOSTRZEWAKOSTRZEWAKOSTRZEWA, Jarosław.: Szkoda, że kojarzymy się tylko
z pietruszką i fotoradarem / Jarosław Kostrzewa; rozm. przepr.
Milena Orłowska. // Gazeta Wyborcza – Płock. – 2012 nr 221,
s. 1, 6–7, il.
20–lecie Straży Miejskiej w Płocku.

————— Nasza  gmina otrzymała tytuł „Samorząd wspierającyNasza  gmina otrzymała tytuł „Samorząd wspierającyNasza  gmina otrzymała tytuł „Samorząd wspierającyNasza  gmina otrzymała tytuł „Samorząd wspierającyNasza  gmina otrzymała tytuł „Samorząd wspierający
szkoły z pasją” szkoły z pasją” szkoły z pasją” szkoły z pasją” szkoły z pasją” = poz. 211

191.191.191.191.191. ORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKA, Milena.: Sztandar i nagrody straży miej-
skiej / Milena Orłowska. // Gazeta Wyborcza – Płock. – 2012
nr 222, s. 42, il.
20–lecie Straży Miejskiej w Płocku.

————— radradradradrad.: Okrągły Stół oceni szkoły = poz. 212
————— SIEROCKISIEROCKISIEROCKISIEROCKISIEROCKI, Marcin : Renaturyzacja Jezior w Gminie Łąck =

poz. 94
192.192.192.192.192. Sprawozdanie burmistrza miasta Sierpca z wykonaniaSprawozdanie burmistrza miasta Sierpca z wykonaniaSprawozdanie burmistrza miasta Sierpca z wykonaniaSprawozdanie burmistrza miasta Sierpca z wykonaniaSprawozdanie burmistrza miasta Sierpca z wykonania

budżetu w 2011 rbudżetu w 2011 rbudżetu w 2011 rbudżetu w 2011 rbudżetu w 2011 r. // Nasz Sierpc. – 2012, nr 2–3, s. 46–48
193.193.193.193.193. SZKOPEKSZKOPEKSZKOPEKSZKOPEKSZKOPEK, Grzegorz.: Nie chcą śmieciowego centrum:

kontrowersje wokół wysypiska w Cieszewie / Grzegorz Szko-
pek. // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 38, s. 12, il.
Plany powstania regionalnego centrum gospodarki odpada-
mi w Cieszewie (gm. Drobin) na bazie istniejącego wysypiska.

————— WOŹNIAKWOŹNIAKWOŹNIAKWOŹNIAKWOŹNIAK, Hubert.: Krzywousty już w Płocku! = poz. 294
————— WOŹNIAKWOŹNIAKWOŹNIAKWOŹNIAKWOŹNIAK, Hubert.: Przymiarki do mediateki = poz. 341
————— XX–lecie gminy SierpcXX–lecie gminy SierpcXX–lecie gminy SierpcXX–lecie gminy SierpcXX–lecie gminy Sierpc = poz. 63
————— ZDROJEWSKIZDROJEWSKIZDROJEWSKIZDROJEWSKIZDROJEWSKI, Marek.: V Konkurs Wiedzy Obywatelskiej,

Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i o Ziemi Sierpeckiej roz-
strzygnięty = poz. 214

194.194.194.194.194. ZUGAJZUGAJZUGAJZUGAJZUGAJ, Leszek.: Dzieje samorządu i administarcji w gmi-
nie Gozdowo w latach 1945–1990 / Leszek Zugaj. // Słowo
Gozdowa. – 2012, nr 3, s. 19–21
Fragment opracowania Leszka Zugaja „Dzieje samorządu
i administracji w gminie Gozdowo w latach 1945–1990”.

PolicjaPolicjaPolicjaPolicjaPolicja
195.195.195.195.195. ORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKA, Milena.: Akt pod nową komendę / Milena

Orłowska. // Gazeta Wyborcza – Płock. – 2012, nr 169, s. 36, il.
Rozpoczęcie budowy komendy policji w Płocku.

IX. WOJSKOIX. WOJSKOIX. WOJSKOIX. WOJSKOIX. WOJSKO
————— GOŁĘBIEWSKIGOŁĘBIEWSKIGOŁĘBIEWSKIGOŁĘBIEWSKIGOŁĘBIEWSKI, Grzegorz.: [21 Muromski Pułk Piechoty –

recenzja] = poz. 110
————— KOWALSKIKOWALSKIKOWALSKIKOWALSKIKOWALSKI, Rafał.: Zapomniany generał Piotr = poz. 67
————— LEWANDOWSKALEWANDOWSKALEWANDOWSKALEWANDOWSKALEWANDOWSKA, Anna.: Od Wisły do wielkiej wody, czyli

jak płocczanin admirałem został = poz. 66
196.196.196.196.196. WALUŚWALUŚWALUŚWALUŚWALUŚ, Jan.: 4 Pułk Strzelców Konnych Ziemi Łęczyc-

kiej. Jego sztandary i ich wojenne losy / Jan Waluś, Konrad
Waluś. // Notatki Płockie. – 2012, nr 3/232, s. 14–20, il.
– Streszcz. w jęz. ang.

X. OCHRONA ZDROWIAX. OCHRONA ZDROWIAX. OCHRONA ZDROWIAX. OCHRONA ZDROWIAX. OCHRONA ZDROWIA
Służba zdrowiaSłużba zdrowiaSłużba zdrowiaSłużba zdrowiaSłużba zdrowia

197.197.197.197.197. ANDANDANDANDAND.: Operator dla szpitala wybrany / and. // Biuletyn
Informacyjny Powiatu Gostynińskiego. – 2012, nr 10, s. 1, il.
Arion Med z Lublina nowym operatorem SPZZOZ w Gostyninie.

————— MARCINIAKMARCINIAKMARCINIAKMARCINIAKMARCINIAK, Elżbieta.: Dzięki udziałowi w programie Szko-
ła Promująca Zdrowie dostrzegliśmy swoje mocne strony =
poz. 210

198.198.198.198.198. MILEWSKAMILEWSKAMILEWSKAMILEWSKAMILEWSKA, Marta.: Ochrona zdrowia w Guberni Płoc-
kiej 1865–1915 / Marta Milewska; Wyższa Szkoła Humani-
styczna im. Aleksandra Gieysztora. Akademickie Towarzystwo
Edukacyjno-Naukowe „Atena”. – Pułtusk: Akademia Huma-
nistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2012. – 307, [1]  s.: il.;
21 cm. – Bibliogr. s. 269–295. Indeks. – ISBN 978-83-7549-
145-6

199.99.99.99.99. RADRADRADRADRAD.: Już w nowej siedzibie: Wojewódzki Ośrodek Me-
dycyny Pracy w Płocku / rad. // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 38,
s. 3, il.

200.200.200.200.200. RADWAŃSKA–JUSTYŃSKARADWAŃSKA–JUSTYŃSKARADWAŃSKA–JUSTYŃSKARADWAŃSKA–JUSTYŃSKARADWAŃSKA–JUSTYŃSKA, Teresa.: Strata, ale z wy-
ższym kontraktem: po bilansie w Płockim Zakładzie Opieki
Zdrowotnej: szpital, przychodnia, rehabilitacja / Teresa Ra-
dwańska–Justyńska. //Tygodnik Płocki. – 2012, nr 29, s. 11

XI. NAUKA. OŚWIATA. KULTURAXI. NAUKA. OŚWIATA. KULTURAXI. NAUKA. OŚWIATA. KULTURAXI. NAUKA. OŚWIATA. KULTURAXI. NAUKA. OŚWIATA. KULTURA
Szkolnictwo wyższeSzkolnictwo wyższeSzkolnictwo wyższeSzkolnictwo wyższeSzkolnictwo wyższe

201.201.201.201.201. JAMJAMJAMJAMJAM.: Uczenie przez internet: Ośrodek Kształcenia na
Odległość / JAM. // Kurier Sierpecki. – 2012, nr 35, s. 12, il.
Ośrodek Kształcenia na Odległość w Sierpcu.

202.202.202.202.202. Kształcenie pedagogów: wielowymiarowość edukacjiKształcenie pedagogów: wielowymiarowość edukacjiKształcenie pedagogów: wielowymiarowość edukacjiKształcenie pedagogów: wielowymiarowość edukacjiKształcenie pedagogów: wielowymiarowość edukacji
/  pod red. Ewy Wiśniewskiej, Agnieszki Głowali, Liliany To-
maszewskiej. – Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Płocku, 2012. – 235 s.: fot.; 24 cm. – Bibliogr.
– ISBN 978-83-61601-49-4

————— RÓŻYCKIRÓŻYCKIRÓŻYCKIRÓŻYCKIRÓŻYCKI, Mariusz.: Jadę do Cambridge = poz. 229
Państwowa Wyższa Szkoła ZawodowaPaństwowa Wyższa Szkoła ZawodowaPaństwowa Wyższa Szkoła ZawodowaPaństwowa Wyższa Szkoła ZawodowaPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

203.203.203.203.203. GRZYWACZGRZYWACZGRZYWACZGRZYWACZGRZYWACZ, Jacek.: Bezrobotni po pedagogice: czy płoc-
ka uczelnia otwiera za dużo niepotrzebnych specjalności? /
Jacek Grzywacz; rozm. przepr. Aleksandra Dybiec. // Gazeta
Wyborcza – Płock. – 2012, nr 185 s. 22, il.
Rozmowa z rektorem PWSZ w Płocku – prof. Jackiem Grzy-
waczem.

204.204.204.204.204. Internet przyjazny ludziom aktywnym: materiały II Mię-Internet przyjazny ludziom aktywnym: materiały II Mię-Internet przyjazny ludziom aktywnym: materiały II Mię-Internet przyjazny ludziom aktywnym: materiały II Mię-Internet przyjazny ludziom aktywnym: materiały II Mię-
dzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowejdzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowejdzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowejdzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowejdzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej / pod re-
dakcją Edwarda Czarneckiego, Sławomira  Kowalskiego i Anny
Schulz; [Instytut Nauk Ekonomicznych]. – Płock: Wydawnic-
two Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012. – 269 s.: il.;
24 cm. – Bibliogr. przy ref. – Streszcz. ang. przy ref. – ISBN
978-83-61601-41-8

205.205.205.205.205. RADRADRADRADRAD.: Będziemy kształcić magistrów: w Państwowej Wy-
ższej Szkole Zawodowej / rad. // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 31,
s. 3, il.
Pomysł uruchomienia dwuletnich studiów magisterskich.

Politechnika WarszawskaPolitechnika WarszawskaPolitechnika WarszawskaPolitechnika WarszawskaPolitechnika Warszawska
206.206.206.206.206. BUKOWSKIBUKOWSKIBUKOWSKIBUKOWSKIBUKOWSKI, Andrzej.: Kształtowanie struktury organiza-

cyjnej i rozbudowa bazy Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku
w latach 1970–1980 /Andrzej Bukowski. // Notatki Płockie.
– 2012, nr 3/232, s. 21–27. – Streszcz. w jęz. ang.

————— Miesięcznik  Politechniki WarszawskiejMiesięcznik  Politechniki WarszawskiejMiesięcznik  Politechniki WarszawskiejMiesięcznik  Politechniki WarszawskiejMiesięcznik  Politechniki Warszawskiej = poz. 32
Szkoła Wyższa im. Pawła WłodkowicaSzkoła Wyższa im. Pawła WłodkowicaSzkoła Wyższa im. Pawła WłodkowicaSzkoła Wyższa im. Pawła WłodkowicaSzkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

207.207.207.207.207. Organizacja i dydaktyczna skuteczność wyższych szkółOrganizacja i dydaktyczna skuteczność wyższych szkółOrganizacja i dydaktyczna skuteczność wyższych szkółOrganizacja i dydaktyczna skuteczność wyższych szkółOrganizacja i dydaktyczna skuteczność wyższych szkół
niepaństwowychniepaństwowychniepaństwowychniepaństwowychniepaństwowych / red. nauk. Anna Frąckowiak, Ewa Sul-
kowska. – Płock: Wydawnictwo Naukowe „NOVUM”: Oficy-
na Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica, 2012.
– 374 s.: il.; 21 cm. – (Płocka Biblioteka Pedagogiczna t. 6).
– Bibliogr. s. [373]–374. – ISBN 978-83-62709-36-6

Organizacje naukoweOrganizacje naukoweOrganizacje naukoweOrganizacje naukoweOrganizacje naukowe
Towarzystwo Naukowe PłockieTowarzystwo Naukowe PłockieTowarzystwo Naukowe PłockieTowarzystwo Naukowe PłockieTowarzystwo Naukowe Płockie

208.208.208.208.208. STANISZEWSKASTANISZEWSKASTANISZEWSKASTANISZEWSKASTANISZEWSKA, Magdalena.: Konferencja naukowa
„690 lat miasta Sierpca – historia i współczesność” 11.05.2012 r.
/ Magdalena Staniszewska. // Nasz Sierpc. – 2012, nr 2–3,
s. 19–20, il.

