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Szanowni Czytelnicy,

oddajemy do Państwa rąk kolejny, VII tom Płockiego Rocznika Historyczno-
Archiwalnego. W związku z przypadającą w mijającym roku 70. rocznicą 
zakończenia II wojny światowej, znaczna liczba artykułów poświęcona jest 
wydarzeniom roku 1945. Ten trudny czas wciąż stanowi ciekawą przestrzeń 
do badań nad kwestiami, o których nie zawsze można było pisać w okresie 
Polski Ludowej. Dlatego prezentujemy zarówno teksty przedstawiające 
wypadki w Płocku z końca II wojny światowej, jak i tuż po niej. Mowa tu  
o takich zdarzeniach, jak pojawienie się nowej władzy wraz z jej aparatem 
represji, ale także okres trudów odbudowy, liczenia strat wojennych oraz 
związany z tym ogrom problemów dnia codziennego. Prezentujemy 
również postać Teodora Baburyna – archiwisty, dzięki któremu przetrwały  
„Akta miasta Płocka”, dokumenty stanowiące dzisiaj cenne źródło do badań 
nad historią naszego miasta.
 Problematykę tę próbujemy przybliżyć Państwu w publikacjach  
o tematyce historycznej oraz w artykułach będących prezentacją źródeł 
archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku. Tradycyjnie 
podzieliliśmy się z Państwem także informacjami o publikacjach oraz 
działalności Archiwum w minionym roku.
 Wyrażam nadzieję, że zaproponowany zestaw tekstów przybliży Państwu 
ten okres i otworzy nowe pola do dalszych badań i dociekań historycznych.

 

dr Tomasz Piekarski 
Redaktor Naczelny





ARTYKuŁY
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Anna Maria Stogowska 
              

Płock po II wojnie światowej (1945–1946)

Wyzwolenie czy okupacja sowiecka?1

Już  w pierwszych dniach stycznia 1945 roku Polacy oczekiwali na wkroczenie 
wojska do miasta. Wyzwolenie spod okupacji hitlerowskiej poprzedziły 
akty terroru na ludności oraz zaplanowana akcja zniszczenia budynków  
i mostów. Niemcy w pośpiechu przystąpili do ewakuacji. Na wiadomość  
o wyzwoleniu Warszawy 17 stycznia zapanowało powszechne przekonanie 
o zakończeniu okupacji. Jak wspominają płocczanie: „Niemcy wykazują 
niepokój i podniecenie. Kasy kolejowe są oblężone. Cywilni Niemcy pragną, 
jak najszybciej opuścić miasto i znaleźć się w innym bezpiecznym miejscu”2. 
Niemal do ostatniej chwili gestapo i służby niemieckie utrzymywały w mieście 
porządek. Prowadzono zaplanowaną akcję eksterminacji ludności. 
Wykonywano egzekucje na więźniach przetrzymywanych w płockim 
więzieniu3. 18 stycznia wywieziono ostatnią grupę ludzi (dokładnie 208) 
do lasów brwileńskich, gdzie ich zamordowano i pochowano we wspólnej 
mogile4.  Jednym z ostatnich aktów zbrodni hitlerowskich było przejęcie 
79 polskich jeńców na stacji w Radziwiu. Po przeprowadzeniu do Płocka 
zostali rozstrzelani w domu przy ulicy Sienkiewicza 285. Po dokonaniu 
zbrodni dom podpalono. Świadek tego wydarzenia – Tadeusz Kuligowski, 
który ocalał i wydostał się – po wojnie spisał swą wzruszającą relację6. 
Wynika z niej, że Niemcy chcieli wykonać swoje zadanie jak najszybciej  
i dlatego strzelali niecelnie: 
1  Dotychczas w opracowaniach historycznych posługiwano się terminem „wyzwolenie spod 

okupacji niemieckiej”. Obecnie pojawiły się wątpliwości czy było to wyzwolenie, czy nowa 
okupacja radziecka. Autorka pozostała przy starej nomenklaturze, choć przedstawione w 
opracowaniu fakty wyraźnie świadczą o działalności nowych okupantów na terenie miasta 
Płocka.

2 S. Chrzanowski, Ostatnie dni okupacji, pierwsze dni wolności, „Życie Płocka” 1995, nr 4.
3 O masowym mordzie w Brwilnie podano, że zamordowano tam ponad 200 osób. „Jedność” 

1945, nr 1. Inne opracowania podają, że Niemcy zamordowali około 300 osób.
4 M. Krajewski, Płock w okresie okupacji 1939–1945, Płock–Włocławek 2001, s. 86.
5 F. Dorobek podaje, że ocalała jedna osoba. F. Dorobek, Płock i ziemia płocka w 1945 roku, Płock 

1980, s. 12; M. Krajewski pisze o czterech osobach, które ocalały z tej straszliwej zbrodni. 
M. Krajewski, Płock w okresie okupacji 1939–1945, s. 87, 292. 

6 T. Kuligowski, Protokół własny, Biblioteka im. Zielińskich TNP; Chrzanowski podaje, 
że następnego dnia po wyzwoleniu na miejsce zbrodni do spalonego domu przy ul. 
Sienkiewicza 28 przybyła komisja składająca się z radzieckiego lejtnanta Grumanna i ks. 
Seweryna Wyczałkowskiego i innych osób. Spisano protokół zbrodni, który podpisał ocalały 
świadek zbrodni – Jan Stasiorczyk. S. Chrzanowski, Ostatnie dni okupacji; J. Stypułkowska  
w pamiętniku z l. 1940–1948 podaje, że Niemcy w domu na Sienkiewicza spalili żywcem 86 
osób, część osób pochodziła z łapanki ulicznej pozostali z więzienia. Zob. J. Stypułkowska, 
Pamiętnik z lat 1940–1948, opracowała A. Stogowska, Płock 2000, s. 84.
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Zaczynają padać strzały. Pojedyncze, suche pstre. Sąsiad z lewej, który dotyka mnie łokciem 
już obficie krwawi. ...Mój towarzysz od kajdan ledwo zdążył westchnąć. Teraz leży spokojnie. 
Przez głowę przelewają się myśli, dlaczego tak długo.. Teraz jakiś ranny jęczy straszliwie  
i woła: dobijcie! Pada strzał i głos cichnie. Ja ciągle czekam... Drażni mnie słodkawy i mdły 
zapach krwi. Słyszę, jak gestapowcy coś krzyczą, ale nie mogę ich zrozumieć...

Kuligowskiemu udało się wydostać spod stosu ciał i przez otwór po bombie 
wyszedł z pomieszczenia.
 Gdy 20 stycznia o godzinie 5 rano oddziały 47 Armii Radzieckiej I Frontu 
Białoruskiego dotarły do Radziwia, Niemcy o godz. 13.00 wysadzili most 
drogowo-kolejowy, a następnie  most drewniany na Wiśle. Uczynili to nie 
zważając na śmierć własnych żołnierzy. Planowali także przed swą ucieczką 
zniszczyć całe miasto7. Część ważniejszych obiektów – jak dworzec kolejowy 
i autobusowy, ośrodek zdrowia, koszary wojskowe –  zostały wcześniej 
zaminowane i wysadzone w powietrze8. Przedtem wywieziono maszyny  
z Elektrowni i Fabryki Maszyn Rolniczych. Pośpieszna ewakuacja udaremniła 
plany dalszego zniszczenia miasta.
 Następnego dnia do radzieckich oddziałów I Frontu Białoruskiego 
dotarły oddziały I Armii Wojska Polskiego wkraczając do Radziwia. Od strony 
Wyszogrodu do części prawobrzeżnej miasta wjechały rano czołgi 542 
Dywizji Piechoty 70 Armii Radzieckiej II Frontu Białoruskiego9. 
 21 stycznia 1945 roku Płock został wyzwolony spod okupacji 
hitlerowskiej. Mieszkańcy miasta po latach wspominali ten szczęśliwy dzień. 
Bolesław Jędrzejewski  napisał: 

Był pogodny ranek 21 stycznia 1945 roku. Około godziny 5 przechodziłem się po podwórzu 
domu na południowej stronie Starego Rynku. W pewnym momencie usłyszeliśmy 
dochodzącą z ul. Kwiatka wrzawę. Wyszliśmy na Stary Rynek i zobaczyliśmy na wieży 
ratusza flagę. Następnie podążyliśmy na ulice Kwiatka, gdzie zobaczyliśmy pierwszych 
żołnierzy radzieckich i olbrzymi sznur wozów konnych ze sprzętem wojskowym. W ślad za 
wozami ukazały się ciężkie czołgi, sunące z chrzęstem i łoskotem w pościg za uciekającymi 
Niemcami w kierunku Dobrzynia nad Wisłą. Niedziela 21 stycznia 1945 roku – było słonecznie 
i radośnie. Ustępowała zmora okupacji. Mogliśmy odetchnąć pełna piersią. Zamknął się 
jeden rozdział historii – rozpoczynał się drugi, wymagający czynnego zaangażowania się 
w pracy na wszystkich polach życia państwowego, społecznego, w oświacie i kulturze10. 

7 B. Ostrowska, Rok 1945 w Płocku w świetle prasy lokalnej, „ Rocznik Muzeum Mazowieckiego  
w Płocku” 1977, nr 9, s. 6.

8 A. i E. Stogowscy, Pierwsze lata władzy ludowej 1945–1949, w: Dzieje Płocka, Płock 1973 i 
1978. 

9 J. Pasternak, Informacja o wyzwoleniu Mazowsza Płockiego przez oddziały Armii Radzieckiej i 
oddziały Wojska polskiego, „Notatki Płockie” 1973, nr 1, s. 10–11; B. Dolata, Wyzwolenie Polski 
1944–1945, Warszawa 1971, s. 108, 454; J. Chojnacki, Płock w trzydziestoleciu Polski Ludowej, 
„Notatki Płockie” 1975, nr 1/80, s. 8.

10 B. Jędrzejewski, Ostatnie dni okupacji hitlerowskiej w Płocku, „Notatki Płockie 1970, nr 1, s. 
8–9.

AnnA MAriA StogowSkA  
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Jadwiga Stypułkowska pod datą 21 stycznia w pamiętniku zapisała: 

Wszystko stało się tak nagle. Front przeszedł nad naszymi głowami, rozgrzmiał się, rozpalił  
i pognał dalej. Zanurzył nas w odmęcie nie wody, lecz ognia i po dwóch dniach wypłynęliśmy 
na drugim brzegu, przeszliśmy z rak do rąk. W piątek rano nadleciały sowieckie samoloty, nie 
zdążyłyśmy przebiec na drugą stronę ulicy do schronu, gdy bomby zaczęły sypać w pobliżu... 
Uklękłyśmy na progu między pokojem i kuchnią, objęłyśmy się wszystkie i schylone wpół 
modliłyśmy się głośno. Gdy się uspokoiło, zabrałyśmy plecaki i zostawiając nie domykające 
się mieszkanie z rozbitymi wszystkimi szybami, przeszłyśmy na drugą stronę ulicy do mocno 
sklepionej kaflami piwnicy. Siedziałyśmy tam dwa dni i dwie noce, razem z 50 osobami  
z sąsiednich trzech domków11.

Także w pierwszym numerze płockiego pisma „Jedność” zamieszczono 
artykuł poświęcony tym historycznym wydarzeniom: 

Uciekli. Wielka łuna popalonych stogów i koszar żegnała ich. Straszliwy dym ze zwęglonych 
ciał wisiał nad nami i wskazywał sprawców. Pomordowani ludzie, zrabowane mienie – 
świadczą teraz jawnie o ich bestialstwie. Na wspomnienie niemieckiego widma marźnie 
jeszcze krew w żyłach. W świadomości że ich już nie ma i nie będzie po wszystkie czasy – 
drży serce z radości. Pięć i pół roku okupacji – to jeden krwawy koszmar. To tysiące tysięcy 
zamordowanych istnień ludzkich, to miliony skrzywdzonych, zmaltretowanych i poniżonych 
w najohydniejszy sposób Polaków. Już ich nie ma. Opustoszyli wszystko, co się nie dało 
wywieść padło w żarłocznym ogniu podpalonym przez nienawiść. Wszelkie magazyny 
żywności i odzieży, urządzenia fabryk i warsztatów zagrabiono. Ślepa i niszczycielska 
ręka hitlerowskich barbarzyńców rzuciła się na kulturę polską. Tysiące świątyń naszych,  
w których wnętrzach chował się, podczas zawieruch historii nieskalany twór duchowy narodu, 
zamieniano na garaże lub wysadzano w powietrze lub spalono w pośpiesznej ucieczce. To są 
straty niepowetowane , straty których nikt nie jest zdolny oddać ani żadna siła zwrócić12.

Bilans strat obliczany po wojnie wykazał, że zginęło 34% ludności Płocka,  
co stanowiło 11,5 tysiąca mieszkańców miasta13. W 1939 roku liczba ludności 
wynosiła 33 840, w roku 1945, po przeprowadzonym spisie w maju, 25 106 
osób, z czego 2 941 zamieszkiwało Radziwie14. Wśród zamordowanych znaleźli 
się prawie wszyscy płoccy Żydzi (około 8 tysięcy osób)15. Ostatnie badania 
wykazały, że w różnych formacjach wojskowych zginęło 385 płocczan16, 

11 J. Stypułkowska, op. cit., s. 81.
12 Ostatnie dni okupanta w Płocku,  „Jedność” 1945, nr 1.
13 M. Krajewski, Płock w okresie okupacji 1939–1945, s. 299.
14 Spis ludności zakończony w dniu 24 maja, „Jedność” 1945, nr 21.
15 W 1939 roku liczba Żydów wynosiła 9 tysięcy, w listopadzie 1940 roku 6 112. J. Przedpełski, 

Żydzi płoccy. Dzieje i martyrologia 1939–1945, Płock 1993; M. Krajewski, Losy płockich Żydów, 
w: Płock w okresie okupacji hitlerowskiej 1939–1945. Zarys problematyki, „Płocki Rocznik 
Historyczno-Archiwalny” 1999, t. V, s. 31, 81; J. K. Manta’y, Mieszkańcy Płocka i ziemi płockiej  
w łagrach NKWD 1944–1947, Płock 1996.

16 A. Jelec, Polegli na polu chwały, Płock 2001.

Płock Po ii wojnie świAtowej (1945–1946) 
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wśród nich 59 zostało zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje17, 
118 żołnierzy poległo na wojnie w 1939 roku. Płocczanie walczyli 
na różnych frontach i w różnych formacjach. Wielu z nich oddało 
swe życie, a więc nigdy nie powróciło do rodzinnego miasta18. Ginęli  
w walkach i obozach dla jeńców. Dotychczas nikt nie policzył ich liczby. 
Część mieszkańców miasta walczyła w ruchu oporu w różnych organizacjach 
zbrojnych, głównie w Armii Krajowej, ale także w Gwardii Ludowej i Armii 
Ludowej. Także oni oddawali swe życie w czasie okupacji hitlerowskiej  
i w oswobodzonym państwie19. 
 Okupant represjonował ze szczególnym okrucieństwem duchowieństwo 
płockie20. Zamordowano 115 księży diecezji płockiej21. Zamknięto 
wiele klasztorów. Siostry generalnego Zgromadzenia Męki Pana Jezusa 
Chrystusa z domu zakonnego w Płocku zostały aresztowane i wywiezione 
do obozu w Działdowie22. Męczeńską śmierć ponieśli dwaj biskupi 
płoccy – Antoni Julian Nowowiejski i Leon Wetmański23, beatyfikowani 
przez papieża Jana Pawła II. Również środowisko inteligencji płockiej 
poniosło dotkliwe straty. Kierujący placówkami kultury zostali aresztowani  
i wywiezieni do obozów w pierwszych dniach okupacji. W kwietniu 1940 
roku aresztowano 450 osób zaliczanych do tzw. kadry kierowniczej. 
Byli to prawnicy, lekarze, urzędnicy, działacze polityczni i społeczni, 
księża24. Wśród aresztowanych znalazło się 39 członków Towarzystwa 
Naukowego Płockiego25. Jeśli udało im się przeżyć, już nie wracali na 
swe dawne stanowiska pracy26. Wielkie straty ponieśli nauczyciele 

17 M. Blombergowa, A. Olewnik, B. Solarski, Mieszkańcy płockiego – więźniowie Kozielska, 
Ostaszkowa i Starobielska zamordowani przez NKWD wiosną 1940 roku, „Płocki Rocznik 
Historyczno-Archiwalny” 1999, t. V, s. 117–171; wykazy imienne poległych zob. A. Jelec, op. 
cit.; Aneksy – wykazy poległych płocczan w czasie II wojny światowej, s. 303–445. 

18 A. Stogowska, Wystawa w Muzeum Mazowieckim w Płocku „i poszli za Polskę się bić!, w: „Płocki 
Rocznik Historyczno-Archiwalny” 1999, nr V, s. 219.

19 I., J. Nowak, Z dziejów Armii Krajowej w Inspektoracie Płock-Sierpeckim, Płock 1992.
20 M. Grzybowski, Martyrologium duchowieństwa diecezji płockiej w latach II wojny światowej 

1939–1945, Płock 1982, 2002 (II wydanie); Eksterminacja duchowieństwa katolickiego miasta  
i powiatu w latach 1939–1945, „Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny” 1999, t. V, s. 107–117.

21 Tablica w katedrze płockiej ku czci pomordowanych księży diecezji płockiej. 
Represjonowanych było 183 księży, 2 biskupów. W Działdowie, gdzie przebywało 79 księży, 
zmarło 50, a 22 przekazano do innych obozów,  7 zwolniono. Obozy przeżyło 31 księży  
i 1 kleryk. Zob. M. Krajewski, op. cit. s. 102.

22 M. Krajewski, op. cit. s. 101.
23 M. Grzybowski, Ostatni etap pasterskiej działalności arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego 

podczas okupacji (1939–1941) Płock–Słupno, w: Antoni Julian Nowowiejski (1908–1941). 
W pięćdziesiątą rocznicę męczeńskiej śmierci, praca zbiorowa pod red. A. Suskiego,  
W. Góralskiego, T. Żebrowskiego, Płock 1991, s. 255–284.

24 M. Krajewski, op. cit. s. 81, 110.
25 Tablica pamiątkowa w budynku TNP przy pl. Narutowicza 8.
26 A. Stogowska, Wojenne losy Kazimierza Gelinka, „Notatki Płockie” 1989, nr 140, s. 43–48.
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płoccy. Od 4 do 8 kwietnia 1940 roku aresztowano 70 z nich27.  
Większość wywieziono do obozów koncentracyjnych. W Mauthausen-
usen zginęło 38 osób,  w Dachau 4 osoby, w Pomiechówku zamordowano 
3 nauczycieli z Płocka, a w lasach łąckich rozstrzelano 3 osoby28. Cywilna 
ludność miasta była narażona na uciążliwości wojny. Wiele osób zmarło  
z głodu, chorób, braku mieszkania itp. Już w pierwszych dniach wojny Niemcy 
sporządzili dokumentację dla ponad 500 posesji29, które zostały zabrane 
prawowitym właścicielom – Polakom i Żydom – i przekazane sprowadzonym 
tu Niemcom. W Płocku osiedlono około 11 000 Niemców30, którym nie tylko 
udostępniono mieszkania płocczan, ale także wybudowano nowe bloki 
przy ul. Sienkiewicza. Ponadto władze niemieckie przekazywały swoim 
rodakom sklepy i drobne przedsiębiorstwa ludności Płocka31. Wysiedlonych 
i pozbawionych wszelkich praw Polaków i Żydów wywożono do obozów 
pracy. W aktach niemieckiego Zarządu Miejskiego zachowały się imienne 
listy osób transportowanych przez gestapo do obozów koncentracyjnych32. 
Statystyki powojenne podają, że zamordowano w obozach 6 85233 osoby. 
Mieszkańców miasta wywożono także na roboty do Rzeszy (3 850 osób)  
i w okolice Płocka, zwłaszcza do kopania okopów oraz pracy w, przejętych 
od polskich właścicieli, ziemskich gospodarstwach niemieckich.34 Ogółem 
wysiedlono 5 700 osób35.
 Straty, które zostały obliczone po wojnie przez administrację państwową, 
wynosiły dla Płocka: zabici w czasie wojny – 330 osób, zamordowani – 660, 
zamordowani w obozach – 6 852 osoby, zamordowani w czasie wykonywania 
pracy przymusowej – 26, zmarli z ran lub w czasie ukrywania się 1  533, 
łącznie  9 401 osób. Bilans strat materialnych sporządzany przez urzędników 
starostwa powiatowego na specjalnych kwestionariuszach opiewał na 
straty majątku ruchomego i nieruchomego oraz zwierząt hodowlanych  
w wysokości 272 303 437 zł polskich przedwojennych dla powiatu 

27 M. Krajewski, op. cit., s. 90; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny 
światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995.