————— WĄSIEWSKIWĄSIEWSKIWĄSIEWSKIWĄSIEWSKIWĄSIEWSKI, Grzegorz.: Kapitał intelektualny małego ośrod-
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ka miejskiego na przykładzie Sierpca = poz. 173
OświataOświataOświataOświataOświata

209.209.209.209.209. GASIKGASIKGASIKGASIKGASIK, Małgorzata.: Lekcja WF – zajęcia z pasją czy
przykry obowiązek?: wybór należy do ciebie / Małgorzata Ga-
sik. // Meritum. – 2012, nr 3(26), s. 55–59, il.

————— KRYSZTOFIAKKRYSZTOFIAKKRYSZTOFIAKKRYSZTOFIAKKRYSZTOFIAK, Marek.: „Kwadrans z Markiem Krysztofia-
kiem” = poz. 172

————— Kształcenie pedagogówKształcenie pedagogówKształcenie pedagogówKształcenie pedagogówKształcenie pedagogów = poz. 202
210.210.210.210.210. MARCINIAKMARCINIAKMARCINIAKMARCINIAKMARCINIAK, Elżbieta.: Dzięki udziałowi w programie

Szkoła Promująca Zdrowie dostrzegliśmy swoje mocne strony
/ Elżbieta Marciniak, Mirosława Zgódka–Wiśniewska, Ma-
rzenna Dąbrowska. // Meritum. – 2012, nr 3(26), s. 74–77
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie
i Zespół Szkół w Łęgu Probostwie.

211.211.211.211.211. Nasza gmina otrzymała tytuł „Samorząd wspierającyNasza gmina otrzymała tytuł „Samorząd wspierającyNasza gmina otrzymała tytuł „Samorząd wspierającyNasza gmina otrzymała tytuł „Samorząd wspierającyNasza gmina otrzymała tytuł „Samorząd wspierający
szkoły z pasją”.szkoły z pasją”.szkoły z pasją”.szkoły z pasją”.szkoły z pasją”. // Kontakt. – 2012, nr 82, s. 9–10, il.
Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej „Samorząd wspie-
rający szkoły z pasją” dla gminy Drobin.

————— ORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKA, Milena.: Płockie Dobre krzesło robi karierę =
poz. 136

————— Oświata MazowieckaOświata MazowieckaOświata MazowieckaOświata MazowieckaOświata Mazowiecka = poz. 40
212.212.212.212.212. RADRADRADRADRAD.: Okrągły Stół oceni szkoły: radni, związkowcy, na-

uczyciele, rodzice / rad. // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 10, s. 16
Członkowie i zadania Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyj-
nego.

213.213.213.213.213. WITKOWSKAWITKOWSKAWITKOWSKAWITKOWSKAWITKOWSKA, Ewelina.: Naukę czas zacząć: początek
roku szkolnego /  Ewelina Witkowska. // Kurier Sierpecki.
– 2012, nr 36, s. 12, il.
Szkolnictwo w Sierpcu – dane Wydziału Oświaty, Kultury i Zdro-
wia Urzędu Miejskiego w Sierpcu.

214.214.214.214.214. ZDROJEWSKIZDROJEWSKIZDROJEWSKIZDROJEWSKIZDROJEWSKI, Marek.: V Konkurs Wiedzy Obywatelskiej,
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i o Ziemi Sierpeckiej roz-
strzygnięty / Marek, Zdrojewski. // Nasz Sierpc. – 2012, nr 2–3,
s. 15–16, il.

Szkolnictwo podstawoweSzkolnictwo podstawoweSzkolnictwo podstawoweSzkolnictwo podstawoweSzkolnictwo podstawowe
————— CHMIELEWSKACHMIELEWSKACHMIELEWSKACHMIELEWSKACHMIELEWSKA,Joanna.: Finał konkursu „Poznaj swoją rze-

kę” w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym = poz. 88
————— Gminni stypendyściGminni stypendyściGminni stypendyściGminni stypendyściGminni stypendyści = poz. 188
215.215.215.215.215. KOWALCZYKKOWALCZYKKOWALCZYKKOWALCZYKKOWALCZYK, Iza.: Szkoła Podstawowa w Świniarach /

Iza Kowalczyk, [et al.]. // Wieści znad Wisły. – 2012, nr 85, s. 10–12,
il.

216.216.216.216.216. MICHALAKMICHALAKMICHALAKMICHALAKMICHALAK, Edyta.: Szkoła Podstawowa im. Władysła-
wa Jagiełły w Piotrkówku / Edyta Michalak. // Wieści znad
Wisły. – 2012, nr 85, s. 7–9, il.

217.217.217.217.217. MILCZARSKAMILCZARSKAMILCZARSKAMILCZARSKAMILCZARSKA, Eliza.: Szkoła Podstawowa im. Ojca Świę-
tego Jana Pawła II w Słubicach / Eliza Milczarska, [et al.]. //
Wieści znad Wisły. – 2012, nr 85, s. 4–7. il.

218.218.218.218.218. OSTROWSKAOSTROWSKAOSTROWSKAOSTROWSKAOSTROWSKA, Anna.: Wieści z dwójki / Anna Ostrow-
ska. // Nasz Sierpc. – 2012, nr 2–3, s. 59–62, il.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu.

219.219.219.219.219. RADRADRADRADRAD.: Pięćdziesiąt lat minęło jak jeden dzień: w płockiej
„Jedenastce” / Rad. // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 37, s. 20, il.
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Bolesława Chrobrego.

220.220.220.220.220. SABSABSABSABSAB.: Wierzcie w swoje marzenia...: Szkoła Podstawowa
podsumowuje swoją pracę / SAB. // Kurier Sierpecki. – 2012,
nr 27, s. 9, il.
Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Szczutowie.

221.221.221.221.221. WOJDAWOJDAWOJDAWOJDAWOJDA, Jolanta.: Z życia Trójki / Jolanta Wojda, Gra-
żyna Krawczyńska. // Nasz Sierpc. – 2012, nr 2–3, s. 65–67, il.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu.
Szkolnictwo ogólnokształcące

222.222.222.222.222. BANACH–LATOSZEKBANACH–LATOSZEKBANACH–LATOSZEKBANACH–LATOSZEKBANACH–LATOSZEK, Anna.: Nasz Gość – Anna Ba-
nach–Latoszek / Anna Banach–Latoszek. // Biuletyn Infor-
macyjny Powiatu Gostynińskiego. – 2012, nr 10, s. 8–9, il.
Anna Banach-Latoszek dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im.
T. Kościuszki w Gostyninie.

223.223.223.223.223. BĘDZIKOWSKA,BĘDZIKOWSKA,BĘDZIKOWSKA,BĘDZIKOWSKA,BĘDZIKOWSKA, Ludmiła.: Aspiracje edukacyjna mło-

dzieży wiejskiej a rozwój obszarów wiejskich na przykładzie
gminy Staroźreby / Ludmiła Będzikowska. // Zeszyty Nauko-
we Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki
Ekonomiczne. – T. 16 (2012), s. 89–98, il.
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów II klasy Li-
ceum Ogólnokształcącego w Staroźrebach.

————— CHMIELEWSKACHMIELEWSKACHMIELEWSKACHMIELEWSKACHMIELEWSKA, Joanna.: Finał konkursu „Poznaj swoją
rzekę” w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym = poz. 88

224.224.224.224.224. FRONCZAK–CYLFRONCZAK–CYLFRONCZAK–CYLFRONCZAK–CYLFRONCZAK–CYL, Jolanta.: Z życia Gimnazjum Miejskie-
go im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu /Jolanta Fronczak–Cyl,
[et al.]. // Nasz Sierpc. – 2012, nr 2–3, s. 67–71, il.

225.225.225.225.225. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych wInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych wInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych wInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych wInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych w
Powiecie Płockim za rok szkolny 2011/2012Powiecie Płockim za rok szkolny 2011/2012Powiecie Płockim za rok szkolny 2011/2012Powiecie Płockim za rok szkolny 2011/2012Powiecie Płockim za rok szkolny 2011/2012 // Powiat Płoc-
ki. – 2012, nr 53, s. 6–7, il.

226.226.226.226.226. KALISZUKKALISZUKKALISZUKKALISZUKKALISZUK, Alicja.: Zrozumieć sercem / Alicja Kaliszuk. /
/ Nasz Głos. – 2012, nr 8–9, s. 54–55
20–lecie szkół Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Płocku.

227.227.227.227.227. KAZUSEKKAZUSEKKAZUSEKKAZUSEKKAZUSEK, Urszula.: Publiczne Gimnazjum w Słubicach
/ Małgorzata Nowicka, [et. al.]. // Wieści znad Wisły. – 2012,
nr 85, s. 13–15, il.

————— KOWALSKIKOWALSKIKOWALSKIKOWALSKIKOWALSKI, Rafał.: Zapomniany generał Piotr = poz. 67
228.228.228.228.228. ORYLORYLORYLORYLORYL, Mariusz.: Nie chcemy intelektualnych robotów:

rozmowa „Gościa Płockiego” / Mariusz Oryl; rozm. przepr.
Włodzimierz Piętka. // Gość Niedzielny. – 2012, nr 29, dod.
Gość Płocki, nr 29/179, s. VI, il.
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kost-
ki i Niepubliczne Gimnazjum Katolickie im. bł. abp. Antonie-
go Juliana Nowowiejskiego i bł.  bp. Leona Wetmańskiego
 w Sikorzu.

————— rad.rad.rad.rad.rad.: Będą odnawiać cmentarz w Białasach = poz. 149
229.229.229.229.229. RÓŻYCKIRÓŻYCKIRÓŻYCKIRÓŻYCKIRÓŻYCKI, Mariusz.: Jadę do Cambridge / Mariusz Ró-

życki; rozm. przepr. Aleksandra Dybiec. // Gazeta Wyborcza
- Płock. – 2012 nr 201, s. 26, il.
Mariusz Różycki studentem University of Cambridge.

230.230.230.230.230. SAB.SAB.SAB.SAB.SAB.: Stawiaj przed sobą szczytne cele: gimnazjum za-
kończyło rok szkolny 2011/2012 /  SAB. // Kurier Sierpecki.
– 2012, nr 27, s. 12, il.
Podsumowanie roku szkolnego 2011/2012 w Gimnazjum im.
Polskich Olimpijczyków w Szczutowie.

231.231.231.231.231. W.Ż.W.Ż.W.Ż.W.Ż.W.Ż.: Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Małej Wsi
– Bliska Szkoła /W.Ż., A.J. //Nasza Gmina Nasze Miejsce.
– 2012, nr 1, s. 10, il.