28 B. Ostrowska, op. cit., s. 7.
29 A. Stogowska, Spuścizna aktowa władz okupacyjnych miasta Płocka z lat 1939–1945, „Notatki 

Płockie” 2001, nr 188.
30 M. Krajewski podaje, że w 1942 roku w Płocku było 9 506 Niemców. Porównując liczbę 

napływających Niemców w poszczególnych latach dochodzi do wniosku, że  do roku 1945 
mogło mieszkać do 11 tysięcy Niemców. Byli to głównie przesiedleńcy z terenów Rzeszy. 
Zob. M. Krajewski, op. cit., s. 174. 

31 Archiwum Państwowe w Płocku, Akta Zarządu Miasta Płocka, sygn. 1102–1156.
32 Ibidem, sygn. 666–726.
33 J. Kazimierski, Rejencja ciechanowska w latach 1939–1945, w: Okręg Płocki 1942–1945, 

Warszawa 1971, s. 130.
34 W. Lutyński, Moje wojenne wspomnienia, „Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny” 1999, t. V,  

s. 195–205.
35 J. Kazimierski, op. cit. 
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płockiego36. Straty kultury w powiecie płockim to –  zamknięte i zniszczone 
– 87 szkół, 37 bibliotek, 25 kościołów i 2 muzea37.
 Okupacja hitlerowska poczyniła nieodwracalne szkody w dziedzinach 
życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego miasta. W wyniku polityki 
eksterminacji wielkiemu przeobrażeniu uległa struktura społeczna oraz 
narodowościowa. Wymordowano Żydów Płockich, którzy stanowili 1/3 
ludności miasta w 1939 roku. Wielkie szkody poniosła gospodarka, która 
pracowała na rzecz niemieckiego zaborcy, w ostatniej fazie wojny wszelkie 
urządzenia i maszyny zostały zdemontowane, a następnie wywiezione. 
Eksportowano również wszelkie dobra materialne, a zapasy zboża oraz 
odzieży podpalano i niszczono. Prowadząc politykę eksterminacji zaborcy 
zlikwidowali polskie szkolnictwo. Zniszczono zbiory kultury narodowej, 
biblioteki i muzea. Prywatne księgozbiory palono lub wywożono. 
Wywalczona i oczekiwana wolność przyszła do spustoszonego przez wojnę 
miasta. Brak było wszystkiego. Pogłębiał się chaos. Pierwsze dni wolności 
przyniosły grabieże. Każdy próbował się jakoś urządzić. Chęć zdobycia 
pożywienia i lepszego mieszkania popychał ludzi do różnych czynów. Obraz 
miasta w pierwszych dniach wolności przekazuje Jadwiga Stypułkowska:

Na ulicach pełno szkła z rozbitych szyb – nie tylko od bomb, ale szyb wystawowych 
rozgrabionych sklepów. Znowu to samo co w 39-ym w Siedlcach – wszystkie sklepy rozgrabione. 
Zaczęło się od wpół spalonych składów niemieckich, na które się ludność rzuciła jak magazyny 
wojskowe, hurtownia spożywcza, starostwo. Potem przyszła kolej na sklepy. Cóż robić? 
Zostałyśmy kompletnie bez żywności, opierając się wyłącznie na przydziałach, trzeba było ją  
zdobyć jakkolwiek. Dziewczynki przytaszczyły kaszy, trochę groch i dużo biblijnej soczewicy. 
Ja płatków owsianych, grochu i proszków do prania potem drzewa – opał jest niezbędny. 
Przede wszystkim zaś szyby... Biorę udział w grabieży. Po sklepach przyszła kolej na mieszkania 
niemieckie : meble, garnki, wszystko znalazłam na ulicy. Wszystko na maleńkich saneczkach 
wjechało do suteryn, ciasnych kątów, zaułków. Piękne politurowane meble, lustrzane szafy, 
zabytkowe toalety znalazły się w towarzystwie zydli, obdartych kufrów, zakopconych piecyków 
żelaznych, w proletariackich kątach. Bo to niemieckie, więc niczyje38.

Kilka dni po wyzwoleniu żołnierze radzieccy przeprowadzali przez miasto 
Niemców i volksdeutschów, a wśród nich, przebranych w niemieckie 
mundury, żołnierzy AK. Po Płocku przetransportowano ich dalej do 
Ciechanowa, a następnie do ZSRR. Byli wśród nich, m.in.: Kazimierz 
Kisielewski – komendant placówki AK w Dobrzyniu, Stanisław Dzięgielewski, 
Jan Grajkowski i inni. Powoli rozpoczynały się represje, których skala 
zaskoczyła żołnierzy Inspektoratu Płocko-Sierpeckiego AK. Część  
z nich zaczęła się ukrywać, inni podjęli walkę z nowym okupantem. Tymi 

36 Archiwum Państwowe w Płocku, Akta Starostwa Powiatowego Płockiego z r. 1945, 
Kwestionariusze strat wojennych; J. Kazimierski, op. cit., s. 127.

37 Ibidem.
38 J. Stypułkowska, op. cit., s. 83.
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ostatnimi dowodził porucznik Michał Tomczak „Bończa”. Podporządkowały 
mu się dowodzone przez por. Stefana Bronarskiego „Liścia” struktury 
podlegające płocko-sierpeckiemu inspektoratowi Kierownictwa Dywersji. 
Gdy por. Michał Tomczak przeszedł do działalności politycznej w PSL, 
struktura dowodzona przez por. Bronarskiego stała się częścią NSZ39.

Organizacja administracji

Tworzenie administracji rozpoczęto jeszcze, gdy trwała okupacja hitle-
rowska. Przejęcie władzy przez PPR wiązało się z utworzeniem administracji 
w warunkach konspiracyjnych. W noc sylwestrową 1914/1944 powołano 
Krajową Radę Narodową, a w ślad za nią zaczęto tworzyć krajową sieć 
konspiracyjnych rad narodowych. Przedstawicielem Okręgu Płockiego, 
który uczestniczył w posiedzeniu Krajowej Rady Narodowej, był rolnik ze wsi 
Cieśle – Leon Szparadowski. Poinformował on o sytuacji w reprezentowa-
nym okręgu40. Prezydium KRN postanowiło powołać na terenie Mazowsza 
dwie rady wojewódzkie. Jedna miała obejmować tereny włączone do 
Rzeszy (obszar płockiego). Druga pozostałe tereny wchodzące w skład 
Generalnego Gubernatorstwa41. Na początku 1944 roku rozpoczęto prace 
nad utworzeniem rady powiatowej, gminnej i komitetów folwarcznych na 
terenie Okręgu Płockiego PPR. 
 W nocy, 4 lutego 1944 roku w Aleksandrowie, w zagrodzie Wacława 
Nowaka ustalono skład Powiatowej Rady Narodowej w Płocku. Zebraniu 
przewodniczył Wacław Nowak, a uczestniczyli w nim: Feliks Majdak, 
Stanisław Bobiński, J. Nowakowski, Stanisław Wiśniewski, P. Koprowski, 
Czesław Falkiewicz, P. Przygoda, Nowicki, J. Małkiewicz, W. Parzęcki, Czesław 
Skierski, Chlebowski, J. Krajewski, F. Paśnik, Siedlich, Władysław Rypiński, 
L. Szparadowski, Woja i Wilczyński. Rada jednak nie ukonstytuowała się  
z powodu aresztowań. W czerwcu 1944 roku na posiedzeniu w Woźnikach-
Paklewach wybrano przewodniczącego. Został nim Feliks Majdak. 
Członkami byli: Jan Kurach z Bombalic, Czesław Falkiewicz z Drobina, Jan 
Małkiewicz z Mąkolina, Chlebowski z Reczyna, Józef Nowakowski z Rudowa, 
Wiesław Porzęcki ze Smardzewa, Stanisław Boboński i Stanisław Wiśniewski 
ze Staroźreb, Jakub Krajewski i Piotr Przygoda z Tłubic oraz Franciszek Paśnik  
z Wrogocina42. W powiecie płockim powstały również gminne rady 
narodowe we wsiach: Biała, Borowiczki (dla gminy w Bielynie), Bielsku, 
Bodzanowie, Brudzeniu, Drobinie, Lelicach, Łubkach, Majkach, Małej Wsi, 
Miszewie Murowanym, Rębowie, Rogozinie, Staroźrebach i Zągotach.
39 J. Pawłowicz, Ludzie płockiej bezpieki. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku 1945–1956, 

Warszawa 2007, s. 20–21.
40 B. Dymek, Konspiracyjne rady narodowe, w: Okręg Płocki 1942–1945, Warszawa 1971, s. 127.
41 Ibidem, s. 204.
42 Ibidem, s. 209.

Płock Po ii wojnie świAtowej (1945–1946) 



16

 Już na początek kwietnia wyznaczono termin posiedzenia Wojewódzkiej 
Rady Narodowej dla ziem włączonych do Rzeszy, lecz – wskutek aresztowań 
– rada nie ukonstytuowała się. Dopiero 9 lipca 1944 roku w Teodorowie, 
w gospodarstwie Marii Zawadzkiej odbyło się pierwsze inauguracyjne 
posiedzenie Wojewódzkiej Rady Narodowej dla terenów Północnego 
Mazowsza. Stanowisko przewodniczącego rady objął Michał Gwiazdowicz 
(„Wujo”), wiceprzewodniczącym został B. Stępniewski, a członkami:  
M. Bodalski, K. German, J. Krajewski, J. S. Ludwińska, F. Majdak, L. Markowski, 
W. Marchoł i J. Ptasiński43. 
 Pierwsze konspiracyjne zebranie Miejskiej Rady Narodowej w Płocku 
odbyło się 3 sierpnia 1944 roku w mieszkaniu Władysława Frączaka na 
Cholerce. Przewodniczył jej Bolesław Stępniewski (wiceprzewodniczący 
Wojewódzkiej Rady Narodowej). Na przewodniczącego MRN wybrano 
Franciszka Kozłowskiego. Odbyło się jeszcze kilka posiedzeń i rozdzielono 
funkcje. Po wyzwoleniu S. Koperkiewicz, J. Słoniewicz i F. Woźnicki mieli 
zająć się tworzeniem Milicji Obywatelskiej. Lekarz Seweryn Zieliński 
został wyznaczony do organizacji służby zdrowia. Stanisławie Churskiej 
przydzielono szkolnictwo, a Stanisław Gumiński miał prowadzić zaopatrzenie 
nadzorując młyny44. 
 Po wyzwoleniu miasta władzę objął komendant wojenny – major 
Cyganow. Badania prowadzone przez Jacka Pawłowicza na podstawie 
akt IPN potwierdziły informację o mianowaniu na prezydenta miasta 
Płocka w dniach 21–23 stycznia 1945 roku organizatora PPR w Płocku – 
Cypriana Paczkowskiego45. Podobnie kontrowersyjna jest data pierwszego 
posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej. Bezpośredni świadkowie wydarzeń 
nie podają jednakowej daty. Stanisława Churska wyznaje, że było to 21 
stycznia. Franciszek Dorobek nie jest jednoznaczny, w swych pracach 
podaje dwie daty – raz 21, innym razem fakt ten datuje na 22 stycznia46. 
W protokołach posiedzeń Rady Miejskiej Płocka zapisano, że pierwsze 
posiedzenie odbyło się 23 stycznia47. W najnowszym opracowaniu  
M. Krajewski za datę pierwszego posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej  
w Płocku przyjął 22 stycznia (poniedziałek)48.
 Z inicjatywy Franciszka Kozłowskiego (przewodniczącego, wybranego na 
43 Ibidem. s. 207.
44 S. Nowak-Churska, W Żurominie i w Płocku, w: Okręg Płocki, s. 553; F. Dorobek, Z działalności 

PPR w Płocku, w: Okręg Płocki, s. 222.
45 B. Dymek, Narodziny władzy ludowej w Płocku w latach 1944–1945, w: Płock w Polsce Ludowej, 

Płock 1970 s. 143; J. Pawłowicz, op. cit.
46 F. Dorobek, Płock i ziemia płocka w 1945 roku, Płock 1980; idem, Próba periodyzacji dziejów 

ruchu lewicowego w mieście i powiecie płockim, „Notatki Płockie” 1973, nr 1, s. 5–9. 
47 Archiwum Państwowe w Płocku, Akta Miasta Płocka 1945–1950, Protokoły posiedzenia 

MRN w Płocku, nr 2/47. Datę tę przyjęli A., E. Stogowscy. Zob. A., E. Stogowscy, op. cit., s. 473; 
B. Ostrowska, op. cit., s. 7.

48 M. Krajewski, Płock w okresie okupacji 1939–1945, s. 296.
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konspiracyjnym posiedzeniu) członkowie rady zdecydowali się porozumieć 
z wojskowym komendantem miasta. Pierwsze zebranie odbyło się  
w mieszkaniu Aldony Wojtalczyk przy ul. Grodzkiej. Następnie członkowie 
rady o godz. 15.00 przeszli do ratusza na Rynku Starego Miasta, gdzie spotkali 
się z komendantem wojennym – majorem Cyganowem i sekretarzem 
Komitetu Okręgowego PPR – Kazimierzem Germanem. Pierwszemu, 
organizacyjnemu zebraniu Miejskiej Rady Narodowej przewodniczył 
Franciszek Kozłowski, na zastępców przewodniczącego wybrano: Stefana 
Perneja i Kazimierza Churskiego. Trzej wyżej wymienieni stanowili Prezydium. 
Powołano także kierowników pięciu wydziałów Zarządu Miejskiego.  
Zostali nimi: Franciszek Grzymała (Wydział Gospodarczy), Stanisława Nowak  
(Wydział Szkolny), Stefan Gumiński (Wydział Zaopatrzenia), Józef Trzaska 
(Wydział Mieszkaniowy) i lekarz Seweryn Zieliński (Wydział Zdrowia)49, 
Oprócz 15 radnych z konspiracyjnej rady major Cyganow zaproponował 
księdza Seweryna Wyczałkowskiego jako przedstawiciela duchowieństwa50.
 21 lutego, po nadejściu odpowiednich przepisów odnośnie 
funkcjonowania rad narodowych, skompletowano skład rady do 32 
osób. Odbyło się drugie posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej w Płocku. 
Powołano Prezydium w składzie: Stefan Pernej (przewodniczący), Tadeusz 
Leszczyc (zastępca) i członkowie: Józef Świecik, Stanisława Nowak i Stanisław 
Flaczyński. Na prezydenta Płocka został wybrany Franciszek Kozłowski,  
a wiceprezydentem mianowano Kazimierza Churskiego51.
 Podstawowym zadaniem władz miejskich było utrzymanie porządku 
w mieście i sprawy aprowizacyjne. Z plecenia MRN organizacją Milicji 
Obywatelskiej zajęli się: Władysław Fronczak, Stanisław Koperkiewicz, Jan 
Słoniewicz i Franciszek Woźnicki. Komendantem został Edward Morski. 
Szefem PUBP był porucznik Tadeusz Konopka52.
 Wojennym komendantem powiatu płockiego był major N. G. Walejew. 
Starał się zapanować nad sytuacją wydając rozkaz przekazania broni palnej 
w ciągu trzech dni.  Zakazał poruszania się poza miejscem zamieszkania 
w godzinach od 18 do 6 rano. Ludności cywilnej nakazał przystąpienie do 
wykonywania obowiązków. Specjalny plakat z rozkazem rozwieszany był 
w miejscach  publicznych. Ostrzegano w nim również, że niewypełnianie 
poleceń powodować będzie sankcje przewidziane w prawie wojennym.
 Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej w Płocku miało 

49 
Archiwum Państwowe w Płocku, Akta Miasta Płocka 1945–1950, Protokół posiedzeń MRN  
nr 1, 1945 r.

50 Ksiądz Wyczałkowski był radnym przez wiele lat. Pracował w Komisjach Opieki Społecznej  
i Budżetu. Zob. M. M. Grybowski, Ksiądz prałat Seweryn Wyczałkowski 1905–1986, Płock 1996, 
s. 36.

51 Protokoły posiedzeń MRN, nr 2, 1945 r.
52 F. Dorobek, Płock i ziemia płocka w 1945 roku, op. cit., s. 14.
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miejsce 1 lutego. W obecności 53 osób wybrano przewodniczącego 
– Ryszarda Dobieszaka. Funkcję wiceprzewodniczącego powierzono 
Feliksowi Majdakowi. Urząd przewodniczącego PRN sprawowali 
Izydor Gołombek (1946-1947) i Aleksander Bartoszuk. Członkami  
w 1945 roku zostali: Franciszek Dankowski, Franciszek Paśnik i Antoni 
Zalewski53. Jako gospodarz terenu Powiatowa Rada Narodowa 
poświęcała wiele spraw aprowizacji, rolnictwu, szkolnictwu. Nadzorowała 
funkcjonowanie rad gminnych. Ustalała organizację, działalność, budżety.  
 Organem wykonawczym dla Powiatowej Rady był Wydział Powiatowy. 
Na zebraniu organizacyjnym 12 czerwca 1945 roku powołano członków 
Wydziału. W jego skład weszli: Mieczysław Błażejewski, Stanisław Kacprzak, 
Barbara German, Kazimierz Pesta, Zygmunt Jankowski, Stanisław Iwiński. 
Przewodniczącym Wydziału Powiatowego z urzędu był starosta. Został 
nim drugi starosta płocki – Jan Wyrzykowski54. W Wydziale Powiatowym 
funkcjonowały referaty: Ogólny, Finansowo-Budżetowy, Opieki Społecznej 
i Zdrowia, Pożarnictwa, Drogowy, Weterynaryjny. Przy Powiatowej 
Radzie Narodowej działały Komisje: Rolna, Finansowo-Budżetowa, 
Opieki Społecznej, Zdrowia, Drogowa, Kontroli Społecznej, Odbudowy, 
Dyscyplinarna. W miarę potrzeb powoływano komisje okresowe55.
 Przedstawicielem administracji ogólnej I instancji był starosta 
powiatowy. Organ wykonawczy stanowiło Starostwo Powiatowe. 
Utworzenie Starostwa w Płocku nastąpiło w 1945 roku. Funkcjonowały  
w nim następujące referaty: Administracji Ogólnej, Społeczno-Polityczny, 
Aprowizacji, Przemysłowo-Handlowy, Wojskowy, Opieki Społecznej, 
Informacji i Propagandy, Odszkodowań Wojennych, Zabezpieczenia 
Mienia Nieruchomości, Budowlany, Zdrowia, Karny, Kultury i Sztuki, 
Sekretariat. Działalność tych komórek organizacyjnych podyktowana 
była kompetencjami urzędu. Starostą został Aleksander Bartoszczuk.  
Po nim urząd objęli: Jan Wyrzykowski, Ryszard Suchnicki, Zygmunt Opolski  
i Marcin Maciak. Starostwo funkcjonowano do 1950 roku, do momentu gdy 
zniesiono okres dwuwładzy, przekazując kompetencje administracji ogólnej 
radom narodowym56.  
 Nowa rzeczywistość spowodowała konieczność funkcjonowania takich 
urzędów,  jak Powiatowy Urząd Ziemski i Okręgowa Komisja Likwidacyjna. 
Przeprowadzenie reformy rolnej ogłoszonej Manifestem Polskiego Komitetu 
53 Archiwum Państwowe w Płocku, Akta Powiatowej Rady Narodowej w Płocku i Wydziału 

Powiatowego z l. 1945–1950,Protokół posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej w Płocku  
nr 1 z dn. 14 II 1945 r. 

54 Ibidem, Protokół posiedzenia Wydziału Powiatowego nr 2 z dn. 17 III 1945.
55 A. Stogowska, Wstęp do inwentarza Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Płocku 

w l. 1945–1950, maszynopis, w: Archiwum Państwowe w Płocku.
56 A. Stogowska, Wstęp do inwentarza Starostwo Powiatowe w Płocku w l. 1945–1950, 

maszynopis, w: Archiwum Państwowe w Płocku.
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Wyzwolenia Narodowego z 1944 roku wymagało ram instytucjonalnych. 
Zabiegano, aby reforma przebiegała sprawnie57. Była przecież jednym  
z podstawowych założeń PPR. Już deklaracja programowa partii O co 
walczymy z 1943 roku stanowiła, że wywłaszczeniu podlegać będą 
gospodarstwa powyżej 50 ha, a ziemię otrzymają bezrolni i małorolni chłopi. 
Powiatowy Urząd Ziemski w Płocku działał w latach 1945–194758. Kierował 
nim komisarz ziemski – Jan Ostałkiewicz. Na cele reformy rolnej w powiecie 
płockim przejęto 219 folwarków o powierzchni 44 035 ha. Rozparcelowano 
198 majątków o powierzchni 42 979 ha59. Ziemię otrzymywali małorolni  
i służba folwarczna. Reforma rolna przyczyniła się do całkowitej zmiany 
stosunków na wsi polskiej. Akcja parcelacji majątków nie obyła się bez walk. 
Ziemi nie starczyło dla wszystkich potrzebujących. Część rolników została 
skierowana na osiedlenie w olsztyńskie. 
 Wynikiem II wojny było pozostawione mienie pożydowskie i poniemieckie 
zarówno w mieście, jak i na wsiach. Jego zagospodarowaniem i przydziałem 
zajmował się, działający w Płocku w latach 1945–1952, Okręgowy Urząd 
Likwidacyjny60. Urząd po przejęciu nieruchomości rozdzielał miejskie 
domy, drobne przedsiębiorstwa (młyny, wiatraki) oraz gospodarstwa na 
wsiach. Podstawą działalności był dekret PKWN o nacjonalizacji przemysłu. 
Większe przedsiębiorstwa przechodziły na skarb państwa. Podobnie 
majątki ziemskie, z których tworzono Ośrodki Kultury Rolniczej, a następnie 
spółdzielnie produkcyjne i państwowe gospodarstwa rolne. 
 Jak zauważył Jacek Pawłowicz, rzeczywistą władzę w Płocku sprawował 
radziecki komendant wojenny – mjr. Cyganow, natomiast w powiecie 
– radziecki komendant powiatowy mjr. Walejew. Z nimi konsultowała 
wszystko Polska Partia Robotnicza61.
    
Życie gospodarcze

Podstawowym zadaniem władz miejskich po II wojnie światowej była 
organizacja życia gospodarczego. W zrujnowanym mieście nie działały: 
elektrownia, wodociągi, piekarnie, młyny. Już na drugi dzień po wyzwoleniu 
uruchomiono Elektrownię Miejską na Radziwiu oraz wodociągi. Poważnym 
problemem okazała się aprowizacja. Brakowało podstawowego wyżywienia. 
57 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o przeprowadzeniu reformy rolnej  

z dn. 6 IX 1944 r.
58 A. Stogowska, Wstęp do inwentarza Powiatowy Urząd Ziemski w Płocku z l. 1945–1947, 

maszynopis, w: Archiwum Państwowe w Płocku. 
59 A. Stogowska, Reforma Rolna w powiecie płockim, „Rocznik Muzeum Mazowieckiego  

w Płocku” 1977, z. 9, s. 65.
60 Archiwum Państwowe w Płocku, Akta Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Płocku 1945–

1952.
61 J. Pawłowicz, op. cit., s. 21.
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Stąd też pierwsze wysiłki skupiły się na uruchomieniu zakładów pracy 
i sprawach aprowizacyjnych. W pierwszym sprawozdaniu Wydziału 
Aprowizacyjnego znajdują się dokładne dane nt. aprowizacji; w okresie od 
10 marca do 31 wydano mieszkańcom Płocka: 99 200 kg chleba, 18 799 kg 
mięsa, 95 kg cukru, 34 800 kg ziemniaków, 4 073 kg mąki pszennej, 4 901 litrów 
mleka dziennie na karty dla 1 942 dzieci. Choć racje żywnościowe były małe 
– wynosiły po 400 gram chleba dziennie, po 200 gram mięsa tygodniowo  
i przysługiwały pracującym – to jednak i tego skromnego przydziału nie dało 
się zrealizować. Brak żywności spowodował konieczność jej reglamentacji. 
Jednym z pierwszych posunięć władz miejskich było wprowadzenie kartek 
na żywność dla kilku grup. Największe przydziały otrzymali robotnicy, 
Milicja Obywatelska i pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa, wydano 3 936 
takich kart. W II grupie znaleźli się inni pracownicy (408 kart). Do III kategorii 
kartkowej zaliczono m. in. rzemieślników – przydzielono im 349 kart. W III 
grupie znaleźli się emeryci – 71 osób. Wydawano również kartki rodzinne 
(dla dzieci) I kategorii (797) i II (6). Przewidywano, że na pokrycie tych potrzeb 
należało zabezpieczyć: 92 898 kg chleba, 20 834 kg mąki, 20 834 kg kaszy,  
4 214 kg cukru, 164 kg herbaty, 147 447 kg ziemniaków, 2 100 kg mydła,  
4 213 kg soli, 12 370 kg mięsa, 4 965 kg tłuszczu i 254 zapałek62. 

Przewidywana aprowizacja okazała się niemożliwa do realizacji  
z powodu trudności gospodarczych. Brak było zaplecza na wsi. Przeważały 
kłopoty transportowe. Konieczne do życia towary sprowadzano  
nieregularnie. Ze sklepami państwowymi konkurowały sklepy prywatne, 
gdzie sprzedawano towary po wysokich cenach. Chcąc zapewnić dzieciom 
regularne dostawy mleka, wprowadzono obowiązek dostawy od właścicieli 
krów w Płocku i Radziwiu.
 Artykułem nie do zdobycia był węgiel. Pierwszy transport dotarł do Płocka 
w maju, dzięki wymianie z górnikami za wędliny i mięso z Płocka. Transport 
wymagał odpowiedniego konwoju. Przyczynił się do uruchomienia 
zakładów produkcyjnych (piekarni). Również reglamentowane było 
drewno. Przydzielano je w pierwszym rzędzie zakładom przemysłowym. 
Pracownikom instytucji państwowych przysługiwał przydział 0,5 mp na 
osobę. 63 
 Mimo starań Wydziału Aprowizacyjnego na zabezpieczenie miasta 
szło 25% posiadanych zapasów, pozostałą część przeznaczano na 
potrzeby armii64. Władze miejskie zwalczały nielegalny handel. Już od 
24 marca obowiązywało rozporządzenie dotyczące cen we wszystkich 

62 Aprowizacja Płocka, „Jedność” 1945, nr 14.
63 Sprawa zaopatrzenia ludności w opał, „Jedność” 1945, nr 25.
64 Protokół MRN z IX 1945.
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przedsiębiorstwach handlowych, sklepach i warsztatach rzemieślniczych65. 
Ceny obliczano w stosunku: 1 zł polski równał się 4 zł lubelskim. Cenniki 
zatwierdzał Powiatowy Wydział Przemysłowo-Handlowy. Brak pieniędzy  
w obiegu spowodował, że Zarząd Miejski w Płocku już 15 marca wydał bony 
miasta Płocka w odcinkach po 50 gr., 1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł na sumę 200 000 
złotych66. Bony stanowiły środek płatniczy. W lipcu wprowadzono zakaz 
skupu artykułów żywnościowych przez handlarzy codziennie do godz. 12. 
Wprowadzono opłaty placowe na targu za handel nabiałem, pieczywem, 
owocami, rybami, mięsem i wędlinami67. Braki aprowizacyjne były także 
powodem okradania miejscowych sklepów. Prasa donosiła o częstych 
kradzieżach artykułów żywnościowych68. Zebrane jesienią plony poprawiły 
sytuację aprowizacyjną.
 Trudna sytuacja gospodarcza uderzała w najbiedniejszych i wymagała 
rozwiązań administracyjnych. Powołany Miejski Komitet Opieki Społecznej 
rejestrował i pomagał najbiedniejszym, którzy mieszkali w Płocku krócej niż 
rok. Dzięki staraniom Komitetu, w listopadzie 1945 roku udało się uruchomić 
akcje dożywiania dzieci w szkołach. Z tej pomocy skorzystało 600 uczniów. 
Pomoc dla biedniejszych była prowadzona w różnych formach. Włączyły się 
do niej rzemieślnicy, kupcy i pracownicy przedsiębiorstw. Związek Kupców 
zebrał 12 tysięcy złotych, które rozdzielono instytucjom zajmującym się 
dziećmi: Zakładowi Dzieciątka Jezus, Schronisku Młodzieżowemu, Radzie 
Wojskowej przy Zarządzie Miejskim, Miejskiemu Komitetowi Pomocy 
Społecznej. Udzielano pomocy rodzinom żołnierzy walczących na frontach 
oraz powracającym z obozów koncentracyjnych. Rozpoczęło działalność 
Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza Polskiego69, które zorganizowało w lipcu 
kwestę. Zebrane fundusze przekazano żonom żołnierzy. 
 Dla powracających do Płocka Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża 
zorganizował przy ul. Wyszogrodzkiej dom noclegowy na sto łóżek. 
Funkcjonowała także stołówka. Płocczanie chętnie udzielali pomocy 
powracającym w cukierni na pl. Narutowicza, oferowano im np. darmowe 
śniadania70.
 W listopadzie 1946 roku dotarły do Płocka pierwsze dary UNRA71. 
Powołano specjalną komisję, której przewodniczyła Stanisława Churska. 
Komisja rozdzieliła odzież damską: 262 sukienki, 157 bluzek, 30 spódnic, 38 

65 „Jedność” 25 III 1945, nr 2. 
66 „Jedność” 1945, nr 4.
67 

B. Ostrowska, op. cit., s. 19.
68 „Jedność” 22 V 1945 r., nr 22. 
69 Pomoc rodzinie żołnierza, „Robotnik Mazowiecki” 22 VII 1945, nr 6.
70 Czyn obywatelski, „Jedność” 1945, nr 23.
71 Sprawozdanie z działalności Komisji do Spraw Rozdziału Darów UNRA, „Robotnik Mazowiecki” 

1946, nr 2.
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palt, 51 płaszczy, 24 kurtki, męską: 71 par spodni, 7 płaszczy, 50 jesionek, 22 
swetry, 30 koszul oraz dziecięcą: 250 sukienek, 217 bluzek, 110 spódniczek, 
36 par spodni, 22 płaszczyki, 150 sztuk bielizny i buty: 395 par damskich, 112 
męskich, 121 dziecięcych i 31 sztuk obuwia gumowego. Z darów skorzystało 
527 rodzin.
 Oczekiwanie na paczki, które zawierały towary nie do zdobycia, 
wypełniały życie mieszkańców:

Paczki, paczki  UNRA ! [...]Od jakiegoś czasu żyjemy przydziałem paczek, cieszymy się jak dzieci, 
zabiegamy o nie, martwimy się na zmianę. Ile starań radości, zawiści, niepokoju. Kto dostanie ? 
Całe miasto nosi paczki” wspomina jedna z płocczanek.72 Paczki żywnościowe UNRA poprawiały  
ciężką sytuację aprowizacyjną zwłaszcza na artykuły luksusowe :”Płock dostał bardzo porządnie, 
10 kilowe: dużo papierosów, konserw, słodyczy. Byłam stęskniona za czekoladą. W ostatnich 
miesiącach dostajemy na ogół więcej przydziałów żywnościowych, za wyjątkiem mięsa. I tylko 
pracownicy I kategorii : rządowi i samorządowi. Pracownicy prywatnych przedsiębiorstw, jako 
teoretycznie a może i praktycznie lepiej uposażeni, przydziałów żadnych nie dostają. Dużo stąd 
rozgoryczenia73. 

Konieczność zapewnienia mieszkańcom opieki zdrowotnej leżała  
u podstaw organizacji służby zdrowia. Na czele Wydziału Zdrowia w Zarzą- 
dzie Miejskim stanął doktor Seweryn Zieliński. Do miasta należał Szpital 
Św. Trójcy (posiadający 175 łóżek), w którym funkcjonowały oddziały: 
wewnętrzny, chirurgiczny, położniczy i ginekologiczny74. Drugi szpital, tzw. 
zakaźny, przejął Wydział Powiatowy. Potrzeby zdrowotne mieszkańców  
miasta załatwiała przychodnia Polskiego Czerwonego Krzyża na  
ul. Misjonarskiej. Z bezpłatnych porad lekarzy tej placówki korzystali  
przeważnie powracający z niewoli niemieckiej i dzieci z Ochronki Domu  
Ludowego75. Dużym ułatwieniem dla ludności były dyżury nocne płockich 
lekarzy i aptek76. 25 lipca 1945 roku oddano do użytku Miejski Ośrodek Zdrowia  
z poradniami specjalistycznymi77.

Jak pisała Jadwiga Stypułkowska, powoli życie w mieście wracało wtedy 
do normy: 

Ludzie już się po części urządzają „na stałe”, już zajęci gorączkowo odbudową życia, dorabianiem 
się, obojętnieją na bieg spraw ogólnych, tracą je z oczu. Pobiadolą dla zwyczaju, zwłaszcza, 
gdy stracą na świeżo zegarek lub rower i wracają myślą czym prędzej na własne zaśmiecone 
podwórko78 .

72 J. Stypułkowska, op. cit., s. 103.
73 Ibidem.
74 Ze Szpitala Miejskiego, „Jedność” 27 V 1945, nr 16.
75 Z działalności PCK w Płocku, „Jedność” 29 VII 1945, nr 34.
76 Dyżury nocne lekarzy i aptek, „Jedność” 8 VI 1945, nr 18. 
77 Miejski Ośrodek Zdrowia, „Robotnik Mazowiecki” 29 VII 1945, nr 7. 
78 J. Stypułkowska, op. cit., s. 95.
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Drugim poważnym problemem, przed którym stanęły władze miejskie, były 
sprawy mieszkaniowe. W pierwszych dniach po wyzwoleniu mieszkańcy 
Płocka zaczęli samowolnie zajmować opuszczone lokale. Zwłaszcza do 
kwater pozostawionych po Niemcach zaczęli się przeprowadzać właściciele 
gorszych mieszkań, aby polepszyć swoje warunki bytowe. W okresie II wojny 
1/3 mieszkańców Płocka stanowili Niemcy (ponad 8 tysięcy osób), stąd 
pozostawione przez nich mieszkania stanowiły 1/3 zasobu przyzwoitych 
lokali mieszkalnych w mieście. Ponadto pozostawały jeszcze mieszkania 
osób, które nie wróciły do miasta np. domostwa pożydowskie. Mimo 
że dzielnica żydowska (mieszkało w niej ponad 9 tys. osób) była uboga,  
a mieszkania marne, to i tak jej lokale szybko były samowolnie zajmowane79.  
Problem stał się szczególnie dotkliwy, gdy powracające do Płocka rodziny 
wysiedlone przez Niemców (około 6 tys. osób) zastawały własne mieszkanie 
zajęte. Tak o tym zjawisku pisała w pamiętniku Stypułkowska:

Po szale rabunkowym, który nadał miastu żałosny widok, ogarnął ludzi szał przeprowadzek. 
Wszyscy rzucali się na wolne po Niemcach mieszkania. Jedni wracają do swoich dawnych, 
przedwojennych lokali, z których zostali przedtem usunięci, inni szukają całego schronienia po 
zniszczonych przez bomby dotychczasowych mieszkań, inni wreszcie gnieżdżący się przez całe 
życie w ciasnocie i niewygodzie suteren i poddaszy chcą nareszcie powetować dotychczasową 
poniewierkę, rozprostować się, odetchnąć. I tych bardzo rozumiem – niechże użyją ludzkich 
warunków80. 

Sprawa mieszkaniowa wymagała uporządkowania administracyjnego.  
W kwietniu na posiedzeniu MRN omawiano rozwiązanie kwestii 
mieszkaniowej. Miasto podzielono na cztery rejony: wschód, zachód, 
śródmieście i Radziwie, utworzono Rejonowe Komisje Mieszkaniowe.  
W skład Komisji weszli przedstawiciele związków zawodowych, właścicieli 
nieruchomości i urzędnicy miejscy. Komisjom przewodniczyli: W. Niczyporuk, 
Jeżewski, Bandurski i Szczytniewski. Funkcję przewodniczącego czterech 
Komisji powierzono Ożuchowskiemu. Obok społecznych komisji działał też 
Wydział Mieszkaniowy przy Miejskiej Radzie Narodowej. Podstawowym 
zadaniem komisji były przydziały lokali właścicielom sprzed II wojny oraz 
tym, którzy posiadali zezwolenie na zajęcie mieszkania. Komisja zajmowała 
się również rozdziałem sklepów i kwater użytkowych. Określano wysokość 
opłat za lokale i ewentualne sprawy remontowe, decydowano o eksmisji 
z nieprawnie zajętego mieszkania. Właściciele domów mieli obowiązek 
zgłaszania do władz miejskich informacji o wolnych lokalach. Początkowo 
komisje nie działały sprawnie81, było wiele zastrzeżeń do jej pracy, stąd też 
MRN sprawę mieszkań podejmowała kilkakrotnie na swych posiedzeniach 
79 „Jedność” 20 V 1945, nr 14. 
80 J. Stypułkowska, op. cit., s. 87.
81 Komisje mieszkaniowe muszą usprawnić działalność, „Jedność” 16 IX 1945, nr 48; Komisja 

Mieszkaniowa od frontu, „Jedność” 21 X 1945, nr 58.
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(w lipcu i wrześniu). Stopniowo gospodarka mieszkaniami poprawiała 
się, zwłaszcza po nawiązaniu współpracy z Państwowym Urzędem 
Repatriacyjnym.
 Uregulowanie spraw własności lokali oraz gospodarki miejskiej 
było również ważne, poza aspektem społecznym, dla budżetu miasta. 
Miejska Rada Narodowa przystąpiła bowiem w 1945 roku do działania 
bez jakichkolwiek zasobów finansowych. Pierwszy projekt preliminarza 
budżetowego miasta Płocka uchwalono na 24 lutego 1945 roku. Obejmował 
on okres wyzwolenia do 31 marca 1945 roku i przedstawiał się następująco: 
dochody miasta określono na sumę 178 503 zł, a wydatki na 1 985 665 zł. 
Niedobór wynosił 1 809 015 zł82. Przez kilka następnych lat władze miejskie 
starały się dojść do równowagi między wydatkami i dochodami. W 1948 
roku budżet określał wydatki zwyczajne i nadzwyczajne na sumę 91 256 
144 zł, natomiast dochody zwyczajne i nadzwyczajne na sumę 66 891 127 
zł, niedobór wynosił wtedy 30 365 018 zł. Uchwalony w 1949 roku budżet 
miasta był zrównoważony. W wydatkach przyjęto sumę 115 470 089 zł, którą 
pokryły dochody wynoszące 115 470 zł. Równowaga ta utrzymała się także  
w 1950 roku, wówczas przyjęto do zatwierdzenia sumy wydatków na 108 360 
000 zł, którą całkowicie pokryły uzyskane dochody83. Dużą część dochodów 
miasto uzyskiwało dzięki  podatkom nakładanym na mieszkańców.
 Życie gospodarcze miasta wiązało się również z zapewnieniem pracy 
dla jego mieszkańców. Choć Płock nie był miastem bardzo zniszczonym, 
to jednak dotkliwie dawał się we znaki brak mostu na Wiśle. Już  
w kwietniu przystąpiono do rozbiórki mostu drewnianego i obudowy mostu 
kolejowo-drogowego. Planowano postawienie mostu prowizorycznego 
za 3–4 miesiące84. Poszczególne zakłady pracy własnowolnie przejmowali 
robotnicy, tworząc jednocześnie Rady Zakładowe i Komitety Fabryczne. 
Powstały one w Płockich Zakładach Przemysłowych, Państwowych  
Zakładach Samochodowych, Drukarni, Elektrowni, Stoczni Rzecznej,  
Zakładach Narzędzi Rolniczych, Cukrowni w Borowiczkach i innych  
miejscach. Trudności w uruchomieniu produkcji wynikały z braku urządzeń 
fabrycznych i regulacji prawa własności, szczególnie w prywatnych zakładach 
np. w Drukarni i Fabryce Narzędzi Rolniczych. Ustawa o nacjonalizacji 
przemysłu z 1946 roku pozwoliła rozwiązać problem funkcjonowania 
przedsiębiorstw. Przeszły one na własność państwa.
 Wielkie zaangażowanie popychało ludzi do działań. Przykładowo 
pracownicy Elektrowni Płockiej na własną rękę poszukiwali wywiezionych 
przez okupanta urządzeń85. Uruchomiona 1 lutego dawna Fabryka 

82 Protokół posiedzenia MRN z dn. 24 II 1945, Akta miasta Płocka.
83 Protokoły posiedzeń MRN z l. 1948, 1948, 1950.
84 Odbudowa mostu w Płocku, „Jedność” 1945, nr 7.
85 Duża turbina płockiej elektrowni, „Jedność” 27 VI 1945, nr 24. 
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Narzędzi Rolniczych przyjęła nazwę Płockich Zakładów Przemysłowych,  
a od września 1948 roku stała się Fabryką Maszyn Żniwnych. Na jej wyroby  
z niecierpliwością oczekiwali rolnicy. W 1947 roku jej produkcja wynosiła: 
251 wialni, 180 młockarni, 81 kieratów, 88 śrutowników, 479 wozów86.
 Potrzeby aprowizacyjne spowodowały konieczność uruchomienia 
Zakładów Przemysłu Terenowego, które – już kilka dni po wyzwoleniu 
– produkowały mydło i proszek do prania. Pilnym zadaniem okazało się 
uruchomienie miejscowej Rzeźni Miejskiej, która rozpoczęła pracę dzięki 
ofiarności pracowników. Początkowo cała produkcja oddawana była 
armii, natomiast po zakończeniu działań bojowych spełniała potrzeby 
mieszkańców Płocka, powiatu a nawet stolicy. Produkowano smalec, 
konserwy mięsne i jarzynowe. Rzeźnia obejmowała przetwórnię warzywną 
na Radziwiu. Pierwotnie na potrzeby armii pracowały także płockie młyny. 
Miasto zaopatrywane było w mąkę pochodzącą z okolicznych młynów. 
Od czerwca młyny płockie rozpoczęły przemiał dla ludności cywilnej 
miasta i powiatu87. Utworzono Związek Młynów, w skład którego weszły 
Młyn Handlowy i Kupiecki oraz Młyn Królewiecki (od nazwy ulicy) i młyny 
prywatne. Przeprowadzono także remont olejarni na Nowym Rynku.  
W marcu uruchomiono Wytwórnie Budyniów. Zakłady przetwórcze 
zatrudniły wielu płocczan. W młynach pracowały 102 osoby88. Tradycyjnie  
w Płocku przeważał przemysł przetwórczy rolno-spożywczy.
 Szczęśliwie skończyły się próby uruchomienia stoczni i portu rzecznego. 
Zakład ten poniósł największe straty. Budynki ocalały jedynie w 15%, a z 416 
obrabiarek pozostało jedynie 7 sztuk89. Po sprowadzeniu maszyn zatrudnienie 
znalazło tu 800 osób. Port rzeczny przystosowano do przeładunków zboża 
i cukru. Koniecznością stało się wybudowanie elewatora zbożowego, jako 
magazynu przechowującego transportowane Wisłą zboże. 
 Dewastacja miasta spowodowana działaniami wojennymi 
spowodowała, że już w pierwszych dniach wolności zaczął funkcjonować 
Zakład Oczyszczania Miasta. Chodziło o usunięcie gruzów i niemieckich 
napisów na murach. Zabroniono nalepiania na murach różnego typu 
ogłoszeń i postawiono w mieście specjalne słupy. Zdarzało się, że do prac 
porządkowych byli zatrudniani mieszkańcy miasta. O fakcie tym pisze 
Stypułkowska:

Są do wykonania różne roboty publiczne: oczyszczanie ze śniegu ulic i lotniska, mycie  
i uporządkowanie koszar. Wojsko zapotrzebuje pewną ilość ludzi (oczywiście w setkach). 