Szkolnictwo zawodoweSzkolnictwo zawodoweSzkolnictwo zawodoweSzkolnictwo zawodoweSzkolnictwo zawodowe
————— Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Po-Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Po-Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Po-Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Po-Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Po-

wiecie Płockim za rok szkolny 2011/2012 wiecie Płockim za rok szkolny 2011/2012 wiecie Płockim za rok szkolny 2011/2012 wiecie Płockim za rok szkolny 2011/2012 wiecie Płockim za rok szkolny 2011/2012 = poz. 225
————— KALISZUKKALISZUKKALISZUKKALISZUKKALISZUK, Alicja.: Zrozumieć sercem = poz. 226

Szkolnictwo specjalneSzkolnictwo specjalneSzkolnictwo specjalneSzkolnictwo specjalneSzkolnictwo specjalne
232.232.232.232.232. ANDANDANDANDAND.: Sprawozdania dyrektorów przyjęte / and. // Biu-

letyn Informacyjny Powiatu Gostyninskiego. – 2012, nr 10, s. 2, il.
Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Matki Celiny
Borzęckiej, Zespół Szkół Specjalnych, Poradnia Psychologicz-
no-Pedagogiczna w Mocarzewie.

233.233.233.233.233. U nas w Mocarzewie.U nas w Mocarzewie.U nas w Mocarzewie.U nas w Mocarzewie.U nas w Mocarzewie. // Wieści znad Wisły. – 2012, nr 85,
s. 37–38, il.
Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Matki Celiny
Borzęckiej w Mocarzewie

Szkolnictwo artystyczneSzkolnictwo artystyczneSzkolnictwo artystyczneSzkolnictwo artystyczneSzkolnictwo artystyczne
————— GOŁĘBIEWSKIGOŁĘBIEWSKIGOŁĘBIEWSKIGOŁĘBIEWSKIGOŁĘBIEWSKI, Grzegorz.: [Powszechne wychowanie mu-

zyczne w Płocku – recenzja] = poz. 103
234.234.234.234.234. SZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKA, Lena.: Wiktor, Messuś i skrzypce: „Ciac-

cona” w Bled, korespondencja ze Słowenii / Lena Szatkow-
ska. // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 28, s. 9, il.
Wiktor Mieczykowski – uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Płocku.

Kształcenie ustawiczneKształcenie ustawiczneKształcenie ustawiczneKształcenie ustawiczneKształcenie ustawiczne
235.235.235.235.235. KRUSZEWSKIKRUSZEWSKIKRUSZEWSKIKRUSZEWSKIKRUSZEWSKI, Tomasz.: Stowarzyszenie Uniwersytet Trze-

ciego Wieku w Płocku: rys powstania, działalność /Tomasz
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Kruszewski. // Edukacja Otwarta. – 2012, nr 1, s. 63–80.
– Streszcz. w jęz. ang.

PrzedszkolaPrzedszkolaPrzedszkolaPrzedszkolaPrzedszkola
236.236.236.236.236. DOMŻALSKADOMŻALSKADOMŻALSKADOMŻALSKADOMŻALSKA, Marzanna.: Miejskie Przedszkole nr 3: wio-

senne kalendarium wydarzeń /  Marzanna Domżalska, Jo-
anna Łukowska, Agnieszka Malanowska. // Nasz Sierpc. – 2012,
nr 2–3, s. 75–77, il.
Miejskie Przedszkole nr 3 w Sierpcu.

————— JAM.JAM.JAM.JAM.JAM.: Nie ma jak na obozie = poz. 162
237.237.237.237.237. „Jest  takie przedszkole... Czerwony Kapturek”„Jest  takie przedszkole... Czerwony Kapturek”„Jest  takie przedszkole... Czerwony Kapturek”„Jest  takie przedszkole... Czerwony Kapturek”„Jest  takie przedszkole... Czerwony Kapturek”: wio-

senno-letnie wydarzenia z Miejskiego Przedszkola nr 4 / Dy-
rektor i Rada Pedagogiczna. // Nasz Sierpc. – 2012, nr 2–3,
s. 78–80, il.
Miejskie Przedszkole nr 4 im. Czerwonego Kapturka w Sierpcu.

238.238.238.238.238. Nowinki ze „Słonecznej Jedynki” Nowinki ze „Słonecznej Jedynki” Nowinki ze „Słonecznej Jedynki” Nowinki ze „Słonecznej Jedynki” Nowinki ze „Słonecznej Jedynki” / Dyrektor i Rada Pe-
dagogiczna. // Nasz Sierpc. – 2012, nr 2–3, s. 71–73, il.
Miejskie Przedszkole nr 1 „Słoneczna Jedyneczka” " w Sierpcu.

239.239.239.239.239. TARKOWSKATARKOWSKATARKOWSKATARKOWSKATARKOWSKA, Ewa.: Co ostatnio działo się w Miejskim
Przedszkolu nr 2 w Sierpcu? / Ewa Tarkowska, Jolanta Gola-
towska. // Nasz Sierpc. – 2012, nr 2–3, s. 74–75

KulturaKulturaKulturaKulturaKultura
————— MiastO!ŻyjeMiastO!ŻyjeMiastO!ŻyjeMiastO!ŻyjeMiastO!Żyje = poz. 31

Domy kulturyDomy kulturyDomy kulturyDomy kulturyDomy kultury
240.240.240.240.240. ANDRZEJCZYKANDRZEJCZYKANDRZEJCZYKANDRZEJCZYKANDRZEJCZYK, Marzena.: Rok w sannickiej kulturze /

Marzena Andrzejczyk, Aleksandra Głowacka. // Wiadomo-
ści Sannickie. – 2012, nr 1(7), dod. Gazeta Niedzieli Sannic-
kiej s. 36–38
Imprezy organizowane przez GOK w Sannikach od czerwca
2011 do czerwca 2012 r.

241.241.241.241.241. MAJCHRZAKMAJCHRZAKMAJCHRZAKMAJCHRZAKMAJCHRZAK, Stanisław.: Wielkie otwarcie / Stanisław
Majchrzak. // Nasz Sierpc. – 2012, nr 2–3, s. 3–5, il.
Otwarcie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.

————— ORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKA, Milena.: Wszyscy idą na SKARPĘ! = poz. 81
242.242.242.242.242. STAŃCZAKSTAŃCZAKSTAŃCZAKSTAŃCZAKSTAŃCZAK, Wiesław.: Gminny Ośrodek Kultury w Łącku

/ Wiesław Stańczak. // Gazeta Łącka. - 2012, nr 2(56), s. 13–14, il.
X rocznica działalności GOK i powstania Zespołu Dzieci Zie-
mi Łąckiej im. Miry Zimińskiej–Sygietyńskiej.

243.243.243.243.243. STRUGAŁASTRUGAŁASTRUGAŁASTRUGAŁASTRUGAŁA, Piotr.: Nowe oblicze Centrum Kultury i Sztu-
ki / Piotr Strugała. // Nasz Sierpc. – 2012, nr 2–3, s. 6–8, il.
Dni otwarte w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.

Współpraca kulturalna z zagranicąWspółpraca kulturalna z zagranicąWspółpraca kulturalna z zagranicąWspółpraca kulturalna z zagranicąWspółpraca kulturalna z zagranicą
244.244.244.244.244. SZUBSKA–BIEROŃ,SZUBSKA–BIEROŃ,SZUBSKA–BIEROŃ,SZUBSKA–BIEROŃ,SZUBSKA–BIEROŃ, Elżbieta.: 10 lat przyjaźni z Langen-

feld / Elżbieta Szubska–Bieroń. // Głos Gostynina. – 2012, nr 3,
s. 2, il.
10 lat przyjaźni miasta Sierpc z Langenfeld.

Imprezy artystyczneImprezy artystyczneImprezy artystyczneImprezy artystyczneImprezy artystyczne
245.245.245.245.245. AL.AL.AL.AL.AL.: Popołudniowe spotkania z muzyką i poezją /al. //

Wiadomości Sannickie. – 2012, nr 1(07), s. 12–13, il.
Rozpoczęcie 32. sezonu koncertów chopinowskich w Sanni-
kach.

246.246.246.246.246. AL.AL.AL.AL.AL.: 44 „Niedziela Sannicka”/ al. // Biuletyn Informacyj-
ny Powiatu Gostynińskiego. – 2012, nr 10, s. 11, il.

247.247.247.247.247. (GSZ).(GSZ).(GSZ).(GSZ).(GSZ).: Sentymentalna podróż: Dni Gminy Mała Wieś /
(gsz). // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 38, s. 12, il.

————— (gsz).(gsz).(gsz).(gsz).(gsz).: W nowej formule = poz. 170
————— Kalendarium festiwalu folklorystycznegoKalendarium festiwalu folklorystycznegoKalendarium festiwalu folklorystycznegoKalendarium festiwalu folklorystycznegoKalendarium festiwalu folklorystycznego = poz. 118
248.248.248.248.248. Kolorowy, rozśpiewany i roztańczony...:Kolorowy, rozśpiewany i roztańczony...:Kolorowy, rozśpiewany i roztańczony...:Kolorowy, rozśpiewany i roztańczony...:Kolorowy, rozśpiewany i roztańczony...: I Nadwiślań-

ski Festiwal Folklorystyczny – Vistula Folk Festiwal. // Tygo-
dnik Płocki. – 2012, nr 34,  s. 10–11, il.

————— KOŁODZIEJSKAKOŁODZIEJSKAKOŁODZIEJSKAKOŁODZIEJSKAKOŁODZIEJSKA, Aleksandra.: O Festiwalu Folkloru = poz.
119, 120

————— KOWALSKAKOWALSKAKOWALSKAKOWALSKAKOWALSKA, Barbara.: Prawdziwym folklorem w komunę
= poz. 121

249.249.249.249.249. KOWALSKIKOWALSKIKOWALSKIKOWALSKIKOWALSKI, Rafał.: Oskarżamy cię, człowieku / Rafał
Kowalski. // Gazeta Wyborcza – Płock. – 2012, nr 187, s. 37, il.
Artystyczny happening na Starym Rynku w Płocku.

250.250.250.250.250. (LESZ)(LESZ)(LESZ)(LESZ)(LESZ).: Finał w deszczu: VI Rynek Sztuki / (lesz). // Tygo-

dnik Płocki. – 2012, nr 36, s. 6, il.
————— (lesz)(lesz)(lesz)(lesz)(lesz).: W autobusie z Panem Tomem = poz. 340
251.251.251.251.251. ONYSZKOONYSZKOONYSZKOONYSZKOONYSZKO, Piotr.: Vistula ekskluzywnym folklorem pły-

nąca...: rozmowy w saloniku Tygodnika Płockiego / Piotr
Onyszko; rozm. przepr. Blanka Stranuszkiewicz–Cegłowska.
// Tygodnik Płocki. – 2012, nr 35, s. 18, il.
Rozmowa z dyrektorem artystycznym I nadwiślańskiego Festi-
walu Folklorystycznego – Vistula Folk Festiwal oraz dyrekto-
rem Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła”.

————— ORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKA, Milena.: Wszyscy idą na SKARPĘ! = poz. 81
252.252.252.252.252. PERDEKPERDEKPERDEKPERDEKPERDEK, Karolina.: Wyczuwam tu szalonych ludzi / Ka-

rolina Perdek; rozm. przepr. Rafał Kowalski. // Gazeta Wy-
borcza – Płock. – 2012, nr 221, s. 1, 2, il.
Rozmowa z Karoliną Perdek z Warszawy, niewidomą uczest-
niczką Festiwalu Kultury i Sztuki dla Niewidomych w Płocku.

————— PłockPłockPłockPłockPłock = poz. 61
253.253.253.253.253. STANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKASTANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKASTANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKASTANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKASTANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKA, Blanka.: Wyszogród

dziękuje królowi za przywileje : pod patronatem Tygodnika
Płockiego / Blanka Stanuszkiewicz-Cegłowska. // Tygodnik
Płocki. – 2012, nr 36, s. 17, il.
I Festiwal Rzemiosł Dawnych.

254.254.254.254.254. SZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKA, Lena.: Pan nie ma krzaczastych brwi:
Festiwal Kultury i Sztuki nie tylko dla niewidomych /Lena Szat-
kowska. // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 38, s. 8, il.

255.255.255.255.255. WITKOWSKAWITKOWSKAWITKOWSKAWITKOWSKAWITKOWSKA, Ewelina.: Muzyka w kasztelańskim gro-
dzie: biesiada kasztelańska /  Ewelina Witkowska. // Kurier
Sierpecki. – 2012, nr 30, s. 8, il.

Amatorski ruch artystycznyAmatorski ruch artystycznyAmatorski ruch artystycznyAmatorski ruch artystycznyAmatorski ruch artystyczny
————— ONYSZKOONYSZKOONYSZKOONYSZKOONYSZKO, Piotr.: Vistula ekskluzywnym folklorem płyną-

ca... = poz. 251
————— SZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKA, Lena.: Płocczanka ze „szkoły pani Miry” =

poz. 72
Muzea i wystawyMuzea i wystawyMuzea i wystawyMuzea i wystawyMuzea i wystawy

Muzeum MazowieckieMuzeum MazowieckieMuzeum MazowieckieMuzeum MazowieckieMuzeum Mazowieckie
256.256.256.256.256. KONARSKA–PABINIAKKONARSKA–PABINIAKKONARSKA–PABINIAKKONARSKA–PABINIAKKONARSKA–PABINIAK, Barbara.: Dar dla Muzeum Ma-

zowieckiego / Barbara Konarska–Pabiniak. // Głos Gostyni-
na. – 2012, nr 3, s. 8, il.
Przekazanie medali rotmistrza Edwarda Czuruka Muzeum Ma-
zowieckiemu w Płocku.

257.257.257.257.257. (LESZ)(LESZ)(LESZ)(LESZ)(LESZ).: Pomiędzy filmem a literaturą swobodne prze-
mieszczanie: w Muzeum Mazowieckim / (lesz). // Tygodnik
Płocki. – 2012, nr 39, s. 9, il.
Wystawa „Themersonowie. O potrzebie tworzenia widzeń”.

————— (lesz)(lesz)(lesz)(lesz)(lesz).: Rynna Janoszycka i płockie rogatki = poz. 343
————— PłockPłockPłockPłockPłock – industrialny portret miasta = poz. 299
258.258.258.258.258. SZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKA, Lena.: A na kilimach nasturcje i bratki:

wystawa w Muzeum Mazowieckim / Lena Szatkowska. // Ty-
godnik Płocki. – 2012, nr 31, s. 9, il.

Sport. Kultura fizycznaSport. Kultura fizycznaSport. Kultura fizycznaSport. Kultura fizycznaSport. Kultura fizyczna
259.259.259.259.259. BEES.BEES.BEES.BEES.BEES.: Gaz do dechy w środku nocy: legalne wyścigi na

ul. Mickiewicza / BeeS. // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 29, s. 17, il.
Wyścigi Night Power.

260.260.260.260.260. DYMEKDYMEKDYMEKDYMEKDYMEK, Sebastian.: Przebiegnij Dwa Mosty / Sebastian
Dymek; rozm. przepr. Adam Małachowski. // Gazeta Wybor-
cza – Płock. – 2012, nr 191, s. 1, il.
Rozmowa z płockim długodystansowcem – S. Dymkiem nt.
pierwszego płockiego półmaratonu.

————— GASIKGASIKGASIKGASIKGASIK, Małgorzata.: Lekcja WF – zajęcia z pasją czy przy-
kry obowiązek?: wybór należy do ciebie = poz. 209

261.261.261.261.261. (GSZ)(GSZ)(GSZ)(GSZ)(GSZ).: Zawiódł tylko wiatr: pod patronatem „Tygodnika
Płockiego” / (gsz). // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 28, s. 16, il.
XII Powiatowe Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Płockiego,
X Regaty Żeglarskie o Puchar Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego, XVII Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy
Nowy Duninów w Nowym Duninowie.

262.262.262.262.262. KALWASKALWASKALWASKALWASKALWAS, Edyta.: Z funkcjonowania hali sportowej w Łącku
/ Edyta Kalwas. // Gazeta Łącka. – 2012, nr 2(56), s. 20–22, il.
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263.263.263.263.263. KOWALSKIKOWALSKIKOWALSKIKOWALSKIKOWALSKI, Rafał.: Ręczna uczy charakteru / Rafał Ko-
walski. // Gazeta Wyborcza – Płock. – 2012, nr 222, s. 41, il.
Zawiera rec. książki: 50 lat płockiego szczypiorniaka / Woj-
ciech Majchrzak, Płock 2012

264.264.264.264.264. Kultura fizyczna w czasach zaborów i w Drugiej Rze-Kultura fizyczna w czasach zaborów i w Drugiej Rze-Kultura fizyczna w czasach zaborów i w Drugiej Rze-Kultura fizyczna w czasach zaborów i w Drugiej Rze-Kultura fizyczna w czasach zaborów i w Drugiej Rze-
czypospolitejczypospolitejczypospolitejczypospolitejczypospolitej /pod red. Renaty Urban, Leonarda Nowaka,
Artura Kowalczyka; Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Po-
znańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., Polskie Towarzystwo Na-
ukowe Kultury Fizycznej. Oddział w Gorzowie Wlkp. – Go-
rzów Wlkp.: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej.
Oddział , 2012. – 279 s.: il.; 25 cm. – (Z najnowszej historii
 kultury fizycznej w Polsce; t. 10 (1)). – Poprz. części ogł. pt.:
Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. – Tekst częśc.
ang. – Streszcz. ang. przy pracach. - ISBN 978-83-929114-2-5

265.265.265.265.265. MAJCHRZAKMAJCHRZAKMAJCHRZAKMAJCHRZAKMAJCHRZAK, Wojciech.: Pięćdziesiąt lat płockiego szczy-
piorniaka / Wojciech Majchrzak. – Płock: Książnica Płocka
im. Władyława Broniewskiego, [2012]. – 471 s.: il. (w tym
kolor.); 24 cm. – Wydawnictwo jubileuszowe. – Bibliogr. s. 470–471.
– ISBN 978-83-88028-62-6

266.266.266.266.266. MAŁACHOWSKIMAŁACHOWSKIMAŁACHOWSKIMAŁACHOWSKIMAŁACHOWSKI, Adam.: Nasz turniej jest jak hobby:
piłka nożna / Adam Małachowski. // Gazeta Wyborcza – Płock.
– 2012, nr 180, s. 1, 12, il.
7. Mistrzostwa Płocka „Dzikich Drużyn” w piłce nożnej.

267.267.267.267.267. MARCINIAKMARCINIAKMARCINIAKMARCINIAKMARCINIAK, Jola.: Nie było nas w Londynie, nie będzie
w Rio de Janeiro: szukamy wśród płocczan przyszłych olipij-
czyków / Jola Marciniak. // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 36,
s. 18, il.

268.268.268.268.268. MARCINIAKMARCINIAKMARCINIAKMARCINIAKMARCINIAK, Jola.: Nie tylko komputer: 200 młodych
chłopców chce trenować w Wiśle Płock / Jola Marciniak. //
Tygodnik Płocki. – 2012, nr 33, s. 38, il.
Stowarzyszenie Sportu Młodzieżowego Wisła Płock, prezes Mar-
cin Lig.

269.269.269.269.269. MARCINIAKMARCINIAKMARCINIAKMARCINIAKMARCINIAK, Jola.: O jeden medal więcej: we wrześniu
wyścig ósemek na Wiśle / Jola marciniak. // Tygodnik Płocki.
– 2012, nr 34, s. 37, il.
Medale wioślarzy Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego i Szkoły
Mistrzostwa Sportowego przy ZST.

270.270.270.270.270. MARCINIAKMARCINIAKMARCINIAKMARCINIAKMARCINIAK, Jola.: Wózek to nie wyrok: uczyli się żyć
samodzielnie / Jola Marciniak. // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 33,
s. 18, il.
Projekt „Tenisowe Lato” realizowany przez Stowarzyszenie In-
tegracyjny Klub Tenisa.

————— PAWLAKPAWLAKPAWLAKPAWLAKPAWLAK, Leon.: Nie jestem żadnym emerytem = poz. 74
————— PKN ORLENPKN ORLENPKN ORLENPKN ORLENPKN ORLEN sponsorem polskich olimpijczyków = poz. 133
271.271.271.271.271. STAWSKISTAWSKISTAWSKISTAWSKISTAWSKI, Adam.: Każda kropla potu: piłkarze ręczni

Orlen Wisły przed sezonem / Adam Stawski. // Sportowiec
Płocki. – 2012, nr 7, s. 4–5, il.
Strategia rozwoju klubu 2012–2016. Przygotowania do sezo-
nu 2012/2013.

————— SULIŃSKASULIŃSKASULIŃSKASULIŃSKASULIŃSKA, Brygida.: Wymagał dużo od siebie = poz. 79
272.272.272.272.272. URBAŃSKAURBAŃSKAURBAŃSKAURBAŃSKAURBAŃSKA, Agata.: Sportowa wiosna w dwójce / Aga-

ta Urbańska, Dariusz Malanowski, Nowakowski Marcin. //
Nasz Sierpc. – 2012, nr 2–3, s. 63–64, il.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu.

273.273.273.273.273. WITKOWSKAWITKOWSKAWITKOWSKAWITKOWSKAWITKOWSKA, Ewelina.: Młodzi mistrzowie: obóz tenisa
stołowego / Ewelina Witkowska. // Kurier Sierpecki. – 2012,
nr 31, s. 15, il.

274.274.274.274.274. WITKOWSKAWITKOWSKAWITKOWSKAWITKOWSKAWITKOWSKA, Ewelina.: Szlifowy Zlot Wrześniowy: zjazd
motocyklistów / Ewelina Witkowska. // Kurier Sierpecki. – 2012,
nr 36, s. 13, il.

XII. JĘZYKOZNAWSTWOXII. JĘZYKOZNAWSTWOXII. JĘZYKOZNAWSTWOXII. JĘZYKOZNAWSTWOXII. JĘZYKOZNAWSTWO
275.275.275.275.275. ŚWITAŁA–CHEDAŚWITAŁA–CHEDAŚWITAŁA–CHEDAŚWITAŁA–CHEDAŚWITAŁA–CHEDA, Mirosława.: Słowotwórstwo rzeczow-

nika w gwarze  Proboszczewic koło Płocka / Mirosława Świ-
tała-Cheda. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
2012. – 254 s.; 24 cm. – Bibliogr. s. 213–219. Indeks. – Streszcz.
w jęz. ang. – ISBN 978-83-7525-807-3

XIII. LITERATURA PIĘKNAXIII. LITERATURA PIĘKNAXIII. LITERATURA PIĘKNAXIII. LITERATURA PIĘKNAXIII. LITERATURA PIĘKNA
Historia literatury. Życie literackieHistoria literatury. Życie literackieHistoria literatury. Życie literackieHistoria literatury. Życie literackieHistoria literatury. Życie literackie

276.276.276.276.276. KOWALSKIKOWALSKIKOWALSKIKOWALSKIKOWALSKI, Rafał.: Koperta z autografem Schulza / Rafał
Kowalski. // Gazeta Wyborcza – Płock. – 2012, nr 185, s. 23, il.
Publikacja Zbigniewa Chlewińskiego o Brunonie Schulzu i Ka-
zimierzu Truchanowskim.

277.277.277.277.277.SZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKA, Lena.: Marylka zaklęta w hiacyntach: w Płocku
próbowałam latać... / Lena Szatkowska. //Tygodnik Płocki. – 2012,
nr 28, s. 20–21, il.
Pobyt Marii Kuncewiczowej z domu Szczepańskiej w Płocku w
latach 1906–1909.

PoezjaPoezjaPoezjaPoezjaPoezja
278.278.278.278.278. AUGUSTOWSKAAUGUSTOWSKAAUGUSTOWSKAAUGUSTOWSKAAUGUSTOWSKA, Joanna.: Żongler czasu / Joanna Au-

gustowska. – Płock: Płockie Stowarzyszenie Twórców Kultury,
2012. – 39, [1] s.; 21 cm. – ISBN 978-83-63147-03-7

279.279.279.279.279. KALIWODA–PARZYŃSKAKALIWODA–PARZYŃSKAKALIWODA–PARZYŃSKAKALIWODA–PARZYŃSKAKALIWODA–PARZYŃSKA, Jadwiga.: Metamorfoza mo-
tyla /Jadwiga Kaliwoda–Parzyńska. – Płock: Płockie Stowa-
rzyszenie Twórców Kultury, 2012. – 64, [4] s.; 21 cm. – ISBN
978-83-63147-05-1

280.280.280.280.280. KARPOWICZKARPOWICZKARPOWICZKARPOWICZKARPOWICZ, Emilia Ryszarda (1934-).: 12 lat W.F. – Pań
emerytek w Płocku ul. Obrońców Westerplatte 6a / Emilia Ry-
szarda Karpowicz. – Płock: [s.n.], 2012. - [16] s.: il. kolor.; 21 cm.