86 J. Stefański, Dzieje Fabryki Maszyn Żniwnych im. Marcelego Nowotki w Płocku (1870–1977), 
Warszawa 1986.

87 Z płockiego przemysłu młynarskiego, „Jedność” 6 VI 1945, nr 19. 
88 B. Ostrowska, op. cit., s. 33.
89 O przemysłową przyszłość Płocka, „Jedność” 16 IX 1945, nr 48. 
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Werbowanie ich przeprowadza nasza milicja systemem niemieckim znacznie udoskonalonym. 
Łapie się po prostu przechodniów na ulicy nie zważając na płeć, wiek, stan zdrowia90. 

W celu szybkiego odgruzowania miasta Miejska Rada Narodowa uchwaliła 
w kwietniu, że każdy mężczyzna w wieku 18–50 lat powinien przepracować 
w ten sposób jeden dzień w miesiącu. Natomiast właściciele koni  
i wozów winni je oddać do dyspozycji miasta na dwa dni w tygodniu91. 
Przeprowadzona akcja porządkowania miasta dała pomyślne rezultaty.  
W ciągu trzech miesięcy wyremontowano dziesięć bloków poniemieckich, 
budynki szkolne, gmach Ratusza. Przeprowadzono porządkowanie kilku 
ulic, posadzono 4 360 sztuk krzewów i drzewek, zasypano rowy strzelnicze  
i leje po bombach. Po połączeniu Zakładu Oczyszczania Miasta i Wodociągów 
Miejskich powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.
 W porządkowaniu miasta pomagało Przedsiębiorstwo Budowlane 
Oddział 7 w Płocku. Jego pracownicy prowadzili prace remontowo-
budowlane. Firma powstała na bazie niemieckiego prywatnego zakładu 
pracy. Stała się zalążkiem późniejszego „Stolbudu”92.
 Swe warsztaty pracy organizowało też Płockie rzemiosło. Wojewódzka 
Izba Rzemieślnicza, mająca swą siedzibę na ulicy Stalina, prowadziła 
rejestrację szkód wojennych. Spodziewano się, że w ten sposób miasto 
otrzyma odszkodowania za zniszczone warsztaty pracy lub przydział 
nowych maszyn polskiego pochodzenia93. 26 maja 1945 roku na posiedzeniu 
organizacyjnym Izby Rzemieślniczej ustalono etapy uruchamiania 
produkcji, wyznaczając priorytety w zależności od potrzeb społecznych. 
Postanowiono przyuczyć do zawodów młodzież, organizując ku temu kursy 
czeladnicze. Nastąpiła rejestracja zakładów rzemieślniczych. Na terenie 
powiatu płockiego funkcjonowało 649 warsztatów, z czego 70% przypadało 
na Płock. W podziale na poszczególne branże okazało się, że najwięcej 
było warsztatów krawieckich (148) i szewskich (148). Następną dobrze 
rozwijającą się branżę stanowiło rzemiosło spożywcze (129)94.
 Kłopoty aprowizacyjne miasta starała się rozwiązać Spółdzielnia 
Spożywców „Zgoda”, która wznowiła działalność w pierwszych dniach 
stycznia. Ta Spółdzielnia o bogatej tradycji poniosła wielkie straty. Sklepy były 
zniszczone, brak towarów nie pozwalał na handel. Odbudowę rozpoczęto 
od organizacji sklepów spożywczych. W marcu uruchomiono piekarnię,  
a w maju skład opału „Zgoda”. Po podpisaniu stosownych umów z władzami 

90 J. Stypułkowska, op. cit., s. 86.
91 Roboty prowadzone w Płocku, „Jedność” 11 VII 1945, nr 29. 
92 L. Żak, Zakłady Stolarki Budowlanej „Stolbud” w Płocku, „Notatki Płockie” 1975, s. 39–43.
93 Wojewódzka Izba Rzemieślnicza, „Jedność” 3 VI 1945, nr 18.
94 Warsztaty rzemieślnicze w Płocku, „Jedność” 30 VI 1945, nr 23; Izba Rzemieślnicza w Płocku, 

„Jedność” 29 VIII 1945, nr 43.
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miejskimi Spółdzielnia prowadziła handel artykułów podstawowych, takich 
jak: cukier, mąka, ziemniaki, zapałki i mydło, w swych 16 sklepach95. 
 W kwietniu 1945 roku w Płocku rozpoczął działalność Oddział Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej, którego głównym 
zadaniem była pomoc w organizacji ruchu spółdzielczego na terenie miasta 
i powiatu. Był on zapleczem dla powstających spółdzielni mleczarskich, 
Spółdzielni „Rolnik” i Spółdzielni „Społem” w Płocku i w terenie. Ruch 
spółdzielczy znalazł społeczne poparcie – w Płocku założono Spółdzielnię 
Ogrodniczą „Witamina” i Spółdzielnię Pracy Konserwacyjno-Remontowej 
„Tęcza”96. 
 Konieczność zapewnienia aprowizacji i przemieszczania się osób 
spowodował  konieczność organizacji transportu oraz komunikacji. 
Brak stałego połączenia przez Wisłę skomplikował transport drogowy, 
który odbywał się okrężną drogą przez Sierpc. Pozostawał transport 
drogowy. W czerwcu uruchomiono Państwową Komunikację 
Samochodową. Posiadała ona głównie samochody ciężarowe do 
przewozu towarów. Dopiero 17 sierpnia 1945 roku pasażerów zaczęła 
obsługiwać stała linia autobusowa na trasie Płock–Warszawa. Autobusy 
odjeżdżały z ulicy Tumskiej. Wkrótce uruchomiono połączenia  
z Toruniem, Bydgoszczą i Tczewem. Władze miejskie i powiatowe starały 
się, aby powstałe na terenie miasta Państwowe Zakłady Samochodowe 
regenerowały tabor samochodowy. We wrześniu odbyła się narada  
z udziałem majora Wrzosa, dyrektora Państwowego Urzędu Samochodowego. 
Miastu przekazano autobus oraz obiecano kolejne z przekazów radzieckich  
i darów UNRA. Deklarowano odbudowę zniszczonego przez Niemców 
dworca autobusowego, jako bazę przyszłego przedsiębiorstwa.
 Transport wodny odbywał się Wisłą. W czerwcu pieczę nad nim przejęła 
Żegluga Państwowa. Statki do Warszawy pływały do Płocka w dni parzyste, 
z Warszawy w dni nieparzyste.  
 Powojenny entuzjazm udzielał się wszystkim pracującym. Robotnicy 
Płockich Zakładów Przemysłowych nie otrzymywali pensji tylko żołnierskie 
racje żywnościowe. „Nikt wówczas nie pytał, kto i ile będzie mu płacił, tylko 
każdy uczciwie wziął się do pracy, aby stopniowo zaprowadzić porządek  
w mieście” – wspomina Franciszek Galdfach97.

95 Kto nas będzie zaopatrywał?, „Jedność” 30 V 1945, nr 17. 
96 B. Ostrowska, op. cit., s. 35.
97 F. Galdfach, Wspomnienia, maszynopis w Muzeum Mazowieckie w Płocku.

Płock Po ii wojnie świAtowej (1945–1946) 



28

Życie społeczno-polityczne

W nowej rzeczywistości powojennej wiodącą rolę pełniła Polska Partia 
Robotnicza, której zadaniem było przejęcie władzy na wszystkich 
odcinkach nowego państwa. Już w okresie okupacji hitlerowskiej działacze 
PPR i PPS tworzyli konspiracyjne rady narodowe, które po wyzwoleniu 
stały się organami władzy ludowej. Działaczami partyjnymi obsadzano 
wszystkie stanowiska administracyjne, gospodarcze i inne. Ważny był  
nie profesjonalizm, lecz pochodzenie i zaufanie partyjne. Chodziło  
głównie o stworzenie nowego oblicza społeczno-politycznego narodu, 
realizowanego w programie odbudowy kraju.
 Już 25 stycznia odbyło się posiedzenie Komitetu Powiatowego Polskiej 
Partii Robotniczej. Funkcję sekretarza Komitetu Powiatowego objął Antoni 
Łuczak, a sekretarzem Komitetu Miejskiego został Stefan Szczęsny. Wkrótce 
jednak nastąpiły zmiany personalne. Sekretarzem powiatowym ogłoszono 
Jakuba Krajewskiego, a miejskim Stefana Gołębiowskiego. Wspominając ten 
trudny, ale owocny okres w życiu partii, Jakub Krajewski stwierdził:

Partia w tym czasie wpływała na społeczeństwo, by je pozyskać dla  budowy ludowego państwa 
[...]. Partia miała żywy kontakt z towarzyszami i bezpartyjnymi, dzięki niezwykle ofiarnej pracy 
sekretarzy aktywu. Towarzysze udzielali wszechstronnej pomocy organizacyjnej organizacjom 
terenowym [...].”98 

Ważnym zadaniem było również pozyskanie młodzieży. Tę misję Komitet 
Miejski PPR powierzył Wacławowi Ćwikowi. Otrzymał on polecenie 
utworzenia w Płocku i w Powiecie Związku Walki Młodych. Już w lutym,  
w lokalu przy ul. Misjonarskiej odbyło się zebranie organizacyjne zrzeszenia. 
Po ukonstytuowaniu wybrano Zarząd. Przewodniczącym Zarządu Miejskiego 
Związku Walki Młodych został Aleksander Ćwik. Natomiast przewodnictwo 
Zarządu Powiatowego objął Wacław Ćwik. Przystąpiono również do 
stworzenia sieci placówek terenowych o charakterze kół terenowych99. 
Członkowie ZWM aktywnie działali w zakładach pracy tworząc brygady 
młodzieżowe współzawodniczące z robotnikami. Pomagali w realizacji 
reformy rolnej na wsiach, co wiązało się także z czynnym udziałem w akcjach 
zbrojnych. Na zjeździe powiatowym ZWM, który odbył się 15 kwietnia,  
w referacie programowym podkreślano dużą rolę jaką odegrać miała 
młodzież w wyzwolonej ojczyźnie: „Czekają na was wielkie zadania, czeka 
was wysiłek i ofiarna praca. Młodzież polska zrozumiała powagę chwili.  
Z zapałem i entuzjazmem garnie się do pracy przy odbudowie odrodzonej 

98 J. Krajewski, Na Ziemi Płockiej, w: Takie były początki, Warszawa 1965, s. 405–406.
99 Powiatowy Zjazd ZWM w Płocku, „Jedność” 15 IV 1945, nr 5. 
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ojczyzny”100. Przy ZWM w Płocku zorganizowano drużynę piłkarską i sekcję 
dramatyczną. Członkowie z zapałem realizowali hasło: „Walka, Nauka, 
Postęp”. 
 Reaktywowano także przedwojenną organizację młodzieżową o nazwie 
 Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. 
28 stycznia z inicjatywy Stanisława Kacperowskiego odbyło się zebranie. 
Członkowie nawiązywali do dawnych tradycji pracy oświatowej dla 
młodzieży robotniczej. Formacja kierowała się wówczas hasłem: „Przez 
naukę do socjalizmu”. W artykule propagującym działalność stwierdzano: 

TUR już dziś realizuje swe postulaty w budowie państwa: 1. przez czynny udział w budowie 
armii demokratycznej, 2. przez pomoc w przeprowadzeniu reformy rolnej, 3. przez udział  
w administracji publicznej, milicji itp., 4. przez pomoc przy akcji repatriacyjnej i rewindykacji 
Ziem Zachodnich, 5. przez uczestnictwo w wystąpieniach publicznych na wiecach itp., 6. przez 
branie udziału w Radach Zakładowych, komisjach i innych [...]101. 

OMTUR w Płocku prowadziła działalność poprzez sekcje: kulturalno-
oświatową, dramatyczną, muzyki i śpiewu, piłkarską, lekkoatletyczną, 
bokserską, sportów wodnych, szybowcową, szachową i sanitarną. 
Przez tworzenie kół w zakładach pracy pozyskiwano młodzież, która 
realizowała program odbudowy kraju i tworzyła nowe polityczne oblicze 
społeczeństwa. Połączenie obu organizacji nastąpiło w 1948 roku. Zebranie 
inauguracyjne odbyło się w budynku Gimnazjum im. Władysława Jagiełły  
i było dużym wydarzeniem politycznym w Płocku. Przewodniczącym został 
Z. Tymiński102.  
 Wkrótce po wyzwoleniu działalność rozpoczęła Polska Partia 
Socjalistyczna, która utworzyła wspólny front z Polską Partią Robotniczą, 
kształtując nową rzeczywistość społeczną. Partia miała już pewne tradycje 
wynikające z działalności międzywojennej w Płocku. Idea państwa ludowego 
natrafiła w społeczeństwie na podatny grunt. Funkcję sekretarza komitetu 
powiatowego objął Stefan Pernej, a sekretarza miejskiego Wincenty 
Kępczyński. Wspólnota celów została jednak zrealizowana w 1949 roku, gdy 
– w wyniku połączenia – powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza.
 Również inne partie przystąpiły do działania. 18 lutego odbył się zjazd 
Stronnictwa Ludowego Okręgu Płockiego103. W obradach uczestniczyli 
przedstawiciele: Armii Czerwonej, Wojska Polskiego, władz miejskich oraz 
partii politycznych PPR i PPS. Omawiano aktualne problemy wsi, realizację 
reformy rolnej, oświaty ludowej i pracy nad uaktywnieniem młodzieży 

100 Ibidem.
101 Sprawozdanie z działalności O.M.T.U.R. w Płocku za okres od 28 I do 31 XII 1945, „Robotnik 

Mazowiecki” 10 luty 1946, nr 7.
102 „Jedność Mazowiecka” 1948, nr 34.
103 Wielki Zjazd Stronnictwa Ludowego 1945, „Jedność” 18 III 1945, nr 1.
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wiejskiej. Przedstawiciel PPR – towarzysz Osłowski – w swym wystąpieniu 
podkreślił ważną rolę sojuszu robotniczo-chłopskiego. Także i ta partia 
stawiała na młodzież, którą do pracy propagandowej przygotowywali 
zasłużeni działacze ludowi: Zalewski, Marszenda, Korczyk. W połowie 1945 
nastąpił rozłam w ruchu ludowym. Powstało Polskie Stronnictwo Ludowe 
stojące w opozycji do władzy ludowej. Działalność tej partii spotkała się 
krytyką ze strony PPR, PPS i SD. 
 W maju zebrali się członkowie Stronnictwa Demokratycznego, aby 
wybrać dyrekcję i zadeklarować społeczeństwu swój program. Wybrano 
Zarząd, do którego weszli: T. Gierzyński, W. Balcerzak, W. Hombek, M. Jachnis, 
S. Jędrzejczak, J. Misiak, J. Możeszowicz, A. Żółtowski104.
 Rozliczne zadania, jakie stanęły przed działaczami partyjnymi, 
wymagały działalności politycznej, gospodarczej oraz gotowości bojowej. 
Praca ideologiczna prowadzona była przez organizację zebrań, zjazdów 
i konferencji, na których zwykle wygłaszano referaty ideologiczne. Praca 
propagandowa prowadzona była na wiecach z udziałem szerokich 
rzesz społeczeństwa. Zgromadzenia zwoływano z różnych okazji, nawet 
historyczne wydarzenia były odpowiednie do propagandy partyjnej. 
Działacze partyjni wiedzieli, że szybkie dotarcie do społeczeństwa zapewnić 
może prasa. Dlatego też już w marcu ukazał się pierwszy numer pisma 
„Jedność” organu PPR, a w czerwcu gazeta „Robotnik Mazowiecki” organu 
PPS. W 1946 roku nastąpiło połączenie pism w nowy tytuł „Jedność 
Mazowiecka”. W pierwszym numerze zamieszczono propagandowy artykuł 
Z czym do Was idziemy, który określił charakter pisma. „Jedność Mazowiecka” 
ukazywała się do 1948 roku.
 Życie polityczne okresu lat powojennych charakteryzowało się 
imprezami masowymi: akademiami, wiecami. Chodziło o zaangażowanie 
w nie szerokich rzesz społeczeństwa. Każda okazja była dobra, aby 
zademonstrować siłę partii politycznych lub zapoznać społeczeństwo 
z ideologią. 19 marca 1945 roku z okazji imienin Marszałka Józefa Stalina 
odbyła się manifestacja Mazowsza Płockiego. Spod budynku Komitetu PPR 
ruszył pochód, w którym uczestniczyli członkowie komitetu miejskiego 
i powiatowego. Niesiono portrety z wizerunkiem Marszałka. Pochód 
przeszedł ulicami miasta pod ratusz, gdzie odbyła się manifestacja: 
„Przedstawiała imponujący widok, jakiego gród nasz jeszcze nie pamięta. 
Uformował się pochód zdający się nie mieć początku i końca. Płynęła fala 
za falą” – relacjonował dziennikarz „Jedności”. Wznoszono okrzyki na cześć 
Armii Czerwonej i niezwyciężonego wodza oraz przeciwko zdrajcom 
kapitalistyczno-faszystowskim i AK. Z balkonu do ludności przemówił – 
kierownik Wojewódzkiego Biura Propagandy i informacji – Poczmański. 
104  Życie polityczne w Płocku, Stronnictwo Demokratyczne w Płocku, „Jedność” 26 IX 1945, nr 51. 
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Następnie przedstawiciel PPR i komendant wojenny gminy Borowiczki 
– towarzysz Gołębiowski. Wiceprzewodniczący MRN – Leszczyc odczytał 
tekst depeszy do jubilata, którą przyjęto „żywiołowo”. Jeszcze tego samego 
dnia w Teatrze Płockim odbyła się akademia, którą otworzył towarzysz 
Gołębiowski. W prezydium zasiedli przedstawiciele partii: Stronnictwa 
Ludowego (Lutyński) i PPS (towarzysz Pernej), a obok nich reprezentanci 
Armii Czerwonej, Wojska Polskiego oraz władz państwowych i miejskich. 
Wszyscy członkowie prezydium przemawiali. Zdaniem dziennikarza 
największe wrażenie wywarło przemówienie komendanta wojennego 
gminy Borowiczki (nazwisko nieznane) wygłoszone w języku rosyjskim. 
Mówił on o budowie Polski demokratycznej wyzwolonej przez Armię 
Czerwoną105.
 Nawet akademia z okazji 151 rocznicy powstania kościuszkowskiego była 
manifestacją propagandową nowej władzy. 24 kwietnia odbyła się w Płocku 
manifestacja na Rynku Starego Miasta. Brali w niej udział przedstawiciele: 
PPR, PPS, ZWM, TUR, Stronnictwa Demokratycznego, Stronnictwa 
Ludowego oraz inne organizacje zawodowe i społeczne. Głos zabierał 
kierownik Urzędu Informacji i Propagandy – Poczmański, przedstawiciel 
PPR – Gołębiowski, PPS – Churski i komendant powiatowy – major Walejew.  
Jak pisze dziennikarz: „ludność wyraziła gorącą wdzięczność Tymczasowemu 
Rządowi za zawarcie paktu przyjaźni z Rządem Radzieckim”106. Wyrazem 
wdzięczności dla wyzwolicielskiej Armii Czerwonej stał się pomnik 
postawiony przed budynkiem starostwa na pl. Obrońców Warszawy107, który 
przemianowano z przedwojennego pl. Józefa Piłsudskiego. Dochodzącą do 
placu ulicę zmieniono na ulicę Józefa Stalina, dziś jest to ul. Kolegialna.
 Święto 1 Maja było przeglądem sił politycznych. MRN wydała nawet 
specjalną odezwę do mieszkańców wzywając do poparcia programu partii 
poprzez udział w pochodzie. W teatrze miejskim zorganizowano również 
okolicznościową akademię108. 
 Uroczyście obchodzono zakończenie wojny. 9 maja wiec zgromadził 
mieszkańców miasta. Tu, wśród innych przemówień, zabrał głos prezydent 
miasta – Franciszek Kozłowski109. Również, z okazji rocznicy wydania 
Manifestu PKWN, dzień 22 lipca ustanowiony został świętem narodowym, był 
on demonstracją władz partyjnych i prezentacją programu. Na wiecu przed 
ratuszem, zorganizowanym przez PPR, PPS i Stronnictwo Demokratyczne, 
Gołębiowski, przedstawiciel PPR powiedział: 

105 „Jedność” 1945, nr 3.
106  „Jedność” 1945, nr 9.
107  Obecnie na miejscu tego pomnika znajduje się pomnik Józefa Piłsudskiego.
108  „Jedność”, nr 10.
109  „Jedność”, nr 9. 
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Wyrzucona została już za burtę najbardziej wsteczna warstwa obszarnicza, która tyle nieszczęść 
na Polskę sprowadziła. Na nas obecnie polega odbudowa kraju na nowych granitowych 
podstawach, lecz dopóki reakcja nie będzie całkowicie unicestwiona, nie będzie w Polsce 
dobrze. Reakcja dotąd broni nie złożyła i PPR musi być czujna110. 

Kierownik Miejskiego Oddziału Propagandy – Borowski wzywał do 
przezwyciężenia wszelkich trudności i wypełniania założeń Manifestu 
Lipcowego.
 Zjazd aktywu PPR miasta i powiatu, który został zorganizowany 
9 września 1945 roku w Płocku, był okazją do podsumowań oraz 
wyznaczenia przyszłych działań. Obrazował także sytuację polityczną,  
a także gospodarczą powiatu płockiego. Przewodniczył mu Jakub Krajewski, 
sekretarz powiatowy. Okolicznościowy referat wygłosiła, przedstawicielka 
Komitetu Wojewódzkiego PPR, towarzyszka Kowalska. Mówiła o sytuacji 
polityczno-gospodarczej przedstawiając różne formy walki politycznej 
reakcyjnego podziemia: „Partia powinna być czujna, dlatego szeregi nasze 
muszą być najbardziej ideologicznie zwarte, a partia musi mieć charakter 
jak najbardziej masowy” – stwierdziła111. Podkreślano znaczenie sojuszu 
robotniczo-chłopskiego i konieczność przeprowadzenia reformy rolnej oraz 
nacjonalizacji przemysłu. Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej – 
towarzysz Dobieszak wskazał na trudności aprowizacyjne, które stwarza 
reakcja w powiecie płockim. Chłopi nie chcieli także płacić podatków  
i zakładać spółdzielni produkcyjnych112. 
 Wielki wiec informacyjno-propagandowy zorganizowano 23 września  
w sali kina „Przedwiośnie”. Obradom przewodniczył przedstawiciel 
Stronnictwa Ludowego – Truskolaski. Referat o sytuacji politycznej 
wygłosił członek Polskiej Partii Socjalistycznej – Kretkowski. Sytuację 
międzynarodową ukazał w swym wystąpieniu T. Gierzyński, a o problemach 
gospodarczych powiatu mówił sekretarz KP Polskiej Partii Robotniczej –  
J. Krajewski113.
 Ożywienie życia politycznego było związane z akcją propagandową 
referendum ludowego wyznaczonego na 30 czerwca 1946 rok114.  
W głosowaniu powszechnym społeczeństwo miało odpowiedzieć „tak” lub 
„nie” na trzy pytania. Pierwsze – o treści prawno-politycznej – odnosiło się do 
zachowania lub zniesienia senatu (wyższej izby parlamentu). Dwa następne 
pytania dotyczyły reform społeczno-gospodarczych (reformy rolnej 
nacjonalizacji przemysłu) oraz granicy zachodniej państwa. W rejonie Płocka 
zorganizowano 27 wieców i zgromadzeń. Udało się zorganizować wspólny 
110  „Jedność”, nr 33.
111  „Jedność”, nr 47.
112  Ibidem.
113  „Jedność”, nr 51.
114  A., E. Stogowscy, op. cit., s. 481.
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Blok Demokratyczny. Przystąpiły do niego: PPR, PPS, SD i SL i rozpoczęły akcję 
na rzecz głosowania „3 X Tak”. Największą i najbardziej aktywną działalność 
wykazały partie PPR i PPS, oddając do akcji propagandowej i organizacyjnej 
ponad 100 swoich członków. Także Stronnictwo Demokratyczne ożywiło 
swą działalność, wysyłając do pracy w Komisji Obwodowej w Płocku 
swych przedstawicieli. SD brało udział również w akcji informacyjno-
propagandowej przed głosowaniem. Podobnie Stronnictwo Ludowe, które 
także wydelegowało członków do Komisji Obwodowej. Inicjatywę wykazało 
też, powstałe po rozłamie w partiach ludowych, Polskie Stronnictwo Ludowe 
(utworzone przez Stanisława Mikołajczyka), które w 1948 roku posiadało na 
terenie powiatu płockiego 100 kół w gminach115. W listopadzie 1949 roku 
nastąpiło zjednoczenie ruchu ludowego. Powstało wówczas Zjednoczone 
Stronnictwo Ludowe116.
   Wyniki głosowania, w odczuciu społecznym, były z góry wiadome. 
Mimo znacznej propagandy, przebieg głosowania w Płocku był spokojny. 
Panowało duże zainteresowanie: 

Nikt się nie uchyla. Idzie sprawnie. Wszyscy idą pisać, choć to widocznie denerwuje pana przy 
urnie. Mówi od czasu do czasu: „Pisanie jest niekonieczne, przymusu nie ma. Można oddać 
czystą kartkę i też będzie ważna”. Czysta kartka to znaczy 3 X tak. Oficjalne rezultaty głosowania 
nadchodzą skąpo i z wahaniem. Rezultat ostateczny był z góry wiadomy. Niepotrzebnie utopiło 
się tyle pieniędzy w czerwonej farbie. Ale naród wie, jak głosował i wszystkie partie wiedzą117.

Działalność społeczno-polityczną poszczególnych partii i stowarzyszeń 
odzwierciedla ich udział w radach narodowych miasta i powiatu płockiego. 
W okresie od powstania do 31 października 1946 przynależność partyjna 
członków Miejskiej Rady Narodowej, składającej się z 40 radnych, przestawiała 
się następująco: klub radnych PPR – 14 osób, klub radnych PPS – 17, klub SD 
– 4, klub SL – 1, bezpartyjni – 4 osoby. Radni reprezentowali poszczególne 
organizacje społeczne i związkowe: Rada Związków Zawodowych – 4 
radnych, Związek Nauczycielstwa Polskiego – 1 osoba, Związek Kupców – 1, 
Związek Cechów – 1, Związek Byłych Więźniów Politycznych – 1, Liga Kobiet 
– 1, Organizacja Młodzieżowa Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego 
– 1, Związek Walki Młodych – 1, Duchowieństwo – 1 osoba. Pozostali nie 
deklarowali przynależności do organizacji118. 
 Powiatowa Rada Narodowa 16 lutego 1946 roku składała się z 11 
radnych z czasów konspiracyjnych oraz przedstawicieli: PPR – 2 członków, 

115  „Jedność Mazowiecka” 1948, nr 18.
116  F. Ryszka, Budowa podstaw socjalizmu (1945–1950), w: Zarys historii Polski, pod red. J. Tazbira, 

Warszawa 1979, s. 762.
117  J. Stypułkowska, op. cit., s. 111.
118  Archiwum Państwowe w Płocku, Akta Miasta Płocka Protokół posiedzenia MRN w Płocku z 

dn. 21 lutego 1947 r. nr 2/47,. 
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PPS – 3, SD – 2, PSL – 3, reprezentantów organizacji działających na 
terenie miasta i powiatu: OMTUR – 1, „Wici” – 1, ZWM – 1, ZNP – 1, Związek 
Samopomocy Chłopskiej – 1, Komitet Opieki Społecznej – 1, Związek 
Techników – 1, Liga Morska – 1, Liga Kobiet – 1. PCK, Związki Zawodowe  
Spółdzielnia Samopomoc Chłopska oraz przedstawiciele gminnych 
rad narodowych – 16 radnych119. W 1947 roku przynależność partyjną  
w Powiatowej Radzie Narodowej w Płocku z komisjami deklarowało:  
9 radnych PPR, 10 PSL, 2 PPS, 8 SD120.
 Udział w składzie rad narodowych członków partii politycznych 
i organizacji był o tyle istotny, że rada, jako platforma porozumienia 
partii i organizacji społecznych starających się o przebudowę państwa, 
sprawowała funkcje terenowego organu władzy państwowej w mieście121. 
Do jej kompetencji należało planowanie i kontrola całokształtu działalności 
publicznej. 
 W pierwszym roku po wojnie nastąpiła odbudowa ruchu związkowego. 
Wznowiły działalność przedwojenne związki, takie jak: Związek Zawodowy 
Lekarzy, Kupców, Artystów, Muzyków, oraz powstały nowe, organizowane 
zwykle w zakładach pracy i instytucjach. Jednym z pierwszych był Związek 
Zawodowy Techników, a także Związek Zawodowy pracowników Dróg 
Kołowych, o czym donosiła prasa122. Działacze związkowi aktywnie włączyli 
się do życia społecznego miasta.
 Reaktywowało działalność harcerstwo. Oprócz zajęć pozaszkolnych 
harcerze włączyli się w nurt pracy życia codziennego. Pomagali  
w odgruzowywaniu miasta i okolicznych wsi. W czasie wakacji Komenda 
Hufca Płockiego zorganizowała obóz szkoleniowy w Borowiczkach. 
Uczestniczących w nim 9 harcerzy zdobywało sprawności. Dwunastu 
harcerzy z Płocka brało udział w Centralnej Akcji Szkoleniowej  
w Osowcu koło Warszawy. Harcerze włączyli się także w akcję żniwną, 
pracując w państwowych majątkach w Kucicach i Wróblewo. Brali także 
udział w zorganizowanych 16 września 1945 roku w Płocku Dożynkach 
Powiatowych123.

119 Archiwum Państwowe w Płocku, Akta Powiatowej Rady Narodowej i Wydziału Powiatowego 
w Płocku Protokół posiedzenia PRN i WP z dn. 16 lutego 1946 r. nr 27.

120 Ibidem, Protokół nr 17/47.
121 J. Starościak, Prawo administracyjne, Warszawa 1975, s. 123; W. Dawidowicz, Zarys ustroju 

organów administracji terytorialnej w Polsce, Warszawa 1976; Z. Loński, Ewolucja rad 
narodowych w Polsce Ludowej, Poznań 1974. 

122 Z płockiego Związku Techników, „Jedność” 1945, nr 18; Uwaga muzycy, „Jedność” 1945,  
nr 42; Ze Związku Zawodowego Techników, „Jedność” 1945, nr 43; Związek Zawodowy 
Artystów, „Jedność” 1945, nr 14; Związek Zawodowy Pracowników Dróg Kołowych, „Jedność” 
1945, nr 45.

123 Sprawozdanie Komendy Hufca Harcerzy w Płocku, „Robotnik” 1945, nr 15; Obóz harcerski  
w Borowiczkach, „Jedność” 1945, nr 5; Z życia harcerskiego. Przyjemne z pożytecznym, 
„Jedność” 1945, nr 39; Harcerze płoccy w Borowiczkach, „Robotnik” 1945, nr 10; Otwarcie 
świetlicy harcerzy płockich, „Robotnik” 1945, nr 21.
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 Przejmowanie władzy w Płocku, podobnie jak i w całej Polsce, 
przybierało formę walki. W pierwszych miesiącach po wyzwoleniu NKWD 
(Narodny Komissariat Wnutrennych Dzieł) razem z Armią Czerwoną 
dokonywał aresztowań przeciwników politycznych. Później czynił to 
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego przez formacje Milicji Obywatelskiej 
i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Wprawdzie w samym Płocku 
nie dochodziło do krwawych walk, to jednak w powiecie płockim zdarzyło 
się wiele potyczek, w których ginęli ludzie. W gminie Zągoty zamordowano 
Iwańskiego, a w Łęgu Czesława Kwasiborskiego124. Szczególni zagrożeni stali 
się działacze Armii Krajowej. Ich relacje ukazują  obraz wydarzeń z tamtych 
czasów. Stanisław Gujski „Stef” pisze, że już 21 stycznia 1945 roku do jego 
domu przybyło trzech funkcjonariuszy NKWD i trzech AL: 

Przyjechali bryką zabierając z sobą mego brata Juliana. Przez trzy dni znęcano się nade mną. 
Strzelano nad głową, pluto na mnie, zamierzano bić (ale „Marta” nie pozwoliła), wymyślano do 
faszystów, zdrajców Polski i parobków pańskich i plebańskich. Obwożono mnie po różnych 
melinach i schowkach partyzanckich (kilka znali alowcy), żądając ujawnienia kolegów  
i dowódców125. 

Los „złapanych” był straszny. Ci, którzy uniknęli śmierci zostali wywiezieni 
na Syberię. Taki los spotkał Józefa Wiśniewskiego, Kazimierza Klimkiewicza, 
Mańkowskiego z Maliszewa, Mariana Olesia, Władysława Kowalskiego  
i innych126. Aresztowanego w Płocku byłego Komendanta Obwodu Płock-
Miasto – Leona Śliwińskiego „Jawora” i Komendanta Obwodu Sierpeckiego 
– Anastazego Kołodziejskiego „Gromka” wywieziono do Rosji. Trwające 
obławy i zasadzki na członków Armii Krajowej powodowały konieczność 
dalszego ukrywania się. Choć wojna się skończyła, to nie mogli oni wrócić 
do rodziny i podejmować pracy. Sytuacja była trudna, gdyż po obu stronach 
ginęli ludzie. Ta bratobójcza walka zmusiła do szukania kompromisów. 
Po decyzji dowództwa o rozwiązaniu Armii Krajowej – rozkaz z dnia  
19 stycznia 1945 roku gen. Leopolda Okulickiego – żołnierze sami rozstrzygali 
o swym losie. Jak pisze komendant AK na powiat płocki – Jan Nowak, chcąc 
ocalić ludzi zdecydował się na rozmowy mediacyjne za pośrednictwem 
Stanisławy Churskiej z przedstawicielami PPR, PPS, SD, SL i kierownikiem 
Urzędu Bezpieczeństwa. Uzgodniono tekst odezwy rozklejonej następnie 
w mieście 23 lipca, w której ujawnionym gwarantowano bezpieczeństwo 
osobiste. Pod tekstem odezwy figurowały podpisy przewodniczących 
partii politycznych – kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego i komendanta AK. Termin ujawnienia wyznaczono na 27 lipca 
1945 roku. Pamiętnego dnia na łąkach w Łęgu 20-osobowa grupa AK-owców 
124  A. Stogowska, Reforma rolna w powiecie płockim, s. 65.
125  I., J. Nowak, op. cit., s. 138.
126  Ibidem s. 138.

Płock Po ii wojnie świAtowej (1945–1946) 



36

z komendantami Janem Nowakiem i Michałem Tomczakiem po złożeniu 
ujawnienia otrzymała od kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 
dokumenty gwarantujące bezpieczeństwo127. Wcześniej, w maju 1945 roku 
z aresztu PUBP w Płocku wywieziono do obozu NKWD w Rembertowie 
dwa transporty, w których znajdowali się aresztowani żołnierze AK i NSZ  
(20 osób)128.
 „Ludzie, którzy wracają do życia, a nie są życia pewni w 100 procentach. 
Ludzie, którzy poświęcili wszystko, wszystko, rodziny, życie i przyszłość,  
a czekają przebaczenia od swoich” – pisała pamiętnikarka129, przewidując  
ciężki los członków AK. Mimo zapewnień ujawnieni byli mordowani  
i prześladowani. Michała Tomczaka zamordowano przed własnym domem. 
Jan Nowak został aresztowany i spędził wiele lat więzieniach. Bratobójcza 
walka trwała w Polsce Ludowej jeszcze wiele lat130. Warto zaznaczyć,  
że z akcji ujawnieniowej i amnestii nie skorzystała większość żołnierzy 
podziemia niepodległościowego. Nieujawnione pozostały dawne struktury 
płocko-sierpeckiego Kedywu podporządkowane por. Bronarskiemu 
„Liściowi”131.
 Solą w oku władz komunistycznych były rozwijające się komórki 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. W Płocku w 1945 roku należały do tej 
partii 123 osoby wywodzące się z miejscowej inteligencji lub mieszczaństwa. 
W powiecie płockim organizacja liczyła 4780 członków. Od początku 
organizacja była rozpracowywana przez UB132. Szczególnie szerokim 
echem odbił się mord dokonany na działaczach PSL-u braci Gujskich.  
Na zlecenie PPR dokonała go w listopadzie 1945 roku grupa pod 
dowództwem Władysława Rypińskiego „Rypy”133.

Do listopada 1945 roku Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 
w Płocku aresztował 527 osób, z czego 18 żołnierzy i dowódców NSZ, 10 
żołnierzy i dowódców AK odesłanych potem do Rembertowa, 12 żołnierzy 
AK kontynuujących walkę, 35 byłych oficerów i żołnierzy AK, 199 Niemców  
i 36 byłych żołnierzy i oficerów ROA134.
 Prześladowania i prowokacje trwały także później. Przykładem może 
być tu powiatowy zjazd PSL w 1946 roku w Płocku. Wybrano na nim 
władze, dyskutowano nad lokalnymi sprawami, gospodarką, oświatą, 
127 Ibidem, s. 140–141.
128 J. Pawłowicz, op. cit., s. 27.
129 J. Stypułkowska, op. cit., s. 98.
130 I., J. Nowak, op. cit., s. 141–152.
131 J. Pawłowicz, op. cit., s. 31.
132 Ibidem, s. 32.
133 Ibidem, s. 35–36; R. Turkowski, Ludowcy Mazowsza Północnego w okresie istnienia systemu 

komunistycznego (1945–1989), w: Wieś, chłopi, ruch ludowy na Północnym Mazowszu w XX 
wieku, Ciechanów 1996, s. 68.