281.281.281.281.281. KLICKAKLICKAKLICKAKLICKAKLICKA, Barbara (1981- ).: Same same / Barbara Klic-
ka; [red. Maciej Melecki]. – Mikołów: Instytut Mikołowski: 2012.
– 37, [1] s.: 21 cm. – ISBN 978-83-60949-34-4

ProzaProzaProzaProzaProza
282.282.282.282.282. BRONIEWSKIBRONIEWSKIBRONIEWSKIBRONIEWSKIBRONIEWSKI, Władysław (1897–1962).: Stanęła naga...:

powieść nieskończona: wydanie krytyczne / Władysław Bro-
niewski; oprac. z rękopisu, wstęp i komentarz Wioletta Bojda.
– Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012. – 451,
[4] s.: il.; 22 cm. – ISBN 978-83-62467-50-1

283.283.283.283.283. HERZHERZHERZHERZHERZ, Lechosław.: Klangor i fanfary: opowieści z Ma-
zowsza / Lechosław Herz. – Warszawa: Wydawnictwo Iskry,
cop. 2012. – 481, [7]: il.; 25 cm.– Indeks. - ISBN 978-83-
244-0192-5 :

284.284.284.284.284. WŁOCHOWSKAWŁOCHOWSKAWŁOCHOWSKAWŁOCHOWSKAWŁOCHOWSKA, Anna (1953- ).: Babcia Ania pisze
opowiadania / Anna Włochowska; [wybór opowiadań Anna
Włochowska, Anna Kühn–Cichocka; red. i wstęp Anna Kühn–
Cichocka; il. Ewelina Walczak]. – Płock: Wydawnictwo Kore-
petytor Marian Gałczyński, 2012. – 48, [3] s.: il. kolor.; 20 cm.
– ISBN 978-83-61117-66-7

XIV. SZTUKAXIV. SZTUKAXIV. SZTUKAXIV. SZTUKAXIV. SZTUKA
Architektura. PomnikiArchitektura. PomnikiArchitektura. PomnikiArchitektura. PomnikiArchitektura. Pomniki

285.285.285.285.285. ALALALALAL.: Z wizytą w Sannikach / al. // Wiadomości Sannic-
kie. – 2012, nr 1(7), s. 6–8, il.
Remont pałacu w Sannikach.

————— KOKOSZCZYŃSKAKOKOSZCZYŃSKAKOKOSZCZYŃSKAKOKOSZCZYŃSKAKOKOSZCZYŃSKA, Marta.: PRL-owskie nazwy ulic = poz. 62
————— PłockPłockPłockPłockPłock = poz. 61
286.286.286.286.286. Płock był miastem nad Wisłą: zestaw nr 2Płock był miastem nad Wisłą: zestaw nr 2Płock był miastem nad Wisłą: zestaw nr 2Płock był miastem nad Wisłą: zestaw nr 2Płock był miastem nad Wisłą: zestaw nr 2. – Płock:

Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
2012. – 21 k.; 10x22 cm.

287.287.287.287.287. Płock na starych widokówkachPłock na starych widokówkachPłock na starych widokówkachPłock na starych widokówkachPłock na starych widokówkach: zestaw nr 1. – Płock:
Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
2012. – 21 k.; 10x22 cm.

288.288.288.288.288. Płock na starych widokówkachPłock na starych widokówkachPłock na starych widokówkachPłock na starych widokówkachPłock na starych widokówkach: zestaw nr 3: długi ad-
res. – Płock: Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Mazowieckie-
go w Płocku, 2012. – Teka (20 k. tabl.); 15x9 cm.

289.289.289.289.289. Płock na starych widokówkachPłock na starych widokówkachPłock na starych widokówkachPłock na starych widokówkachPłock na starych widokówkach: zestaw nr 4: kościoły,
cmentarze. – Płock: Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Mazo-
wieckiego w Płocku, 2012. – Teka (20 k. tabl.); 15x9 cm.

290.290.290.290.290. Płock na starych widokówkachPłock na starych widokówkachPłock na starych widokówkachPłock na starych widokówkachPłock na starych widokówkach: zestaw nr 5: urzędy,
budynki. – Płock: Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Mazo-
wieckiego w Płocku, 2012. – Teka (20 k. tabl.); 15x9 cm.

291.291.291.291.291. Płock na starych widokówkachPłock na starych widokówkachPłock na starych widokówkachPłock na starych widokówkachPłock na starych widokówkach: zestaw nr 6: ulice, pla-
ce, parki. – Płock: Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Mazo-
wieckiego w Płocku, 2012. – Teka (20 k. tabl.); 15x9 cm.
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292.292.292.292.292.PRZYPKOWSKIPRZYPKOWSKIPRZYPKOWSKIPRZYPKOWSKIPRZYPKOWSKI, Jan.: [Architektura Płocka i jej twórcy – re-
cenzja] / Przypkowski, Jan. // Notatki Płockie. – 2012, nr 3/232,
s. 49–51, il
Zawiera rec. książki: Architektura Płocka i jej twórcy / Kazi-
mierz Badowski, Jan Bolesław Nycek. – Płock, 2011.

293.293.293.293.293. SOBOCIŃSKISOBOCIŃSKISOBOCIŃSKISOBOCIŃSKISOBOCIŃSKI, Michał.: O budowie kościoła św. Jana
Chrzciciela w Bielsku w płockiej prasie z lat 1908–1912 /
Michał Sobociński. // Wieści Gminne (Bielsk). – 2012, wyda-
nie specjalne (lipiec), s. 8–16, il.

————— STANISZEWSKASTANISZEWSKASTANISZEWSKASTANISZEWSKASTANISZEWSKA, Magdalena.: Odsłonięcie pomnika ge-
nerała Nila – 10.05.2012 r. = poz. 68

————— WIELKOPOLSKAWIELKOPOLSKAWIELKOPOLSKAWIELKOPOLSKAWIELKOPOLSKA, Marta.: „Studnia” już zaprasza = poz. 334
294.294.294.294.294. WOŹNIAKWOŹNIAKWOŹNIAKWOŹNIAKWOŹNIAK, Hubert.: Krzywousty już w Płocku! / Hubert

Woźniak, Dominik Dziecinny. // Gazeta Wyborcza – Płock.
– 2012, nr 178, s. 23, il.
Montaż pomnika Krzywoustego w Płocku.

Malarstwo. GalerieMalarstwo. GalerieMalarstwo. GalerieMalarstwo. GalerieMalarstwo. Galerie
295.295.295.295.295. BĄKOWSKA–ROSZKOWSKABĄKOWSKA–ROSZKOWSKABĄKOWSKA–ROSZKOWSKABĄKOWSKA–ROSZKOWSKABĄKOWSKA–ROSZKOWSKA, Katarzyna: Katarzyna Bą-

kowska–Roszkowska – Malarstwo: katalog wystawy: cykl
„Mistrz i uczeń”. – Płock: Towarzystwo Naukowe Płockie, 2012.
– [12] s.: il. kolor.; 25 cm. – Katalog towarzyszący wystawie
twórczości Katarzyny Bąkowskiej–Roszkowskiej zorganizowa-
nej przez Towarzystwo Naukowe Płockie w ramach cyklu
„Mistrz i uczeń”. –  ISBN 978-83-60348-41-3

296.296.296.296.296. JAMJAMJAMJAMJAM.: Malowanie czas zacząć: XIX Międzynarodowy Ple-
ner Plastyczny / JAM. // Kurier Sierpecki. – 2012, nr 30, s. 12, il.
Plener malarski w Sierpcu.

297.297.297.297.297. JAMJAMJAMJAMJAM.: Prace wystawiono w galerii: XIX Ogólnopolski Ple-
ner Plastyczny / JAM. // Kurier Sierpecki. – 2012, nr 30, s. 12, il.
Podsumowanie pleneru malarskiego w Sierpcu.

————— ŁAKOMSKIŁAKOMSKIŁAKOMSKIŁAKOMSKIŁAKOMSKI, Mirosław: Archiwum = poz. 71
298.298.298.298.298. NOWAKNOWAKNOWAKNOWAKNOWAK, Bożena.: Wystawa sierpeckich twórców z okazji

otwarcia Centrum Kultury i Sztuki /Bożena Nowak. // Nasz
Sierpc. – 2012, nr 2–3, s. 8, il.

299.299.299.299.299. Płock – industrialny portret miastaPłock – industrialny portret miastaPłock – industrialny portret miastaPłock – industrialny portret miastaPłock – industrialny portret miasta. – Płock: Muzeum
Mazowieckie, 2012. – 18, [2] s.: il. kolor.; 30 cm. – (Sztuka
Płocka). – Publikacja towarzyszy wystawie „Płock – industrial-
ny portret miasta”, czas trwania wystawy 31.V–2.IX 2012 Mu-
zeum Mazowieckie w Płocku – Galeria NoveKino Przedwio-
śnie,  ul. Tumska 5a. – ISBN 978-83-89034-81-6

300.300.300.300.300. STRUMIŁŁOSTRUMIŁŁOSTRUMIŁŁOSTRUMIŁŁOSTRUMIŁŁO, Andrzej.: Andrzej Strumiłło – Malarstwo ry-
sunek rzeźba / Andrzej Strumiłło;[zdj. Mariusz Młynarkiewicz].
– Płock: Płocka Galeria Sztuki, 2012. – [52] s.: fot. kolor.; 25 cm.
– ISBN 978-83-61256-44-1

————— SZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKA, Lena.: A na kilimach nasturcje i bratki =
poz. 258

————— SZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKA, Lena.: Kolorowy krzyk, biało–czerwony spo-
kój = poz. 82

301.301.301.301.301. SZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKA, Lena.: Trwać piękniej: w Płockiej Gale-
rii Sztuki / Lena Szatkowska. // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 34,
s. 9, il.
Wystawa prac Stanisława Mazusia.

————— TUSZYŃSKITUSZYŃSKITUSZYŃSKITUSZYŃSKITUSZYŃSKI, Felix.: Wszystko nie ma początku ani końca =
poz. 83

Zabytki. Ochrona zabytkówZabytki. Ochrona zabytkówZabytki. Ochrona zabytkówZabytki. Ochrona zabytkówZabytki. Ochrona zabytków
————— alalalalal.: Niezwykłe odkrycie w Sannikach = poz. 109
————— alalalalal.: Z wizytą w Sannikach = poz. 285
302.302.302.302.302. KOCZNURKOCZNURKOCZNURKOCZNURKOCZNUR, Agnieszka.: Gdzie świętych ratują / Agnieszka

Kocznur. // Gość Niedzielny. – 2012, nr 32, Gość Płocki,
nr 32/182, s. IV–V, il.
Projekty ratowania zabytków realizowane przez Nieformalną
Grupę Historyczną Ultima Thule.

TeatrTeatrTeatrTeatrTeatr
Teatr Dramatyczny im. Jerzego SzaniawskiegoTeatr Dramatyczny im. Jerzego SzaniawskiegoTeatr Dramatyczny im. Jerzego SzaniawskiegoTeatr Dramatyczny im. Jerzego SzaniawskiegoTeatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego

303.303.303.303.303. BLINKIEWICZBLINKIEWICZBLINKIEWICZBLINKIEWICZBLINKIEWICZ, Krzysztof.: Ojciec płockiego teatru / Krzysz-
tof Blinkiewicz. // Gazeta Wyborcza – Płock. – 2013, nr 183,
s. 24, il.

Prof. Jan Skotnicki założyciel i pierwszy dyrektor odrodzonego
Teatr Dramatycznego w Płocku w roku 1975.

304.304.304.304.304. KOWALSKIKOWALSKIKOWALSKIKOWALSKIKOWALSKI, Rafał.: Mąka z grundigiem / Rafał Kowal-
ski. // Gazeta Wyborcza – Płock. – 2012, nr 210, s. 41, il.
Zawiera rec. przedstawienia: Ostatnia taśma Krappa / Sa-
muel Beckett; reż. Piotr Bogusław Jędrzejczak; Teatr Drama-
tyczny, Płock.

————— (lesz)(lesz)(lesz)(lesz)(lesz).: Finał w deszczu = poz. 250
305.305.305.305.305. MĄKAMĄKAMĄKAMĄKAMĄKA, Jacek.: Cały czas jestem głodny... / Jacek Mąka;

rozm. przepr. Lena Szatkowska. // Tygodnik Płocki. – 2012,
nr 36, s. 9, il.
Rozmowa z aktorem płockiego teatru.

306.306.306.306.306. Pogonowski w studiu nr 5Pogonowski w studiu nr 5Pogonowski w studiu nr 5Pogonowski w studiu nr 5Pogonowski w studiu nr 5: kariera płockiego aktora. //
Gazeta Wyborcza – Płock. – 2012, nr 164, s. 23, il.
Mariusz Pogonowski z płockiego Stowarzyszenia Teatr Per Se.

307.307.307.307.307. WANECKIWANECKIWANECKIWANECKIWANECKI, Jarosław.: Dylemat dyrektorów na tle ustro-
jowych zmian / Jarosław Wanecki. // Gazeta Wyborcza – Płock.
– 2012, nr 215, s. 8, il.
Teatr w Płocku po roku 1975.

MuzykaMuzykaMuzykaMuzykaMuzyka
————— al.al.al.al.al.: Popołudniowe spotkania z muzyką i poezją = poz. 245
————— al.al.al.al.al.: 44 „Niedziela Sannicka”= poz. 246
308.308.308.308.308. BEESBEESBEESBEESBEES.: Festiwal nie tylko dla fanów: wrażenia po Audio-

river / BeeS. // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 31, s. 6, il.
309.309.309.309.309. BEESBEESBEESBEESBEES.: Kryzysowe granie na koniec lata: Summer Full

Festiwal / BeeS. // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 35, s. 10, il.
310.310.310.310.310. CZARNOMSKICZARNOMSKICZARNOMSKICZARNOMSKICZARNOMSKI, Wojciech.: Dzięki festiwalowi Płock prze-

stał kojarzyć się tylko z Orlenem: dlatego Audioriver warto
przeżyć / Wojciech Czarnomski; rozm. przepr. Rafał Kowal-
ski. // Gazeta Wyborcza – Płock. – 2012, nr 174, s. 1, il.
Rozmowa z Wojciechem Czarnomskim, płockim didżejem Aka-
one, na temat 7. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Elek-
tronicznej „Audioriver”.

————— GOŁĘBIEWSKIGOŁĘBIEWSKIGOŁĘBIEWSKIGOŁĘBIEWSKIGOŁĘBIEWSKI, Grzegorz.: [Powszechne wychowanie mu-
zyczne w Płocku – recenzja] = poz. 103

311.311.311.311.311. GRUBERSKIGRUBERSKIGRUBERSKIGRUBERSKIGRUBERSKI, Eugeniusz (1870–1923).: Eugeniusz Gru-
berski [Dokument dźwiękowy]: muzyka chóralna, fortepiano-
wa, organowa / Kameralny zespół Wokalny Płockiego Ośrod-
ka Kultury i Sztuki; Jarosław Domagała – fortepian. – Płock:
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, 2012. – 1 dysk optyczny (CD-
ROM): dźw.; 12 cm.

312.312.312.312.312. KOWALSKIKOWALSKIKOWALSKIKOWALSKIKOWALSKI, Rafał.: Sukces w USA: złoto dla chórzy-
stów! / Rafał Kowalski. // Gazeta Wyborcza – Płock. – 2012,
nr 158, s. 25, il.
Złoty medal dla kwartetu Positive Vibrations i srebrny dla Vox
Juventutis na konkursie w Cincinnati.

————— (lesz)(lesz)(lesz)(lesz)(lesz).: Finał w deszczu = poz. 250
————— Muzyczna opowieść o Płocku dla dzieciMuzyczna opowieść o Płocku dla dzieciMuzyczna opowieść o Płocku dla dzieciMuzyczna opowieść o Płocku dla dzieciMuzyczna opowieść o Płocku dla dzieci = poz. 106
————— ORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKA, Milena.: Harfa przy Tumskiej już nie zagra =

poz. 75
313.313.313.313.313. ORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKA, Milena.: Miasto w rytmie reggae / Milena

Orłowska. // Gazeta Wyborcza – Płock. – 2012, nr 157, s. 38, il.
7. edycja festiwalu Reggaeland w Płocku.

314.314.314.314.314. ORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKA, Milena.: Nowy płocki festiwal / Milena Or-
łowska. // Gazeta Wyborcza – Płock. – 2012, nr 162, s. 1, 3, il.

315.315.315.315.315. RADRADRADRADRAD.: Szwecja ich pokochała: co Romenowi w duszy
gra / rad. // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 30, s. 26, il.
Artystyczny Zespół Cygański „Romen” z Płocka na Międzyna-
rodowym Festiwalu Romskim w Szkokholmie.

316.316.316.316.316. STANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKASTANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKASTANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKASTANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKASTANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKA, Blanka.: Regga-
eland z piorunami: mamy największą imprezę reggae w Pol-
sce! / Blanka Stanuszkiewicz–Cegłowska. // Tygodnik Płocki.
– 2012, nr 28, s. 6, il.

317.317.317.317.317. SZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKASZATKOWSKA, Lena.: Koncerty dla wszystkich: XIV edy-
cja Letniego Festiwalu Muzycznego zakończona / Lena Szat-
kowska. // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 29, s. 6, il.

318.318.318.318.318. U sąsiadów w Sannikach: relacja z koncertu.U sąsiadów w Sannikach: relacja z koncertu.U sąsiadów w Sannikach: relacja z koncertu.U sąsiadów w Sannikach: relacja z koncertu.U sąsiadów w Sannikach: relacja z koncertu. // Wieści
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znad Wisły. – 2012, nr 85, s. 34–36, il.
FilmFilmFilmFilmFilm

319.319.319.319.319. KOWALSKIKOWALSKIKOWALSKIKOWALSKIKOWALSKI, Rafał.: Płock nie chodzi do kina / Rafał
Kowalski. // Gazeta Wyborcza – Płock. – 2012, nr 195, s. 25, il.

————— (lesz)(lesz)(lesz)(lesz)(lesz).: Finał w deszczu = poz. 250
————— (lesz)(lesz)(lesz)(lesz)(lesz).: Pomiędzy filmem a literaturą swobodne przemiesz-

czanie = poz. 257
————— Muzyczna opowieść o Płocku dla dzieciMuzyczna opowieść o Płocku dla dzieciMuzyczna opowieść o Płocku dla dzieciMuzyczna opowieść o Płocku dla dzieciMuzyczna opowieść o Płocku dla dzieci = poz. 106
————— ORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKAORŁOWSKA, Milena.: Wszyscy idą na SKARPĘ! = poz. 81

FotografikaFotografikaFotografikaFotografikaFotografika
320.320.320.320.320. KNAPIŃSKIKNAPIŃSKIKNAPIŃSKIKNAPIŃSKIKNAPIŃSKI, Ryszard (1941- ).: Porta Fidei: Drzwi Płoc-

kie w Nowogrodzie Wielkim na Rusi: wystawa fotogramów
wykonanych przez ks. prof. Ryszarda Knapińskiego / Ryszard
Knapiński. – Płock: Muzeum Mazowieckie; Warszawa: Pań-
stwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 2012. – 39,
 [3] s.: il.; 21 cm. – ISBN 978-83-89034-82-3 – ISBN 978-
83-60099-49-0

————— ŁAKOMSKIŁAKOMSKIŁAKOMSKIŁAKOMSKIŁAKOMSKI, Mirosław: Archiwum = poz. 71
321.321.321.321.321. Pieśni i przyśpiewki ludowe – GrzybowiankiPieśni i przyśpiewki ludowe – GrzybowiankiPieśni i przyśpiewki ludowe – GrzybowiankiPieśni i przyśpiewki ludowe – GrzybowiankiPieśni i przyśpiewki ludowe – Grzybowianki: [Dokument

dźwiękowy]. – Płock: Grzybów: Fundusz Lokalny Ziemi Płoc-
kiej „Młodzi Razem”, 2012. – 1 dysk optyczny (CD–ROM):
dźw.; 12 cm + Broszura: 15 s.

————— Piękno Mazowsza PłockiegoPiękno Mazowsza PłockiegoPiękno Mazowsza PłockiegoPiękno Mazowsza PłockiegoPiękno Mazowsza Płockiego = poz. 93
————— Płock był miastem nad WisłąPłock był miastem nad WisłąPłock był miastem nad WisłąPłock był miastem nad WisłąPłock był miastem nad Wisłą = poz. 286
————— Płock na starych widokówkachPłock na starych widokówkachPłock na starych widokówkachPłock na starych widokówkachPłock na starych widokówkach = poz. 287–291

XV. ZAGADNIENIA WYZNANIOWEXV. ZAGADNIENIA WYZNANIOWEXV. ZAGADNIENIA WYZNANIOWEXV. ZAGADNIENIA WYZNANIOWEXV. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE
322.322.322.322.322. DĄBROWSKIDĄBROWSKIDĄBROWSKIDĄBROWSKIDĄBROWSKI, Radosław.: Mogiły na dnie rzeki / Rado-

sław Dąbrowski. // Gość  Niedzielny. – 2012, nr 36, dod.
Gość Płocki, nr 36/186, s. VIII, il.
Historia kościoła pw. św. Mikołaja w Nowym Duninowie.

323.323.323.323.323. (EG)(EG)(EG)(EG)(EG).: 15 lat parafii Miłosierdzia Bożego / (eg). // Tygo-
dnik Płocki. – 2012, nr 28, s. 14
Uroczystości w parafii w Gostyninie.

324.324.324.324.324. GRZYBOWSKIGRZYBOWSKIGRZYBOWSKIGRZYBOWSKIGRZYBOWSKI, Michał Marian (1937- ).: Duchowień-
stwo diecezji płockiej: wiek XIX.  T. 3 / Michał Marian Grzy-
bowski. – Płock: Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowe
„Drukarnia”, 2012. – 302 s., [7] k. tabl.: il.; 25 cm. – Bi-bliogr.
s. 291–292 i przy biogramach. – ISBN 978-83-62081-78-3

————— H.Ś.H.Ś.H.Ś.H.Ś.H.Ś.: Mistrzyni ducha = poz. 70
325.325.325.325.325. JAMJAMJAMJAMJAM.: Niewiasta obleczona w słońce: odpust w kościele

pw. Wniebowzięcia NMP / JAM. // Kurier Sierpecki. – 2012,
nr 34, s. 12, il.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sierp-
cu.

326.326.326.326.326. (KK)(KK)(KK)(KK)(KK).: Jubileusz 150. rocznicy narodzenia Założycielki
Mariawityzmu św. Marii Franciszki Kozłowskiej / (KK). // Ma-
riawita. – 2012, nr 7–9, s. 9–10, il.

————— KNAPIŃSKIKNAPIŃSKIKNAPIŃSKIKNAPIŃSKIKNAPIŃSKI, Ryszard: Porta Fidei = poz. 320
327.327.327.327.327. KOCZNURKOCZNURKOCZNURKOCZNURKOCZNUR, Agnieszka.: Dla młodych: poświęcenie Mło-

dzieżowego Centrum Edukacyjno–Wychowawczego „Studnia”/
Agnieszka Kocznur. // Gość Niedzielny. – 2012, nr 27, dod.
Gość Płocki, nr 27/177, s. VI, il.
Diecezjalny ośrodek duszpasterstwa młodzieży „Studnia”.