134 J. Pawłowicz, op. cit., s. 33–34.
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funkcjonowaniem administracji i samorządu, potępiono też metody walki 
stosowane przez PPR. W czasie zjazdu doszło do napadu bojówek PPR  
i zniszczenia sztandarów. Rannych zostało 50 osób. W powiecie płockim, 
według stanu na 30 października 1946 r., wykupionych było 2100 legitymacji 
PSL-u135.
 Poważnym problemem społecznym stała się w Płocku sprawa 
volksdeutschów. Już na pierwszych posiedzeniach Miejskiej Rady 
Narodowej pojawił się problem traktowania tej grupy narodowościowej. 
Zastosowane represje w postaci przymusu noszenia oznakowania  oraz 
zakazu pojawiania się w miejscach publicznych świadczyły o upokorzeniu 
i wrogości do tych ludzi. Wykorzystywano ich również do robót publicznych 
w mieście. Pracowali wykonując ciężkie prace. Również w posługach. 
Sprawa przyznawania Volksdeutschom 3 i 4 grupy obywatelstwa polskiego, 
zgodnie z dekretem władz naczelnych, była dyskutowana na posiedzeniu 
21 kwietnia136. Do rehabilitacji wystarczyły stwierdzenia dwóch świadków. 
Problem okazał się jednak bardziej skomplikowany. W Płocku, na skutek 
nacisku ze strony niemieckiej, volkslistę podpisało wielu potomków 
dawnych kolonizatorów, który osiedlili się tu w XVIII i XIX wieku. Byli również 
i tacy, którzy sami zgłosili się po to, aby uzyskać status volksdeutschów,  
co gwarantowało inny status prawny. Jednak wielu kolonistów niemieckich 
czuło się Polakami i, mimo nacisków oraz aresztowań, zesłania do obozów, 
nie podpisało volkslisty. Do takich osób należeli: Maria Macieszyna z domu 
Kunkiel (żona prezesa TNP, zesłana do obozu w Działdowie), Stefan Kieffer 
(dyrektor Elektrowni, aresztowany zginął w obozie Stutthof ), rodzina 
Szyferów (właścicieli browaru w Parowie pod Płockiem, mimo represji nie 
podpisała volkslisty). Z obawy przed represjami rodzina Blanków, Kucanów, 
Gundlachów, Eisellów, Bartschów została wpisana na listę niemiecką. 
Szeroko zakrojona akcja nie przyniosła jednak oczekiwanych rezultatów. 
Jedynie 5,3% ludności miasta Płocka, a dokładniej 1 348 osób podpisało 
niemiecką listę137. Ta grupa narodowościowa stanowiła również znikomy 
procent Niemców w Płocku. Pochodzili oni głównie spoza Płocka i stanowili 
32% mieszkańców miasta. Były również przypadki, że członkowie AK 
podpisywali volkslistę, aby pomagać Polakom. Tu przykładem może być 
Janina Boetzel, która ocaliła życie wielu Płocczan138. 
 Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączenie ze 
społeczeństwa polskiego wrogich elementów toczyły się przed Sądem 
Grodzkim rozprawy. Składano specjalne wnioski o rehabilitację podawane do 

135 R. Turkowski, op. cit., s. 63–64.
136 Z posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej w Płocku, „Jedność” 25 IV 1945, nr 8.
137 M. Krajewski, Płock w okresie okupacji 1939–1945, s. 185–186.
138 I., J. Nowak, op. cit., s. 55.
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publicznej wiadomości w prasie. Oprócz danych osobowych funkcjonowała 
w nich klauzula wzywająca do składnia oświadczeń o szkodliwości działań 
wobec Narodu Polskiego przez rehabilitowanego139. 
 Proces Janiny Boetzel  był dużym wydarzeniem dla mieszkańców  Płocka. 
Poruszył całe społeczeństwo:

Osobliwy proces rehabilitacyjny, na którym cała nabita publicznością sala jest po stronie 
Volksdeutschki i z zapartym tchem śledzi przebieg sprawy [...]. Podsądną jest młoda dziewczyna, 
stawiająca świadków, że na listę niemiecką zapisała się na rozkaz władz AK aby pracować  
w urzędowej placówce niemieckiej. Z narażeniem życia wydała niezliczoną ilość przepustek  
i fałszywych dowodów osobistych wszystkim zagrożonym Polakom140.

Status rehabilitowanego nie dawał jednak gwarancji zmiany stosunku 
społeczeństwa. Zdarzały się sytuacje odwrotne. Zeznania świadków 
przyczyniały się nawet  do skazania na karę śmierci141.
 W pierwszych latach po wojnie znamiennym zjawiskiem były migracje 
ludności. Wiele osób powróciło do swego rodzinnego miasta z obozów 
koncentracyjnych, innych miast, wojska i z zagranicy. Niestety statystyki 
ówczesne nie podają takich danych. Liczba ludności stałej miasta ciągle się 
zmieniała. W 1945 roku wynosiła 28 047 osób, w tym 7 888 mężczyzn i 8 
873 kobiet oraz 4 490 chłopców i 4 337 dziewcząt. Wśród nich mniejszości 
narodowe: Niemcy – 217 osób, Rosjanie i Białorusini – 228, Ukraińcy – 62, 
Żydzi – 63, inne narodowości – 16 osób142. W roku 1946 liczba mieszkańców 
wzrosła do 29 359 osób, a w 1948 roku wynosiła 30 921 osób143. Na wzrost 
ludności znaczny wpływ miała liczba przybywających, w grudniu 1947 roku  
w mieście pojawiło się 265 osób, a ubyło 116144.
 Wiele osób wyjeżdżało na Ziemie Zachodnie, aby tam rozpocząć 
nowe życie. Jak podawano w prasie, płocczanie chętnie zasiedlali obszary  
w miasteczku Reszel w okolicach Olsztyna. Wojewoda mazurski ustosunkował 
się do osadników płockich życzliwie i okazał im wszelką pomoc145.  
Akcję osiedleńczą prowadził specjalnie powołany Komitet Osiedleńczy. 
Wyjeżdżali głównie chłopi szukając gospodarek poniemieckich, które 
przetrwały w dobrym stanie.

139 Wnioski Volksdeutschów o rehabilitację, „Jedność”, nr 45 i nast.
140 J. Stypułkowska, op. cit., s. 99.
141 Ibidem, s. 100.
142 Spis ludności zakończony w dniu 24 maja, „Jedność” 1945, nr 21.
143 J. Chojnacki, Płock w liczbach, Płock 1969; inne opracowania statystyczne podają, że w 

Płocku w 1945 roku było 26 000 mieszkańców, a w roku 1946 – 28 508. Miasta województwa 
warszawskiego, WUS, Warszawa 1965, s. 12–53.

144 Archiwum Państwowe w Płocku, Akta Miasta Płocka Protokoły posiedzeń MRN nr 3 z 1948 
roku.

145 Z posiedzeń Płockiego Komitetu Osiedleńczego, „ Jedność” 1945, nr 26.
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Oświata i kultura
 

Jednym z pierwszych zadań, które podjęły władze miasta Płocka po 
zakończeniu działań wojennych była organizacja szkolnictwa. Już na 
posiedzeniu MRN 23 stycznia 1945 roku omawiano ten problem. Utworzono 
Wydział Szkolny, którego kierownictwo powierzono Stanisławie Churskiej. 
Szkolnictwo płockie nie miało ani podstawowej bazy w postaci budynków 
szkolnych, ani kadry nauczycielskiej, która była szczególnie represjonowana 
przez okupanta. Trudności sprawiał brak podręczników, sprzętów, a nawet 
zwykłego papieru. Spraw organizacyjnych nie należało jednak odkładać. 
Nominacje na inspektora szkolnego otrzymał Stanisław Tuziński, który 
przybył do Płocka 12 lutego. Churska została jego zastępczynią. Za oświatę 
dla dorosłych odpowiedzialny był Tadeusz Rakowski. Podstawowym 
zadaniem stało się objęcie nauczaniem wszystkich dzieci w wieku szkolnym 
oraz młodzieży146.
 Pierwszą szkołą, która rozpoczęła funkcjonowanie była Szkoła 
Powszechna Nr 1 w Alejach Jerozolimskich. Budynek szkolny odzyskano 
po szkole niemieckiej. Uruchomienie szkoły nie nastręczało problemów. 
W dwudziestu klasach uczyło się tu 1181 uczniów. Kierownictwo placówki 
objął Stanisław Pernej, który był  przewodniczącym MRN.
 Drugą szkołą, którą 15 lutego oddano do użytku, była Szkoła Powszechna 
Nr 5 na Radziwiu. Budynek odzyskano po magazynie żywności dla oddziałów 
SS. Przygotowaniem szkoły zajmował się Sylwester Śliwiński.
 19 lutego uruchomiono Szkołę Powszechną Nr 6 przy ul. 1 Maja.  
W budynku tym zlokalizowano również Szkołę Nr 2, kierowała nią Czesława 
Zybert.
 21 lutego  rozpoczęły się lekcje w Szkole Powszechnej Nr 3. Uczęszczało 
do niej 874 uczniów, którymi kierował Tadeusz Filipowicz. Od września 
placówkę przeniesiono do budynku Seminarium Duchownego przy  
ul. Ostatniej. Kierownictwo nią objął Leopold Gutkowski.
 Szkołę Powszechną Nr 6, do której uczęszczało 432 dzieci, zlokalizowano 
przy ul. Królewieckiej. Kierownictwo powierzono Stanisławie Gorzechowskiej. 
 Spore kłopoty nastąpiły z budynkiem Szkoły Nr 8. Po wyremontowaniu 
lokalu wynajętego do Mariawitów przy ul. Wieczorka zajęły je, powracające 
z Berlina, oddziały Armii Czerwonej. Dzieci mogły podjąć naukę dopiero  
od września.
 Od września ruszyła Szkoła Nr 2, której siedzibę zlokalizowano przy  

146 J. Świecik, Oświata w Płocku w latach 1945–1946, „Notatki Płockie” 1969, nr 50, s. 14–18; 
Szkolnictwo w Płocku i powiecie płockim, „Jedność” 1945, nr 35; T. Kurpiewski, A. Przychodzeń, 
Oświata i kultura w 25-leciu Polski Ludowej w Płocku, w: Płock w Polsce Ludowej w latach 1945–
1969, Płock 1970. 
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pl. Dąbrowskiego w budynku dawnych koszar. W listopadzie uruchomiono 
Szkołę Nr 4, do której przeszli uczniowie ze szkół Nr 3 i 8.
 Dzięki inicjatywie Stefana Perneja zorganizowano Tydzień Szkoły 
Powszechnej, a zebrane pieniądze przeznaczono na sprzęt szkolny.  
Pierwszy komplet zakupionych ławek otrzymała Szkoła Nr 7147.
 W styczniu 1945 roku, za przyczyną nominowanego dyrektora Józefa 
Świecika, rozpoczęło pracę Gimnazjum im. Małachowskiego. Dawny 
budynek szkolny zajęły w czasie II wojny odziały Wermachtu, potem 
SS, a następnie lokal przeznaczony został na szpital, dlatego był mocno 
zdewastowany. W uporządkowanym gmachu powstało nawet kilka pracowni 
naukowych, takich jak: pracownia chemiczna, fizyczna i techniczna. Zapisy 
uczniów rozpoczęto od 17 lutego, dyrektorem został Tadeusz Synoradzki. 
Oficjalne otwarcie nastąpiło 24 lutego. Naukę na dwie zmiany rozpoczęło 
832 uczniów148. 

W marcu Wacław Adamski przystąpił od organizacji Gimnazjum 
Władysława Jagiełły. Budynek dawnej szkoły w czasie okupacji zajmowała 
szkoła niemiecka. Przetrwało wyposażenie, jednakże bomby uszkodziły 
część pomieszczeń. Po remoncie w kwietniu młodzież rozpoczęła naukę149.

Trzecie Gimnazjum rozpoczęło pracę w dawnym budynku Gimnazjum 
im. R. Żółkiewskiej, podtrzymując tradycje szkoły dla dziewcząt. Dyrektorem 
placówki została Wanda Rogowska150.

Gimnazjum i Liceum Handlowe otwarto w lutym w budynkach przy  
ul. Misjonarskiej i Padlewskiego. Dyrektorem została Irena Grzegorzewska. 
Szkoła cieszyła się dużym powodzeniem. Dawała możliwość zdobycia 
zawodu. Uczęszczało do niej ponad 500 uczniów151. Podobną popularnością 
cieszyła się Szkoła Przemysłowa uruchomiona z inicjatywy płockich 
zakładów pracy.

Dla dorosłych Inspektorat Szkolny organizował liczne kursy 
dokształcające. Potrzeba wykształcenia podstawowego sprawiła,  
że skoncentrowano wysiłki na tego typu szkoleniach. Zorganizowano 42 
kursy w zakresie programu szkoły podstawowej. Ukończyło je 1150 osób. 
Na kurs krawiecko-bieliźniarski uczęszczało 55 uczennic.

W prasie propagowano organizację szkolnictwa specjalistycznego. 

147 B. Ostrowska, op. cit., s. 38.
148 Z pierwszych dni szkoły średniej w Płocku, „Robotnik Mazowiecki” 1945, nr 9; J. Świecik, 

Małachowianka w latach 1939–1946, „Notatki Płockie” 1969, nr 50.
149 W. Adamski, Organizacja szkół średnich ogólnokształcących w roku szkolnym 1945/46, 

„Jedność” 1945, nr 42; Dwójkiewicz, Z życia gimnazjum „Jagiełły”, „Jedność” 1945, nr 35.
150 Matury u „Reginek”, „Robotnik Mazowiecki” 1945, nr 8.
151 Z dziejów Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Handlowej w Płocku, „Notatki 

Płockie” 1969, nr 50.
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Mimo to nie powiodło się utworzenie Szkoły Malarstwa Sztalugowego152, 
Szkoły Sztuki Stosowanej i Reklamy153.

W odradzającym się do życia mieście nie szczędzono wysiłków,  
aby ratować pozostałości kultury. Straty w tej dziedzinie były znaczne154. 
Niemcy zniszczyli wiele prywatnych księgozbiorów, wywieźli lub zniszczyli 
cenny księgozbiór Biblioteki Diecezjalnej oraz akta Archiwum Państwo-
wego155. Szczęśliwie ocalały zbiory Towarzystwa Naukowego Płockiego.  
Już w pierwszych dniach po wojnie prezes Aleksander Maciesza, razem  
z Bolesławem Jędrzejewskim, przystąpili do porządkowania zbiorów156.  
Po śmierci Macieszy prezesem TNP został Jędrzejewski. Już w lutym 
Biblioteka im. Zielińskich TNP została otwarta dla szerokich rzesz czytelników. 
Pełniła wówczas funkcję biblioteki publicznej. W grudniu nastąpiło oficjalne 
otwarcie Muzeum TNP.

Już 3 marca uruchomiono kino w Płocku przy ul Tumskiej. Aparaturę 
ściągnięto z Wąbrzeźna, gdzie została wywieziona na rozkaz władz 
niemieckich. Nowej placówce kultury nadano nazwę „Przedwiośnie”. 
Kino posiadało 1 017 miejsc, co zapewniało masowe upowszechnianie. 
Pierwszym wyświetlonym filmem była komedia Niezapomniana melodia.  
W 1945 roku wyświetlono 157 filmów na 706 seansach, które obejrzało 
345 tysięcy widzów157. W jedynej w Płocku tak dużej sali kinowej 
odbywały się akademie okolicznościowe oraz zjazdy i konferencje.  
Tu także przychodzono na spektakle teatralne sprowadzanych do Płocka 
teatrów. Z Warszawy przyjeżdżał Teatr Aktualności158. W tej sali wystawiano 
przedstawienia amatorskich teatrów z Płocka. Dużą popularnością cieszyły 
się przedstawienia koła dramatycznego przy Komitecie Miejskim PPR, 
które wystawiły widowiska pt. Maks w opałach, Baron Kimmel, Muzyka na 
ulicy, Dziękuję za służbę, Szlachectwo duszy, Złote runo. Teatr amatorski przy 
Małachowiance wystawił sztukę Bauckiego Grube ryby. Społeczeństwo 
odczuwało jednak brak teatru profesjonalnego. Wystąpienia amatorskie 
spotykały się z krytyką159.

W 1945 roku powstał Ludowy Instytut Muzyczny, na jego czele stanął 
Tadeusz Paciorkiewicz, który postawił sobie za cel upowszechnianie 

152 Otwarcie Szkoły Malarstwa Sztalugowego w Płocku, „Jedność” 1945, nr 31; Kurs Malarstwa 
sztalugowego w Płocku, „Robotnik Mazowiecki” 1945, nr 6.

153 Ogłoszenia, „Jedność” 1945, nr 40.
154 A. Stogowska, Dzieje i funkcje Biblioteki TNP w l. 1820–1830, 1907–1985, Płock 1994; Kultura 

Płocka w l. 1945–1999, maszynopis.
155 A. Stogowska, Archiwum Państwowe w Płocku, Płock 1995.
156 B. Jędrzejewski, Towarzystwo Naukowe Płockie w latach 1919–1947, „Notatki Płockie” 1970,  

nr 57.
157 B. Ostrowska, op. cit., s. 42.
158 Wieczór rewiowy „Teatru Aktualności”, „Jedność” 1945, nr 42.
159 J. Plisko, Dwa wieczory rewiowe, „Jedność” 1945, nr 47.
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muzyki w miejscowym środowisku160. Zorganizowano szkołę muzyczną  
z klasami: organów, skrzypiec, śpiewu solowego i przedszkole muzyczne 
w budynkach przy ul. Kościuszki 20 i 7. Nauczyciele szkoły dawali koncerty 
muzyczne dla szerokich rzesz publiczności. W pamięci płocczan zachował 
się koncert z okazji Dni Morza 24 czerwca. Popisy młodzieży przybliżały 
społeczeństwu muzykę klasyczną161. 19 maja reaktywowało swą działalność 
dawne Towarzystwo Muzyczne, którego prezesem został znany i ceniony 
muzyk Faustyn Piasek162.

Potrzeba uprawiania sportu, szczególnie wśród młodzieży, sprawiła 
że odradzała się kultura fizyczna. Członkowie OMTUR organizowali 
imprezy sportowe. Wśród nich dużą popularnością cieszyły się zawody 
lekkoatletyczne i mecze piłki nożnej. Odbył się nawet kurs dla instruktorów 
tych gałęzi sportowych. W ramach obchodów Dni Morza biwakowali  
w Płocku uczestnicy spływów kajakowych163. Reaktywowało działalność 
znane z tradycji Towarzystwo Wioślarskie. W dniach 15–22 lipca 
zorganizowano w Płocku święto wychowania fizycznego i przysposobienia 
wojskowego. Inicjatorem imprezy była Rejonowa Komendantura Uzu-
pełnień. W zawodach sportowych uczestniczyło ponad 200 zawodników  
w różnych dziedzinach sportowych: w pływaniu, zawodach lekkoatlety- 
cznych i piłkarskich164.

Rok 1945 był znamienny w życiu Płocka. Nastąpiły wielkie zmiany  
w życiu społecznym i politycznym miasta. Wystąpiły trudności gospodarcze 
spowodowane zniszczeniami oraz brakiem zaplecza żywnościowego. 
Nowe władze administracyjne miasta starały się rozwiązywać wszelkie 
kłopoty. Ludność z entuzjazmem przystępowała do odbudowy, z ufnością 
oczekiwała na lepsze czasy.

160 Narodziny Instytutu Muzycznego w Płocku, „Robotnik Mazowiecki” 1945, nr 10.
161 Koncert Popis uczniów Państwowego Instytutu Muzycznego, „Jedność” 1945, nr 35.
162 Towarzystwo Muzyczne wznowiło działalność,  „Jedność” 1945, nr 16; Z Towarzystwa 

Muzycznego w Płocku, „Jedność” 1945, nr 16.
163 Spływ kajaków do morza, „Jedność”, nr 21; Spływ kajakowy w Płocku, „Jedność”, nr 24.
164 B. Ostrowska, op. cit., s. 45.

AnnA MAriA StogowSkA  



43

Anna Maria Stogowska, Płock po II wojnie światowej  
(1945–1946)

Streszczenie

Artykuł przedstawia Płock w latach 1945–1946. Prezentuje ostatnie dni 
okupacji oraz wyzwolenie i wydarzenia, które nastąpiły po nim, w tym 
liczbę ofiar i straty, jakie poniosło miasto. W latach 1945–1946 trwało 
odbudowywanie życia oraz budowa nowej rzeczywistości politycznej  
i gospodarczej.

Słowa kluczowe: Płock, lata 1945–1946, historia polityczna i gospodarcza.

Anna Maria Stogowska, Płock after the Second World War  
(1945–1946)

Summary

The paper presents Płock in the years 1945–1946, namely the very last days 
of the German occupation, the liberation and all the events which took place 
just after it, including the number of people killed and the war damage. The 
years 1945–1946 saw how the inhabitants’ everyday life was rebuilt after the 
war and how the new political and economic reality was constructed. 

Keywords: Płock, 1945–1946, economic and political history.



44

ks. Michał Marian Grzybowski

Wojenne losy duchowieństwa miasta Płocka 1939–1945

Płock jako stolica biskupstwa od wieków gromadził liczne grono 
duchowieństwa, które sprawowało różne funkcje. Byli to członkowie kapituły 
katedralnej, urzędnicy w kurii biskupiej i sądzie kościelnym, profesorowie 
Seminarium Duchownego, proboszczowie oraz wikariusze, prefekci wielu 
szkół, a także księża emeryci.

Latem 1939 r. duchowieństwo płockie liczyło ponad czterdziestu księży. 
Byli to biskupi – arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, biskup pomocniczy 
Leon Wetmański oraz kapelan arcybiskupa ks. Ludwik Wilkoński. W Kurii 
Diecezjalnej pracował ks. prałat Kazimierz Targowski (jako kanclerz),  
ks. Wacław Jezusek (wicekanclerz) i ks. Zdzisław Piechna jako notariusz. 
Oficjałem w Sądzie Biskupim był ks. prałat Stanisław Figielski i notariusz  
ks. Marian Felicki. Obowiązki wizytatora diecezjalnego nauki religii pełnił  
ks. Jan Krystosik, dyrektorem Akcji Katolickiej był ks. Stanisław Tenderenda, 
zaś asystentem ks. Władysław Chrzanowski. Obowiązki dyrektora 
diecezjalnego stowarzyszeń regionalnych sprawował ks. Antoni 
Kuśmierczyk1.

W seminariach duchownych pracowało dwudziestu dwóch profesorów. 
Byli to ks. rektor Franciszek Klimkiewicz, ks. Tadeusz Drublewski,  
ks. Aleksander Dmochowski, ks. Józef Góralski, ks. Wacław Jezusek, ks. Piotr 
Kontecki, ks. Henryk Kamiński, ks. Józef Michalak, ks. Ignacy Marciniak, ks. 
Józef Malinowski, ks. Stanisław Nasiłowski, ks. Alojzy Poszwa, ks. Czesław 
Pacuszka, ks. Jan Radomski, ks. Bolesław Strzeszewski, ks. Feliks Słonicki, 
ks. Jan Szydłowski, ks. Antoni Więckowski, ks. Jakub Wójcicki, ks. Adam 
Zaleski, ks. Mieczysław Żywczyński. Dyrektorem Archiwum Diecezjalnego  
i Biblioteki Seminarium był ks. Władysław Mąkowski, zaś dyrektorem 
Muzeum Diecezjalnego był ks. Lech Grabowski2.

Obowiązki prefektów w szkołach płockich pełnili: ks. Bronisław Artke, 
ks. Wacław Gałęza, ks. Henryk Godlewski, ks. Kazimierz Krzyżanowski,  
ks. Roman Fronczak, ks. Bronisław Lutyński. Kapelanem szpitala św. Trójcy był  
ks. Leon Kulasiński. W trzech parafiach płockich pracowali (w farze płockiej): 
ks. prob. Zygmunt Mosielski oraz wikariusze – ks. Seweryn Wyczałkowski  
i ks. Wawrzyniec Foks. Parafię św. Stanisław Kostki obsługiwali księża 
salezjanie – ks. proboszcz Stefan Pływaczyk i wikariusz ks. Michał Hrąchiel. 

1 Katalog kleru duchowieństwa diecezji płockiej z 1939 r., Płock 1939, s. 15–17.
2 Ibidem, s. 17–19.
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W parafii radziwskiej proboszczem był ks. Franciszek Giergielewicz3.
W Domu Księży Emerytów w tym czasie przebywali: ks. Piotr Dmochowski, 

ks. Adolf Modzelewski, ks. Józef Rościszewski i ks. Leon Mosakowski.
Duchowni ci, jak większość ówczesnego społeczeństwa, wyczuwali 

nastrój napięcia i przygotowywania do wojny ze strony Niemiec. Wojna 
wybuchła 1 września 1939 r. Jej skutki mieszkańcy Płocka odczuwali od 
razu, bowiem już pierwszego dnia miasto przeżyło nalot i bombardowanie – 
jedna z bomb spadła w ogrodzie Seminarium Duchownego, zaś 6 września 
na gmach seminarium zleciał polski samolot, omyłkowo zestrzelony przez 
polską artylerię4.

9 września rano patrole niemieckie wkroczyły do miasta. Dopiero  
13 września większy oddział wojska niemieckiego wkroczył do seminarium, 
przeprowadzono rewizję wszystkich pomieszczeń, zrabowano wiele rzeczy 
z kaplicy i mieszkań alumnów. Po kapitulacji Warszawy, a także twierdzy  
w Modlinie społeczeństwo przeżywało dni pełne bólu i goryczy.  
8 października 1939 r., na mocy dekretu kanclerza Rzeszy, Płock włączono 
do Prowincji Prus Wschodnich Regencji Ciechanowskiej. 10 października 
tego samego roku przed gmachem Starostwa Powiatowego w Płocku 
odbyła się uroczystość przejęcia przez Rzeszę w wieczne władanie miasta  
i powiatu5. Skutki tego wydarzenia mieszkańcy Płocka odczuli w niedługim 
czasie. 21 października władze niemieckie zamknęły wszystkie szkoły  
i placówki oświatowe z wyjątkiem Wyższego Seminarium Duchownego, 
które 1 października rozpoczęło rok studiów z 23 alumnami, a wkrótce liczba 
alumnów wzrosła do 60. Względnie normalny tok pracy został zakłócony 
i przerwany na początku listopada. W związku ze świętem Niepodległości 
obchodzonym 11 listopada, Niemcy – w obawie przed ewentualnymi 
manifestacjami czy rozruchami – dokonali masowych aresztowań, w tym 
wielu duchownych, których osadzono w miejscowym więzieniu. Zabrano 
większość księży profesorów z biskupem Leonem Wetmańskim na czele. 
Po kilku dniach wszyscy duchowni zostali zwolnieni. Atak na Seminarium 
Duchowne nastąpił znowu rankiem 9 grudnia 1939 r. Oddziały SS 
otoczyły gmachy, a następnie weszły do wnętrza. Wszystkich profesorów 
i kleryków zebrano w stołówce seminaryjnej i ogłoszono, że do godziny 
12.00 wszyscy mają opuścić seminarium i udać się do swoich domów.  
W ten sposób rozpoczęła się pięcioletnia tułaczka płockich profesorów oraz 
seminarzystów.
3 M. Grzybowski, Kościół katolicki w Płocku w latach okupacji, w: Dzieje Płocka, pod red.  

M. Krajewskiego, Płock 2006, wyd. 3, s. 859.
4 Idem, W 60 rocznicę zajęcia Seminarium Duchownego w Płocku przez władze niemieckie,  

w: „Studia Płockie” 2000, t. 25, s. 177.
5 Idem, Eksterminacja duchowieństwa katolickiego miasta i powiatu płockiego w latach 1939–

1945, w: Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny, Płock 1999, t. 5, s. 107.
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Zgodnie z dyrektywami Adolfa Hitlera, na zajętych terenach miało 
nastąpić wyniszczenie polskiej warstwy kierowniczej, do której należało 
duchowieństwo rzymskokatolickie. Pierwsze uderzenie w płocką 
inteligencję nastąpiło w dniach od 5 do 8 kwietnia 1940 r. Funkcjonariusze 
gestapo (umundurowani, ale również w ubraniach cywilnych) i oficerowie 
jednostek Waffen SS, zatrzymywali osoby umieszczone uprzednio na listach. 
Aresztowano nauczycieli, prawników, urzędników, działaczy politycznych 
i księży6. Zatrzymano wówczas pięciu księży. Pierwszym z nich był ks. 
Bronisław Artke, długoletni prefekt Państwowego Gimnazjum Żeńskiego 
im. Hetmanowej Reginy Żółkiewskiej w Płocku. Uwięziony 5 kwietnia 
1940 r. przez pierwsze dni przebywał w więzieniu płockim, potem został 
przewieziony do Działdowa i obozu w Dachau i Gusen. W obozie w Dachau 
otrzymał nr 22081. Zginął zagazowany 4 maja 1942 r.7 Tego samego 
dnia aresztowano ks. Wawrzyńca Foksa, wikariusza parafii św. Bartłomieja  
w Płocku. Od 8 grudnia 1940 r. przebywał w obozie w Dachau, otrzymując 
numer 21984. Zmarł 29 marca 1941 r., mając 35 lat8. Trzecim aresztowanym 
kapłanem był kapelan Szpitala św. Trójcy w Płocku – ks. Leon Kulasiński. 
12 kwietnia, przewieziony z Działdowa do Dachau, otrzymał nr 15045. 
W Dachau poddawany był różnym eksperymentom i pseudonaukowym 
zabiegom. Zmarł po operacji 24 listopada 1941 r., miał 30 lat9. 

Dwóch księży aresztowanych w tym okresie przeżyło gehennę obozową, 
po wojnie wrócili do Płocka. 9 kwietnia 1940 r. aresztowany został ks. Lech 
Grabowski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku. Po uwięzieniu 
przebywał w Płocku, Działdowie, Dachau, Gusen, Mauthansen. Miał numer 
obozowy 22069. Ks. Grabowski poddawany był badaniom doświadczalnym 
w obozowej stacji malarycznej. Doczekał szczęśliwie wyzwolenia obozu10. 
Ostatnim kapłanem aresztowanym w tym terminie był ks. Józef Góralski, 
profesor Seminarium Duchownego w Płocku, przebywający w tym czasie  
w Sierpcu w charakterze administratora parafii. Aresztowany 6 kwietnia 
1940 r. przez gestapo sierpeckie dostał się do obozu w Dachau z numerem 
21983. Po wyzwoleniu obozu powrócił do pracy w Płocku11.

19 lutego 1941 r. aresztowany został ks. Franciszek Giergielewicz, 
proboszcz w Radziwiu. Kolejne wysiedlenia i aresztowania w Płocku oraz 
powiecie dokonały się w lutym i marcu 1941 r. Masowego aresztowania 
Niemcy dopuścili się 17 lutego 1941 r. Aresztowano wówczas w Płocku  

6 F. Dorobek, Płock w latach okupacji hitlerowskiej, w: Dzieje Płocka, Płock 1978, wyd. 2, s. 348.
7 M. Grzybowski, Ks. Bronisław Walerian Artke (1887–1942), w: Martyrologium duchowieństwa 

diecezji płockiej w latach II wojny światowej 1939–1945, Płock 2002, s. 30–33.
8 Ibidem, s. 89–90.
9 Ibidem, s. 135–139.
10 Ibidem, s. 296–298.
11 Ibidem, s. 294–295.
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8 księży, w tym 3 profesorów seminarium – rektora, ks. prałata Franciszka 
Klimkiewicza, ks. prałata Józefa Michalaka oraz ks. Jana Szydłowskiego12.  
Z Domu Księży Emerytów aresztowano i wywieziono do obozu  
w Działdowie, gdzie niebawem zmarli: ks. Piotra Dmochowskiego, Adolfa 
Modzelewskiego i Józefa Rościszewskiego. Aresztowano nadto rektora 
kościoła poreformackiego, ks. Antoniego Kuśmierczyka. 14 marca 1941 r. 
zatrzymano ks. Leona Mosakowskiego, emeryta czasowo przebywającego 
w klasztorze księży mariawitów. Wszyscy oni zostali przewiezieni do obozu 
w Działdowie, zginęli z powodu chorób i kaźni, jakim byli poddawani. 
6 października 1941 r. aresztowany został ks. prof. Ignacy Marciniak. 
Przewieziony do Dachau otrzymał numer 28403. Doczekał szczęśliwie 
wyzwolenia obozu i powrócił do Płocka. W dalszych latach okupacji 
aresztowano jeszcze trzech kapłanów z biskupiego miasta. Był wśród nich 
ks. Bronisław Lutyński, prefekt gimnazjum Władysława Jagiełły, ks. prałat 
Stanisław Figielski, proboszcz parafii św. Bartłomieja oraz ks. prof. Tadeusz 
Dublewski, zamordowany w Płocku 19 stycznia 1945 r.13

Wyjątkowym wydarzeniem było pozostanie w Płocku biskupów, 
którzy starali się towarzyszyć wiernym w ich cierpieniach podczas wojny 
i okupacji. Niestety także ich dotknął wyjątkowy cios. 28 lutego 1940 r. 
gestapo otoczyło dom biskupa, przeprowadzono wielogodzinną rewizję 
połączoną z rabunkiem, a arcybiskupa Antoniego Nowowiejskiego wraz  
z biskupem Leonem Wetmańskim i ks. Ludwikiem Wilkońskim, kapelanem 
arcybiskupa, przewieziono do Słupna koło Płocka. Osadzeni pod strażą  
w budynku szkolnym, przebywali tam przez rok. Ks. Wilkoński zmarł  
w Słupnie 2 czerwca 1940 r.14

W nocy z 6 na 7 marca 1941 r. aresztowano w Słupnie ks. arcybiskupa 
Nowowiejskiego, biskupa Wetmańskiego i kapelana Nowowiejskiego,  
ks. prof. Adama Zaleskiego. Przewiezieni do Płocka, osadzeni zostali 
w piwnicach płockiego magistratu, a 8 marca wywiezieni do obozu 
koncentracyjnego w Działdowie, gdzie wszyscy trzej zostali zamordowani, 
przechodząc ciężkie tortury. Arcybiskup Nowowiejski zmarł 28 maja 1941 r., 
biskup Wetmański 10 października, ks. Adam Zaleski 8 grudnia tego samego 
roku. Była to duża danina krwi i męczeństwa, jaką złożyło duchowieństwo 
biskupiego miasta Płocka. 

12 Ibidem, s. 120–123, 168–170, 225–226.
13 Idem, Eksterminacja duchowieństwa katolickiego miasta i powiatu płockiego w latach 1939–

1945, s. 110–111.
14 Idem, Martyrologium duchowieństwa diecezji płockiej w latach II wojny światowej 1939–1945, 

s. 246–248.
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ks. Michał Marian Grzybowski, Wojenne losy duchowieństwa  
miasta Płocka 1939–1945

Streszczenie
Artykuł prezentuje losy duchowieństwa płockiego w czasie okupacji 
niemieckiej w latach 1939–1945. Większość sprawowała swoja posługę, 
wielu poniosło męczeńska śmierć. Wśród nich byli abp. Antoni Julian 
Nowowiejski i biskup Leon Wetmański.

Słowa kluczowe: II wojna światowa, Kościół katolicki, duchowieństwo, 
diecezja płocka.

ks. Michał Marian Grzybowski, War experiences  
of Płock’s clergy (1939–1945)

Summary
The paper outlines some of the war experiences which Płock’s clergy had 
during the German occupation between 1939 and 1945. The majority of the 
clergy provided the faithful with their pastoral ministry, but a number of 
them – including archbishop Antoni Julian Nowowiejski and bishop Leon 
Wetmański – suffered a martyr’s death.

Keywords: Second World War, Catholic Church, clergy.
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Wiesław A. Koński

Prasa Płocka w 1945 roku

W pierwszych miesiącach 1945 roku pozyskanie dziennikarzy do pracy  
w projektowanej prasie lokalnej nie było sprawą łatwą. W Płocku mieszkało 
wówczas tylko dwóch dziennikarzy, którzy przed wojną zawodowo 
prowadzili pisma – Franciszek Wybult, były redaktor naczelny „Kuriera 
Mazowieckiego” i Konstanty Bolesta Modliński, wytrawny redaktor „Kuriera 
Płockiego” i „Życia Mazowsza”. O ile Wybult natychmiast zadeklarował 
Komitetowi Powiatowemu PPR swoje usługi w tym mieście, to Konstanty 
Modliński nie przejawiał początkowo ochoty podjęcia pracy w charakterze 
redaktora. Pozostali, ocaleni z pożogi wojennej, redaktorzy płockich 
czasopism, głównie związanych z Kościołem katolickim, nie przejawiali 
aktywności i zainteresowania wznowieniem działalności dziennikarskiej. 
Tak więc w Płocku organizatorzy prasy po wyzwoleniu musieli liczyć jedynie 
na własne siły i szukać redaktorów wśród nieprofesjonalistów. 

Z inicjatywy Kazimierza Germana – sekretarza Komitetu Okręgowego 
PPR – postanowiono wydawać w Płocku lokalne pismo, wychodząc  
z założenia, że będzie ono stanowiło istotną pomoc w umacnianiu młodej 
władzy ludowej. Warunki były sprzyjające – ocalały maszyny drukarskie, 
drukarze niezwłocznie stawiali się do pracy, a ponadto w magazynach dużo 
było poniemieckiego papieru i farb drukarskich. Pomoc przy redagowaniu 
pisma zadeklarował Franciszek Wybult – przedwojenny dziennikarz – oraz 
Antoni Nastkiewicz – zecer, przedwojenny komunista1. 

Najpoważniejszy kłopot sprawiał jednak brak doświadczonych,  
a zarazem godnych zaufania redaktorów, którzy mogliby poprowadzić 
czasopismo. Kazimierz German zdecydował, by Wybulta dopuścić 
jedynie do redagowania strony technicznej pisma, natomiast redaktorem 
politycznym, odpowiedzialnym za pismo, uczynił Grzegorza Radomskiego – 
przedwojennego członka Stronnictwa Ludowego, byłego współpracownika 
Juliana Wieczorka, który – wkrótce po wyzwoleniu – został członkiem 
PPR, a w pierwszych dniach lutego 1945 roku wybrano go członkiem 
Komitetu Powiatowego i wkrótce działaczem Egzekutywy2. W Komitecie 
Powiatowym PPR ustalono, że dopóki nie pojawi się w Płocku godny 
zaufania zawodowy dziennikarz, magazyn prowadzić będzie z partyjnego 
polecenia Grzegorz Radomski, co nie było równoznaczne z obsadzeniem 
1 Odpowiedź Jana Plisko na pytania Autora dotyczące historii prasy płockiej. cz. III, pyt. 4, s. 4 

(w zbiorach autora).
2 Relacja Grzegorza Radomskiego z 6 VI 1980 roku (w zbiorach autora).
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stanowiska redaktora naczelnego, które pozostawało wolne3. Na lokal 
redakcji przeznaczono trzy pomieszczenia w budynku drukarni Braci 
Detrychów przy ulicy Dominikańskiej 1.   

Najwcześniejszy egzemplarz „Jedności” – pisma Polskiej Partii 
Robotniczej w Płocku – ukazał się 18 marca 1945 roku. Pierwsze trzy wydania 
„Jedności” redagował zespół w składzie: Barbara Radomska – II sekretarz 
KP PPR, Grzegorz Radomski (przypadkowa zbieżność nazwisk) – członek 
Egzekutywy KP PPR i Franciszek Wybult – dziennikarz płocki z okresu 
międzywojennego. 26 marca 1945 roku w skład komitetu redakcyjnego 
wszedł – nowo wybrany I sekretarz Komitetu Powiatowego PPR – Jakub 
Krajewski4. Dzień później, po powrocie do rodzinnego miasta, zatrudniony 
został w redakcji Jan Plisko5, bezpartyjny, członek Tymczasowego Związku 
Zawodowego Pracowników Sztuki, który przed wojną studiował prawo 
na Uniwersytecie Warszawskim6. Legitymował się pewną praktyką 
dziennikarską i współpracą z pismami warszawskimi przed wojną, jak 
również pracą z „Biuletynem Zakopiańskim” w pierwszych miesiącach 1945 
roku. Wkrótce, na wspólnym zebraniu komitetu redakcyjnego i pracowników 
płockiej drukarni, Plisko został wybrany na stanowisko redaktora naczelnego 
„Jedności”. W stopce redakcyjnej pisma nie figurowały żadne nazwiska. 
Również większość materiałów dziennikarskich nie była podpisywana. 
Niekiedy używano pseudonimów bądź kryptonimów. 

Dosyć szybko wokół redakcji zgromadziło się liczne grono autorów,  
z których wielu współpracowało z pismem aż do połączenia z „Robotnikiem 
Mazowieckim”. Wśród nich byli: nauczyciele – Stanisław Chrzanowski, 
Eugeniusz Madany, adwokat – Tadeusz Gierzyński, inżynierowie – Leon 
Michalski i Seweryn Wirkutowicz, pracownicy Starostwa – Leon Śliwiński 
3 Ibidem.
4 Zob. Pisemna relacja Jana Plisko przygotowana w 1983 roku dla Autora. Myli się Jakub 

Krajewski w swoim wspomnieniu Na przełomie dwóch epok, w: Okręg Płocki 1942–1945. Z walk 
PPR, GL-AL, Warszawa 1974, s. 457, pisząc: „W latach 1945–1946 wydawaliśmy własną gazetę 
powiatową i miejską – »Głos Mazowiecki«. […] »Głos Mazowiecki«, ukazujący się w nakładzie 
kilkunastu tysięcy egzemplarzy czytali chłopi, robotnicy, pracownicy aparatu władzy ludowej”. 
Identycznie pisał w innym wspomnieniu: Na Ziemi Płockiej, w: Takie były początki, pod red.  
W. Góry, H. Kamińskiej, J. Paszty, Warszawa 1965, s. 230.   

5 W literaturze spotyka się często błędną pisownię nazwiska redaktora naczelnego „Jedności”. 
Zamiast Jan Blisko powinno być Jan Plisko. Przypuszczalnie jest to wynikiem błędu 
popełnionego w: Spis czasopism wychodzących w Polsce w latach 1945–1946, oprac. Wydział 
Prasowy Ministerstwa Informacji i Propagandy, Warszawa 1946, s. 13. Błędną pisownię 
powtórzył: J. Myśliński, Bibliografia prasy polskiej 1944–1948. Prasa krajowa, Warszawa 1966,  
s. 37.

6 Życiorys Jana Plisko ze szczególnym uwzględnieniem jego związków z prasą zawarto we 
wspomnieniach pośmiertnych. Zob. W. Koński, Kolega i przyjaciel, „Tygodnik Płocki” 20 III 
1988, nr 12, s. 4; idem, Jan Plisko nie żyje, „Petro-Echo” 9–15 III 1988, nr 10, s. 6; E. Grinberg, 
Otwieram okno ptaków śpiewem, „Tygodnik Płocki” 6 VII 1988, nr 27, s. 4; nekrolog Jana Plisko, 
„Sztandar Młodych” 29 II 1988, wyd. 3, nr 41, s. 4.
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i Henryk Dymsza, działaczka ruchu kobiecego – Gena Rybicka, ślusarz 
– Stefan Mikołajewski, pracownica poczty – Eugenia Lewandowska.  
W sumie na łamach „Jedności” zamieszczono materiały dziennikarskie 
ponad 100 autorów. Podobnie jak w przypadku redaktorów magazynu, 
również artykuły nie były podpisywane pełnym imieniem i nazwiskiem. 
Zdaniem byłego redaktora naczelnego – Jana Plisko – wynikało to z obaw  
o swoje zdrowie lub nawet życie. 