328.328.328.328.328. (LESZ)(LESZ)(LESZ)(LESZ)(LESZ).: Do Płocka przyjechali pielgrzymi z całej Polski:
uroczystości w katedrze mariawickiej / (lesz). // Tygodnik Płocki.
– 2012, nr 34, s. 8, il.

329.329.329.329.329. M. DANIELM. DANIELM. DANIELM. DANIELM. DANIEL.: Podstawy teoretyczne oświaty mariawickiej
/ M. Daniel. // Mariawita. – 2012, nr 7–9, s. 14–19, il.

330.330.330.330.330. MAŁECKA,MAŁECKA,MAŁECKA,MAŁECKA,MAŁECKA, Agnieszka.: Wykorzystać tę szansę / Agnieszka
Małecka. // Gość Niedzielny. – 2012, nr 27, dod. Gość Płocki,
nr 27/177, s. IV–V, il.
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w diecezji płockiej.

————— ORYLORYLORYLORYLORYL, Mariusz.: Nie chcemy intelektualnych robotów = poz. 228
331.331.331.331.331. Sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe diecezji płockiejSanktuaria i miejsca pielgrzymkowe diecezji płockiejSanktuaria i miejsca pielgrzymkowe diecezji płockiejSanktuaria i miejsca pielgrzymkowe diecezji płockiejSanktuaria i miejsca pielgrzymkowe diecezji płockiej /

red. Roman Bagiński, Jarosław Kamiński, Tomasz Opaliński.

– Płock: Płocki Instytut  Wydawniczy, 2012. – 96 s.: il. kolor.;
21 cm. – ISBN 978-83-63012-07-6

————— SOBOCIŃSKISOBOCIŃSKISOBOCIŃSKISOBOCIŃSKISOBOCIŃSKI, Michał.: O budowie kościoła św. Jana
Chrzciciela w Bielsku w płockiej prasie z lat 1908–1912 =
poz. 293

332.332.332.332.332. STANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKASTANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKASTANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKASTANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKASTANUSZKIEWICZ–CEGŁOWSKA,  Blanka.: 1000 mło-
dych bawiło się w „Studni”: nowy płocki festiwal? / Blanka
Stanuszkiewicz–Cegłowska. // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 28,
s. 8, il.
Piąta edycja Festiwalu Młodych.

333.333.333.333.333. TARASIEWICZTARASIEWICZTARASIEWICZTARASIEWICZTARASIEWICZ, Eliasz.: Jestem księdzem, nie popem /
Eliasz Tarasiewicz; rozm. przepr. Rafał Kowalski. // Gazeta
Wyborcza – Płock. – 2012, nr 192, s. 33, il.
Rozmowa z proboszczem parafii prawosławnej w Płocku
– ks. E. Tarasiewiczem.

334.334.334.334.334. WIELKOPOLSKA,WIELKOPOLSKA,WIELKOPOLSKA,WIELKOPOLSKA,WIELKOPOLSKA, Marta.: „Studnia” już zaprasza / Mar-
ta Wielkopolska. // Gazeta Wyborcza – Płock. – 2012, nr 144,
s. 1, 3, il.
Ośrodek Rekolekcyjno–Wypoczynkowy Młodzieżowego Cen-
trum Edukacyjno–Wychowawczego „Studnia”.

335.335.335.335.335. WRZESIŃSKAWRZESIŃSKAWRZESIŃSKAWRZESIŃSKAWRZESIŃSKA, Barbara.: Potrzebny był kościół, więc go
zbudowaliśmy: fakty i wspomnienia z dziejów budowy ko-
ścioła parafialnego w Gąbinie / Barbara Wrzesińska; [red.
Anna Maria Wrzesińska]. – Gąbin: Sierpc: P.P.–H.”Drukar-
nia”, 2012. – 236 s.: il. (w tym kolor.); 21  cm. - ISBN 978-
83-62081-14-1

336.336.336.336.336. ZEMBRZUSKI,ZEMBRZUSKI,ZEMBRZUSKI,ZEMBRZUSKI,ZEMBRZUSKI, Sławomir Roman.: Z dziejów diecezji płoc-
kiej Sarbiewa i parafii sarbiewskiej: ilustrowana historia Sto-
warzyszenia Academia Europaea Sarbieviana 2005–2012 /
Sławomir Roman Zembrzuski; [oprac. graf. Hubert Korna-
towski]. – [Płońsk]: [s.n.], [2012?]. – 63, [2] s.:  il. kolor.; 29 cm.
– Bibliogr. s.[64]. - ISBN 978-83-930186-1-1

XVI. KSIĄŻKA I CZYTELNICTWO.BIBLIOTEKIXVI. KSIĄŻKA I CZYTELNICTWO.BIBLIOTEKIXVI. KSIĄŻKA I CZYTELNICTWO.BIBLIOTEKIXVI. KSIĄŻKA I CZYTELNICTWO.BIBLIOTEKIXVI. KSIĄŻKA I CZYTELNICTWO.BIBLIOTEKI
Biblioteki publiczneBiblioteki publiczneBiblioteki publiczneBiblioteki publiczneBiblioteki publiczne

337.337.337.337.337. Gminna Biblioteka Publiczna w SłubicachGminna Biblioteka Publiczna w SłubicachGminna Biblioteka Publiczna w SłubicachGminna Biblioteka Publiczna w SłubicachGminna Biblioteka Publiczna w Słubicach / Biblioteka-
rze GBP w Słubicach. // Wieści znad Wisły. – 2012,  nr 85, s. 16–
19, il.

338.338.338.338.338. WERNIKWERNIKWERNIKWERNIKWERNIK, Bożena: Obchody Roku Władysława Broniew-
skiego / Bożena, Wernik. // Głos Słupna. – 2012, nr 27, s. 21, il.
Inauguracja obchodów Roku Broniewskiego w Płocku.

339.339.339.339.339. WERNIKWERNIKWERNIKWERNIKWERNIK, Bożena.: Spotkania autorskie w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Słupnie / Bożena Wernik. // Głos Słup-
na. – 2012, nr 27, s. 20–21, il.
Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

————— KOWALSKIKOWALSKIKOWALSKIKOWALSKIKOWALSKI, Rafał.: Ręczna uczy charakteru = poz. 263
340.340.340.340.340. (LESZ)(LESZ)(LESZ)(LESZ)(LESZ).: W autobusie z Panem Tomem: wystawa, która

wyszła z ram / (lesz). // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 39, s. 8, il.
Wystawa „Themersonowie – dzieciom” w ramach III Trans-
granicznego Festiwalu Sztuk im. Stefana Themersona „SkArPa”.

————— WERNIKWERNIKWERNIKWERNIKWERNIK, Bożena: Obchody Roku Władysława Broniew-
skiego = poz. 338

341. WOŹNIAK341. WOŹNIAK341. WOŹNIAK341. WOŹNIAK341. WOŹNIAK, Hubert.: Przymiarki do mediateki / Hubert
Woźniak. // Gazeta Wyborcza – Płock. – 2012, nr 200, s. 23, il.
Przekazanie przez miasto gruntu pod budowę biblioteki mul-
timedialnej w Płocku.

CzasopiśmiennictwoCzasopiśmiennictwoCzasopiśmiennictwoCzasopiśmiennictwoCzasopiśmiennictwo
342.342.342.342.342. KOŃSKIKOŃSKIKOŃSKIKOŃSKIKOŃSKI, Wiesław (1948- ): Dwa wieki prasy płockiej.

T.1,  1810–1945 / Wiesław Adam Koński. – Płock: Towarzy-
stwo Naukowe Płockie, 2012. – 210 s.: fot., il., faks., 25 cm.
– ISBN 978-83-63348-43-7

343.343.343.343.343. (LESZ)(LESZ)(LESZ)(LESZ)(LESZ).: Rynna Janoszycka i płockie rogatki: w „Naszych
Korzeniach” / (lesz). // Tygodnik Płocki. – 2012, nr 30, s. 18, il.
Zawiera rec. drugiego numeru czasopisma „Nasze Korzenie”
wydawanego przez Muzeum Mazowieckie.
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A.J 231
A. M.181
Adamkowska, Emilia 15, 182
Adamkowski, Arkadiusz 13, 73
Adamski, Andrzej 3, 183
al. 109, 126–7, 147, 174, 184–6, 245–6, 285
Ambroziak–Bereszczyńska, Urszula 65
and. 175, 197, 232
Andrzejczyk, Marzena 240
Asiński, Wojciech 139
Augustowska, Joanna 278
Augustyniak, P 61
Bagiński, Roman 331
Banach–Latoszek, Anna 222
Bańka, Krystyna 98
Bąkowska–Roszkowska, Katarzyna 295
BeeS. 89, 259, 308–9
Bereszczyńska, Urszula.

zob. Ambroziak–Bereszczyńska, Urszula.
Będzikowska, Ludmiła 223
Bielak, Małgorzata 1
Bieroń, Elżbieta. zob. Szubska–Bieroń, Elżbieta.
Blinkiewicz, Krzysztof 303
Bojda, Wioletta 282
Broniewski, Władysław 282
Brzezik, Jolanta 41
Bukowski, Andrzej 206
Cegłowska, Blanka.

zob. Stanuszkiewicz–Cegłowska, Blanka.
Cendlewska, Dorota 171
Cendrowska, Dorota 224
Cheda, Mirosława.

zob. Świtała–Cheda, Mirosława.
Chlewiński, Zbigniew 83
Chmielewska, Joanna 88
Cichocka, Anna.

zob. Kühn-Cichocka, Anna.
Cichocka, Bożena 130
Cyl, Jolanta. zob. Fronczak–Cyl, Jolanta.
Czarnecki, Edward 204
Czarnomski, Wojciech 310
Czermiński, Kazimierz 64, 68
Czerwiński, Krzysztof 187
Czoch, Magdalena 86
Dalmata, Konstanty 114
Dąbrowska, Marzenna 210
Dąbrowski, Radosław 125, 322
Dobijański, Mariusz 40
Dobroń, Elżbieta 1
Domżalska, Marzanna 236
Dumowski, Zdzisław 107
Duraj, Danuta.

zob. Walczak–Duraj, Danuta.
Dwojnych, Andrzej 25
Dybiec, Aleksandra 87, 229
Dymek, Sebastian 260
Dymke, Paulina Małgorzata 114
Dymke, Zbigniew 114
Dziecinny, Dominik 294
Dzięgielewski, Andrzej 50
E.Z. 167
(eg). 323
Falkowska, K 10
Ferenc, Iwona Adria 172
Folusiak, Małgorzata 17
Frąckowiak, Anna 6, 207
Fronczak-Cyl, Jolanta 224
Gajewska, Justyna 227
Gajewski, Maciej 98
Gajewski, Norbert 92
Gancarczyk, Marek 16
Gasik, Małgorzata 209
Gębska, Renata 224
Gierula, Barbara Ewa 128
Głowacka, Aleksandra 240

IIIIINDEKS OSOBOWYNDEKS OSOBOWYNDEKS OSOBOWYNDEKS OSOBOWYNDEKS OSOBOWY

Głowala, Agnieszka 202
Gnat–Wieteska, Zbigniew 115
Golatowska, Joanna 239
Gołębiewska, Małgorzata 138
Gołębiewski, Grzegorz 98, 103, 110
Góralski, Roman 83
Grala, Marek 71
Gregorczyk, Ewa 53
Grodkiewicz, Waldemar 99
Gronczewska, Monika 189
Gruberski, Eugeniusz 311
Grzybowski, Michał Marian 324
Grzywacz, Jacek 203
(gsz). 154, 170, 247, 261
Gutowska, Paulina 8
H.Ś. 70
Herz, Lechosław 283
JAM. 69, 112-3, 162, 176, 201, 296–7, 325
Jol. 155
Jóźwik, Adrian 227
Justyńska, Teresa.

zob. Radwańska–Justyńska, Teresa.
Kacperska, Joanna 104
Kaliszuk, Alicja 226
Kaliwoda–Parzyńska, Jadwiga 279
Kalwas, Edyta 262
Kamiński, Jarosław 331
Karpowicz, Emilia Ryszarda 280
Kasprzak, Elwira 20
Kazusek, Urszula 227
(KK). 326
Kleister, Eugen 107
Klicka, Barbara 281
Knapiński, Ryszard 320
Kocznur, Agnieszka 95, 302, 327
Kokoszczyńska, Marta 62, 168–9
Kolankiewicz, Ewa 189
Kolińska, Iwona 32
Kołodziejska, Aleksandra 119–20
Konarska–Pabiniak, Barbara 143, 256
Koński, Wiesław 38, 342
Kopeć, Wiesław 57
Kornatowski, Hubert 336
Kostrzewa, Jarosław 190
Kowalczyk, Artur 264
Kowalczyk, Iza 215
Kowalska, Barbara 121
Kowalska, Hanna 163
Kowalska, Iwona.

zob. Typiak–Kowalska, Iwona.
Kowalski, Rafał 67, 74, 79, 105, 121, 249, 252, 263, 276,

 304, 310, 312, 319, 333
Kowalski, Sławomir 204
Krajewski, Tomasz 29
Krawczyńska, Grażyna 221
Krawczyńska, Renata 39, 131
Krukowski, Tomasz 63, 108
Kruszewski, Tomasz 235
Kruszewski, Wojciech 7
Krysztofiak, Marek 172
Kubacz, Magdalena 9
Kuczyński, Krzysztof A 58–9
Kühn–Cichocka, Anna 284
Kurach, Aurelia 177
L.S. 129
Lamka, Marek 107
Latoszek, Anna.

zob. Banach–Latoszek, Anna.
(lesz). 250, 257, 328, 340, 343
Lewandowska, Agnieszka 52
Lewandowska, Anna 66, 80, 148, 156
Lipińska, Wiesława 26
Łakomski, Mirosław 71
Łukowska, Joanna 236
M. Daniel. 329
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Majchrzak, Stanisław 241
Majchrzak, Wojciech 265
Malanowska, Agnieszka 236
Malanowski, Dariusz 272
Małachowski, Adam 260, 266
Małecka, Agnieszka 330
Marciniak, Bogdan 106
Marciniak, Elżbieta 210
Marciniak, Jola 145, 267–70
Marciniak, Maria 106
Marczak, Iwona Grażyna 90
Matusiak, Krzysztof 100
Matuszewska, Anna 21, 123
Mazowiecki, Tadeusz 153
Mazurska, Wiesława 1
Mąka, Jacek 305
Melecki, Maciej 281
Michalak, Edyta 216
Michalik, Piotr 96–7, 137
Michnik, Adam 13
Milczarska, Eliza 217
Milewska, Marta 198
Młynarkiewicz, Mariusz 300
Molga, Tomasz 132
Moskalewicz, Marcin 135
Mrówka, Aleksandra 14
Murawska, Małgorzata 224
Myszkowska, Bożena 178
Nasiadka, Ilona 8-9
(nb) 84
Nędziak, Michał 8–9
Nowak, Bożena 298
Nowak, Leonard 264
Nowakowski, Marcin 272
Nycek, Jan Bolesław 33
Onyszko, Piotr 251
Opaliński, Tomasz 331
Orłowska, Milena 75, 81, 136, 144, 190, 191, 195, 313–4
Oryl, Mariusz 228
Osiecka, Marzenna 227
Ostrowska, Anna 218
Pabiniak, Barbara.

zob. Konarska–Pabiniak, Barbara.
Pankowski, Tadeusz 114
Parzyńska, Jadwiga.

zob. Kaliwoda–Parzyńska, Jadwiga.
Pawlak, Leon 74
Perdek, Karolina 252
Piekarski, Tomasz 102
Piętka, Włodzimierz 228
Piętka, Włodzimierz 157
Podgórski, Jacek 134
Podsędek, Marcin 55
Polak, Cezary 140
Przygocka, Janina 51
Przypkowski, Jan 292
Ptasiewicz, Zbigniew 47, 116
rad. 149, 199, 205, 212, 219, 315
Radwańska–Justyńska, Teresa 141–2, 200
Redakcja 122
Rejonowicz, Agnieszka 134
rk 87
Roszkowska, Katarzyna

zob. Bąkowska–Roszkowska, Katarzyna
Różycki, Mariusz 229
Rudke, Maciej 135
Ryncarz, Ludwik 92
Rzepecka, Malwina 56
Rzeszotarski, Dariusz 123
SAB. 111, 150, 220, 230
Sajewska, Małgorzata 164
Schulz, Anna 204
Sierocki, Marcin 94

Skibowska, Jadwiga 139
Smuk-Stratenwerth, Ewa 56, 158
Sobociński, Michał 293
Sokołowska, Joanna 4
Staniszewska, Magdalena 68, 208
Stanuszkiewicz–Cegłowska, Blanka 165–6, 253, 316, 332
Stańczak, Wiesław 242
Stawski, Adam 271
Stogowska, Anna Maria 65
Stratenwerth, Ewa.

zob. Smuk–Stratenwerth, Ewa.
Strugała, Piotr 243
Strumiłło, Andrzej 300
Strzelecki, Zbigniew 27
Sulińska, Brygida 79
Sulkowska, Ewa 207
szat. 180
Szatkowska, Lena. 72, 77, 82, 159, 234, 254, 258, 277, 301, 305,
317
Szatkowski, Tomasz 49
Szkopek, Grzegorz 193
Szubska–Bieroń, Elżbieta 244
Ślęzak, Patryk 22
Świtała–Cheda, Mirosława 275
Tarasiewicz, Eliasz 333
Tarkowska, Ewa 239
Tomaszewska, Liliana 202
Tomaszewska, Urszula 42
Turalska, Marta 224
Tuszyński, Felix 83
Typiak–Kowalska, Iwona 1
Umiński, Michał 117
Urban, Renata 264
Urbańska, Agata 272
Urbański, Józef 224
W.Ż. 231
Waćkowski, Jan 90
Walczak–Duraj, Danuta 18
Walczak, E. 160
Walczak, Ewelina 284
Waluś, Jan. 196
Waluś, Konrad 196
Waluś, Teodora 161
Wanecki, Jarosław 307
Wąsiewski, Grzegorz 173
Weber, Michał 63
Wereszczaka, Rafał Jerzy 45
Wernik, Bożena 338–9
Wielkopolska, Marta 136, 334
Wieteska, Zbigniew

zob. Gnat–Wieteska, Zbigniew
Wiśniewska, Ewa 202
Wiśniewska, Mirosława

zob. Zgódka–Wiśniewska, Mirosława
Wiśniewski, Sławomir 19
Witkowska, Ewelina 179, 213, 255, 273–4
Włochowska, Anna 284
Wojda, Jolanta 221
Woźniak, Dariusz 5
Woźniak, Hubert 73, 76, 78, 124, 294, 341
Wróblewska, Beata 85
Wrzesińska, Anna Maria 335
Wrzesińska, Barbara 335
Zbyszewska, Alicja 12
Zbyszkowska, Elżbieta 146
Zdanowska, Mariola 171
Zdrojewski, Marek 214
Zembrzuski, Sławomir Roman 336
Zgódka-Wiśniewska, Mirosława 210
Ziętek, Janina 28
Ziętek, Maria 101
Zugaj, Leszek 194

Opracowanie:Opracowanie:Opracowanie:Opracowanie:Opracowanie:
Małgorzata Bielak, Elżbieta Dobroń,Małgorzata Bielak, Elżbieta Dobroń,Małgorzata Bielak, Elżbieta Dobroń,Małgorzata Bielak, Elżbieta Dobroń,Małgorzata Bielak, Elżbieta Dobroń,
Wiesława Mazurska, Iwona Typiak–KowalskaWiesława Mazurska, Iwona Typiak–KowalskaWiesława Mazurska, Iwona Typiak–KowalskaWiesława Mazurska, Iwona Typiak–KowalskaWiesława Mazurska, Iwona Typiak–Kowalska
Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego
09–400 Płock, ul. Kościuszki 6
Tel. (024) 268 00 21 lub (024) 268 00 25
e-mail: dib@bibl.plock.pl
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GRZEGORZ GOŁĘBIEWSKIGRZEGORZ GOŁĘBIEWSKIGRZEGORZ GOŁĘBIEWSKIGRZEGORZ GOŁĘBIEWSKIGRZEGORZ GOŁĘBIEWSKI — dr nauk humanistycznych, nauczyciel historii w III LO
w Płocku, wykładowca w Szkole Wyższej im. Pawła Włod-
kowica w Płocku, członek Kolegium Redakcyjnego „No-
tatek Płockich”, członek Zarządu TNP.

KRYSTYNA GROCHOWSKAKRYSTYNA GROCHOWSKAKRYSTYNA GROCHOWSKAKRYSTYNA GROCHOWSKAKRYSTYNA GROCHOWSKA — dr nauk humanistycznych, st. archiwista w Archiwum
Państwowym w Płocku, członek TNP

WIESŁAW ADAM KOŃSKIWIESŁAW ADAM KOŃSKIWIESŁAW ADAM KOŃSKIWIESŁAW ADAM KOŃSKIWIESŁAW ADAM KOŃSKI — dr nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, Se-
kretarz Generalny TNP, redaktor naczelny „Notatek Płoc-
kich”

ZBIGNIEW KRUSZEWSKIZBIGNIEW KRUSZEWSKIZBIGNIEW KRUSZEWSKIZBIGNIEW KRUSZEWSKIZBIGNIEW KRUSZEWSKI — prof. dr hab. inż., Rektor Szkoły Wyższej im. Pawła
Włodkowica w Płocku, Przewodniczący Rady Towarzystw
Naukowych przy Prezydium PAN, Prezes Towarzystwa
Naukowego Płockiego

ANDRZEJ J. PAPIEROWSKIANDRZEJ J. PAPIEROWSKIANDRZEJ J. PAPIEROWSKIANDRZEJ J. PAPIEROWSKIANDRZEJ J. PAPIEROWSKI — dr nauk politycznych z Płocka, członek Kolegium Re-
dakcyjnego „Notatek Płockich”, członek TNP

PAWEŁ PIOTROWSKIPAWEŁ PIOTROWSKIPAWEŁ PIOTROWSKIPAWEŁ PIOTROWSKIPAWEŁ PIOTROWSKI — dr nauk humanistycznych w zakresie historii, nauczy-
ciel, członek TNP

WŁODZIMIERZ PULIŃSKIWŁODZIMIERZ PULIŃSKIWŁODZIMIERZ PULIŃSKIWŁODZIMIERZ PULIŃSKIWŁODZIMIERZ PULIŃSKI — prof. dr hab., profesor nadzwyczajny w Kolegium
Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki War-
szawskiej w Płocku

RENATA WALCZAKRENATA WALCZAKRENATA WALCZAKRENATA WALCZAKRENATA WALCZAK ————— dr hab. inż. dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych
i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku, czło-
nek Kolegium Redakcyjnego „Notatek Płockich”, czło-
nek TNP

JAN HENRYK WALUŚJAN HENRYK WALUŚJAN HENRYK WALUŚJAN HENRYK WALUŚJAN HENRYK WALUŚ — — — — — kolekcjoner, organizator wystaw numizmatycznych
i falerystycznych. Członek TNP, działacz Polskiego To-
warzystwa Numizmatycznego.

KONRAD JAN WALUŚKONRAD JAN WALUŚKONRAD JAN WALUŚKONRAD JAN WALUŚKONRAD JAN WALUŚ — — — — — doktor nauk technicznych, kolekcjoner, numizmatyk,
filokartysta, projektant beznominałowych kartek poczto-
wych wydanych przez Pocztę Polską.

NORBERT WOŹNIAKNORBERT WOŹNIAKNORBERT WOŹNIAKNORBERT WOŹNIAKNORBERT WOŹNIAK — mgr historii, stażysta w Powiatowej Bibliotece Publicz-
nej w Sierpcu, absolwent studiów podyplomowych w za-
kresie archiwistyki
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