Administracja „Jedności” mieściła się w tym samym lokalu co redakcja 
– przy ulicy Dominikańskiej 1. Jej kierowniczką i zarazem sekretarką  
w redakcji była początkowo Zofia Steifer. Współpracowała z nią – formalnie 
na pół etatu, a faktycznie w o wiele większym wymiarze godzin, co było 
podyktowane licznymi potrzebami pisma – Janina Plisko, żona redaktora 
naczelnego. 

Wobec nawału zleceń, zwłaszcza na druki akcydensowe, drukarnia mogła 
sprawom pisma poświęcić stosunkowo niewiele czasu i to w określonych 
godzinach. Stąd redakcja „Jedności” musiała wypracować swoisty styl pracy. 
Kolumny – poza pierwszą i drugą – przygotowywano wcześniej. Najbardziej 
aktualne materiały, pochodzące z nasłuchu radiowego, tzw. „dyktanda 
prasowego”, oraz inne ważne lokalne materiały oddawane były na linotypy 
wcześnie rano w dniu, w którym miał się ukazać numer. Polskie Radio, 
początkowo za pośrednictwem radiostacji „Pszczółka”, a od końca lipca 
1945 roku poprzez Raszyn, nadawało specjalny program dla prasy lokalnej. 
Po północy (czasami od godziny 1 w nocy) dyktowano tekst sylabami,  
a po słowie „powtarzam”, odczytywano zdanie pełnym tekstem. Dyktando 
kończyło się zazwyczaj po jednej, najpóźniej po dwóch godzinach7. 
Systematycznie nasłuchu dokonywał redaktor naczelny pisma, który od razu 
przeprowadzał selekcję materiału i dokonywał redakcyjnego opracowania. 
Łamaniem złożonych szpalt w kolumny zajmował się Jan Plisko. Kiedy 
skład był już gotowy, szczotkową odbitkę kolumn zanoszono początkowo 
do Urzędu Bezpieczeństwa, a następnie do Biura Kontroli Prasy, którym 
kierował Władysław Morawski. Ambicją zarówno redakcji, jak i drukarni 
było, aby numer „Jedności” ukazywał się w mieście przed godziną dwunastą, 
gdy nie było jeszcze w sprzedaży prasy centralnej dostarczanej do Płocka  
w godzinach popołudniowych. 

Poza lokalnymi autorami już w marcu 1945 roku pojawiły się 
korespondencje z terenu, głównie z Borowiczek, Sierpca, Bodzanowa, 
Płońska i Sikorza. Nie było jednak stałych korespondentów, którzy 
nadsyłaliby materiały systematycznie przez dłuższy okres czasu. 

7 O tym sposobie redagowania tekstów opowiedział Autorowi Jan Plisko w wywiadzie w 35. 
rocznicę ukazania się pierwszego numeru „Jedności”. Zob. „Tygodnik Płocki” 20 IV 1980, nr 16,  
s. 7.     
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 Wśród 91 wydanych numerów „Jedności” 80 ukazało się w objętości  
4 stron, 10 – w objętości 6 stron i jeden numer 8-stronicowy. Podstawowy 
układ tekstów w „Jedności” był następujący:
•	 Kolumna	I	–	artykuł	wstępny	oraz	najważniejsze	wiadomości	agencyjne	 
 ze świata. 
•	 Kolumna	 II	 –	 dalszy	 ciąg	 serwisu	 agencyjnego	 ze	 świata	 oraz	 serwis	 
 ogólnokrajowy. Niekiedy obszerniejszy materiał (nowela, powieść,  
 przemówienie) ukazujący się w odcinkach. 
•	 Kolumna	 III	 –	wiadomości	 lokalne,	 kącik	poezji,	 stały	 felieton	aktualny	 
 Pik-a (Jana Pliski). 
•	 Kolumna	 IV	 –	 ciąg	 dalszy	 wiadomości	 lokalnych,	 komunikaty	 władz,	 
 ogłoszenia i reklamy. 

Przy wydawaniu numerów sześciostronicowych środkowe kolumny 
zawierały poszerzony serwis wiadomości lokalnych oraz artykuły o tematyce 
społeczno-kulturalnej dotyczące przede wszystkim Płocka i Mazowsza. 
Ponad połowę tekstów w „Jedności” stanowiły wypowiedzi dziennikarskie 
opracowywane przez miejscowych autorów, około 35% materiały agencyjne, 
a pozostałe 15% stanowiły ogłoszenia, komunikaty urzędowe i reklamy. 

Wśród szerokiego wachlarza spraw lokalnych podejmowanych przez 
redakcję „Jedności” na plan pierwszy wysuwała się: 
•	 sprawa	utworzenia	w	Płocku	stolicy	województwa	mazowieckiego,	
•	 starania	o	lokalizację	w	Płocku	wydziału	wyższej	uczelni,	
· sprawy volksdeutschów, 
•	 problemy	odbudowy	i	rozwoju	przemysłu	w	Płocku,	
•	 potrzeba	upamiętnienia	miejsca	stracenia	13	Polaków.	

„Jedność” – pismo Polskiej Partii Robotniczej w Płocku – ukazywało się od 
18 marca 1945 roku do 24 lutego 1946 roku. Początkowo wydawane było 
raz w tygodniu (w sobotę) ale od numeru 6 z 18 kwietnia 1945 roku pismo 
publikowano już dwa razy w tygodniu (w środy i soboty). Gazetę drukowano 
bardzo regularnie. Wydawana była w formacie 32,5 x 46 cm na papierze  
z fabryki w Kluczach. Cena egzemplarza od początku do końca ukazywania 
się pisma wynosiła 2 złote. Od sierpnia 1945 roku wydawnictwo można było 
prenumerować. 

Pismo drukowano w dawnym zakładzie Braci Detrychów przy ulicy 
Dominikańskiej 1. Ponieważ w momencie rozpoczynania druku „Jedności” 
status drukarni nie był uregulowany, bowiem trwały spory rewindykacyjne, 
nazwa drukarni nie była podawana w stopce. Dopiero od numeru 41 z 22 
sierpnia 1945 roku pojawiła się nazwa „Państwowa Drukarnia w Płocku”, a od 
nr 43 z 29 sierpnia 1945 – po niewielkiej modyfikacji – „Drukarnia Państwowa 
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w Płocku”. Ten drugi tytuł drukarni przetrwał do końca wydawania pisma. 
Nakład „Jedności” wynosił początkowo 2000–2500 egz., potem wzrósł 

do 4000–5000 sztuk8. Mylą się ci, którzy twierdzą, że pismo ukazywało się 
w nakładzie kilkunastu tysięcy egzemplarzy9. Być może sugerują się oni 
ogłoszeniem redakcyjnym zapraszającym do reklamy handlowej na łamach 
„Jedności”, jakie pojawiło się w grudniowych numerach pisma10.  

Początkowo „Jedność” była samowystarczalna, nie otrzymywano 
jakichkolwiek dotacji. Wydatki pokrywano z prenumeraty i bezpośredniej 
sprzedaży, nieco później także z ogłoszeń. Koszty druku, zrazu niskie – 
dzięki zaangażowaniu zespołu i pracowników drukarni – po pewnym czasie 
zaczęły szybko rosnąć. Zespół redakcyjny i pracownicy administracji byli 
nisko opłacani. Do maja 1945 roku nie wypłacano wierszówki11. Wobec 
wyczerpania się poniemieckich zapasów papieru rotacyjnego, pismo 
znalazło się w trudnej sytuacji. Zabiegi o przydział papieru w Ministerstwie 
Informacji i Propagandy nieoczekiwanie udało się pozytywnie rozwiązać 
za sprawą poparcia pracującego w nim Mieczysława Tureńca oraz 
współwydawcy „Jedności” Juliana Wieczorka. Dzięki życzliwości innego 
pracownika – Zygmunta Ziółka – pismo otrzymało także pomoc finansową 
w formie subwencji na częściowe pokrycie kosztów druku i na uposażenie 
jednego redaktora12.  

Gazeta kolportowana była poprzez: prenumeratę (około 15–20% 
8 Odnaleziono jedynie nieliczne źródła archiwalne mówiące o wysokości nakładu „Jedności”. 

Archiwum m.st. Warszawy, Zespół Urzędu Informacji i Propagandy Województwa 
Warszawskiego, t. 379. W piśmie Urzędu Informacji i Propagandy Województwa Warszaw-
skiego Oddział Płock z dnia 27 VII 1945 r. do Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy  
w Pruszkowie, nakład pisma określa się na 3000–3500 egz.; Archiwum Akt Nowych 
Warszawa, Zespół Ministerstwa Informacji i Propagandy, mikrofilm 28428, sygn. 526,  
k. 68. Kwestionariusz sprawozdawczy Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy za 
miesiąc październik 1945 r. określa  nakład na 3500–4000 egz. Trudno więc dać wiarę danym 
podanym w Sprawozdaniu po linii propagandy partyjnej sekretarza Komitetu Powiatowego 
PPR – Jakuba Krajewskiego z 2 X 1945 r., że „kolportaż »Jedności« powiększył się, wychodzi 
obecnie około 2 tys. egz.” Kwestionariusz sprawozdawczy Urzędu Informacji i Propagandy 
Województwa Warszawskiego za miesiąc grudzień 1945 roku określa nakład na 4000 egz. 
Zob. AAN Warszawa, Zespól Ministerstwa Informacji i Propagandy, mikrofilm 28428, sygn. 
526, k. 92.

9 Zob. J. Krajewski, Na przełomie dwóch epok, w: Okręg Płocki 1942–1945. Z walk PPR, GL-AL, 
s. 457; A. Krawczyk, Prasa PPR i PPS w latach 1944–1948. Dorobek czterech lat, „Prasa Polska” 
1979, nr 11, s. 9.

10 Zob. „Jedność” 12 XII 1945, nr 73, s. 4. Ogłoszenie brzmiało: „Reklama dźwignią handlu. 
50.0000 egzemplarzy miesięcznie, 200.000 czytelników – to podstawy reklamy »Jedności«”.  

11 Zob. ogłoszenie w: „Jedność” 20 V 1945, nr. 14, s. 4: „Wszystkich naszych współpracowników, 
których prace ukazują się w naszym piśmie począwszy od dn. 1 maja , prosimy o zgłaszanie 
się po odbiór honorariów do lokalu redakcji”.

12  Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Akta WKW PZPR, Wydział Propagandy PPR. W 
sprawozdaniu kierownika Wydziału Propagandy WKW PPR za styczeń 1946 roku czytamy: 
„Pismo rozchodzi się w nakładzie 3–4 tys. egz. – jest deficytowe. Miesięczne subsydia 
Komitetu wynoszą do 10 tys. zł. Pismo posiada długi”.

PrASA PłockA w 1945 roku



54

nakładu), kioski z gazetami na ulicach miasta, sprzedaż poprzez chłopców-
gazeciarzy, sekretarzy gromadzkich organizacji PPR i powiatowych radnych. 
Pismo trafiało przede wszystkim do czytelnika w Płocku, a około 15–20% 
nakładu do Sierpca, Płońska, Ciechanowa, Wyszogrodu, Bodzanowa  
i Borowiczek. 
Ostatni, 91 numer „Jedności” ukazał się z datą 24 lutego 1946 roku, 
zapowiadając kontynuację wydawnictwa poprzez połączenie się z wyda-
wanym w Płocku tygodnikiem „Robotnik Mazowiecki”. 

Pierwsze wydanie tygodnika „Robotnika Mazowieckiego” (pisma PPS) 
ukazało się z datą 15 czerwca 1945 roku. Na powitanie nowej pozycji 
socjalistycznej główny artykuł, zamieszczony pod winietą pierwszego 
numeru, napisał sekretarz generalny PPS – minister Stefan Matuszewski13. 
Przypomniał w nim bogate tradycje ruchu socjalistycznego w Płocku 
oraz przedstawił zadania stojące przed pismem – przede wszystkim 
mobilizowanie członków PPS do pracy nad odbudową kraju, a zwłaszcza 
ziemi mazowieckiej.  

Artykuł Stefana Matuszewskiego w pierwszym numerze „Robotnika 
Mazowieckiego” nie był przypadkowy, bowiem na jego prośbę w marcu 1945 
roku Józef Damian Kretkowski przyjechał do Płocka z partyjnym poleceniem 
założenia pisma, co uzasadniano silnymi tradycjami ruchu socjalistycznego 
w tym mieście14. Wydawnictwo nie stawiało sobie wygórowanych celów 
i w swych założeniach nie odbiegało od innych terenowych periodyków 
wydawanych przez PPS. 

W odróżnieniu od „Jedności”, redakcja „Robotnika Mazowieckiego” 
nie zatrudniała na etacie żadnego dziennikarza. Redaktorem naczelnym  
i politycznym pisma był jego założyciel – Józef Damian Kretkowski, wieloletni 
działacz socjalistycznych organizacji młodzieży, ruchu spółdzielczego oraz 
Polskiej Partii Socjalistycznej15. Skierowany do Płocka objął stanowisko 
dyrektora Oddziału „Społem” – Związku Gospodarczego Spółdzielni 
Rzeczypospolitej Polskiej – na powiat płocki i sierpecki. Ze względu na 
zbyt dużą liczbę obowiązków zawodowych w pracy redakcyjnej pomagali 
mu: Henryk Dymsza – pracownik Powiatowego Biura Rolnego, który był 

13 S. Matuszewski, W służbie dla państwa, „Robotnik Mazowiecki” 15 VI 1945, nr 1, s. 1.
14 Relacja Matyldy Kretkowskiej z 7 V 1981 r. (w zbiorach autora).
15 AAN, Teczka osobowa Józefa Damiana Kretkowskiego nr 12728; Biogram Józefa 

Kretkowskiego (oprac. L. Dubiecki), w: „PSB” 1970, t. XV, s. 282–283; J. B. Nycek, Ludzie i książki. 
Słownik biograficzny ludzi książki i pióra województwa płockiego, Płock 1983, s. 103–104; 
Wspomnienie pośmiertne, „Trybuna Ludu” 7 III 1966, nr 66; J. Mulak, Prasa RPPS i kolportaż w 
czasie okupacji (zestawienia i zapiski), „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1964, 
t. III, z. 2, s. 164, 166, 172; E. Zdanowski, Mazowieckie gazety, „Trybuna Mazowiecka” 5–6 XIII 
1964, nr 290, s. 3; nekrologii: „Trybuna Ludu” 6 III 1966, nr 65; „Życie Warszawy” 6–7 III 1966, 
nr 56.
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oficjalnie redaktorem pisma16, Matylda Kretkowska – żona, od września 
1945 roku sekretarz redakcji17 oraz Zenobia Churska, która legitymowała 
się pewną praktyką dziennikarską, ale wkrótce wyjechała z Płocka18.  
Od początku wydawania pisma w redakcji pracowali członkowie rodziny 
Józefa i Matyldy Kretkowskich – Bolesław Konarski, szwagier, drukarz  
z zawodu, który zajmował się stroną techniczną i administracyjną magazynu 
oraz Jan Gutkowski – ojciec żony Józefa Kretkowskiego, który pracował  
w administracji oraz zajmował się kolportażem. 

W pierwszych miesiącach wydawania periodyku autorem większości 
artykułów powstających w redakcji był Henryk Dymsza – podpisujący się 
„He-Dy”. Razem z Józefem Kretkowskim pisał artykuły wstępne oraz wszelkie 
inne teksty publicystyczne. Kretkowski specjalizował się w problematyce 
spółdzielczości. Na łamach magazynu wiele było przede wszystkim 
artykułów o „Społem” oraz działalności Polskiej Partii Socjalistycznej  
i jej Rady Naczelnej, której członkiem Kretkowski został wybrany na XXVI 
Kongresie PPS. 

Zenobia Churska pisała najczęściej artykuły publicystyczne na temat 
oświaty i wychowania, natomiast z chwilą utworzenia kolumny Dom – szkoła 
– wychowanie większość materiałów opracowywała Matylda Kretkowska. 

Z uwagi na liczne kontakty ze środowiskiem warszawskim, Kretkowski 
publikował szereg omówień aktualnych przedstawień warszawskich 
teatrów i seansów filmowych oraz recenzował ukazujące się tomiki poezji 
(sam również pisał, a później publikował wiersze). Używał pseudonimu „Jan 
Dołęgowicz”. Podczas swych licznych pobytów w Warszawie angażował 
do współpracy z pismem wielu pracowników nauki, polityków, lekarzy 
– członków PPS. W ten sposób zaczęli publikować: Andrzej Teodorowicz-
Nowicki, którego Teofil Głowacki umieszcza wśród członków, nie 
ujawnionego w stopce redakcyjnej, komitetu redakcyjnego19, Kazimierz 
Rusinek, Józef Cyrankiewicz, Stanisław Popowski, Jan Rutkiewicz, Hanna 

16 Henryk Dymsza w redakcji pracował tylko po południu, od 16–18. Z redakcją „Robotnika 
Mazowieckiego” przestał współpracować we wrześniu 1945 roku w związku z wyjazdem  
z Płocka. Zob. Osobiste, „Robotnik Mazowiecki” 9 IX 1945, nr 13, s. 2.

17 AAN Warszawa, Teczka osobowa Matyldy Kretkowskiej nr 12008; J. Mulak, op. cit., s. 164, 
172; nekrolog  „Życie Warszawy” 17 III 1988, nr 54, s. 12.

18 Zenobia Churska miała ukończone dwa lata studiów prawniczych na Uniwersytecie 
Warszawskim i krótko przed wojna pracowała w redakcji „Dziennika Powszechnego”. Zob. 
Archiwum Państwowe Płock, Zespół Starostwa Powiatowego w Płocku, sygn. 90, t. 17. 
Wyjechała z Płocka w październiku 1945 r. Zob. Osobiste, „Robotnik Mazowiecki” 7 X 1945, 
nr 17, s. 4; w Spisie czasopism wychodzących w Polsce w latach 1944–1945, oprac. Wydział 
Prasowy Ministerstwa Informacji i Propagandy, Warszawa 1946, s. 3, błędnie podano jej 
nazwisko: „Chmurska”, zamiast poprawnie „Churska”.

19 T. Głowacki, Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1944–1945 (zarys bibliograficzny), 
„Rocznik Biblioteki Narodowej” 1970, t. VI. s. 287–288; idem, Prasa PPS w latach 1944–1948, 
w: Prasa Polski Ludowej, Warszawa 1971, z. II.
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Dworakowska. Najczęściej były to jednak publikacje jednorazowe. 
Wśród miejscowych członków PPS Kretkowskiemu udało się,  

w końcowym okresie wydawania pisma, pozyskać do współpracy:  
Zbigniewa Brzezińskiego – sekretarza MK PPS, Kazimierza Mayznera – 
adwokata20, Genę Rybicką – działaczkę ruchu kobiecego, Władysława 
Frankowskiego – lekarza, Leona Śliwińskiego – pracownika Starostwa 
Powiatowego. Do najbardziej zaangażowanych współpracowników redakcji 
należał Stanisław Kacperowski – przewodniczący Zarządu Miejskiego OM 
TUR, który zajmował się przede wszystkim kolportażem21. 
Spośród 37 numerów „Robotnika Mazowieckiego” jakie ukazały się do 24 
lutego 1946 roku, 32 numery miały objętość 6 stron, 3 wydania – 4 strony, 
jeden – 8 stron (na Nowy Rok) i jeden – 10 stron (na Boże Narodzenie). 
Analizując poszczególne egzemplarze pisma można stwierdzić, w miarę 
stabilny, następujący układ kolumn: 
•	 Strona	I	–	artykuł	wstępny	i	najważniejsze	wiadomości	agencyjne	z	kraju	 
 i ze świata. 
•	 Strona	II	–	dalszy	ciąg	serwisu	agencyjnego	z	kraju	i	ze	świata.
•	 Strona	 III	 –	 publicystyka	 dotycząca	 działalności	 PPS	 i	 spraw		 
 spółdzielczości. 
•	 Strona	 IV	–	wiadomości	 lokalne,	Kącik harcerski, od  października 1945  
 roku kolumna Dom – szkoła –  wychowanie.
•	 Strona	V	–	kolumna	Kultura – literatura – sztuka. 
•	 Strona	VI	–	informacje	z	życia	Płocka,	Ze sportu, ogłoszenia,  komunikaty  
 i reklamy. 

Doniesienia agencyjne z kraju i ze świata zajmowały dwie pierwsze kolumny. 
Podobnie jak to było w „Jedności”, początkowo pochodziły one z dyktanda 
radiowego. Ich opracowaniem, wspólnie z żoną Matyldą, zajmował się Józef 
Kretkowski. W późniejszym okresie wykorzystywano doniesienia agencyjne 
Polpressu. 

Poza depeszami na łamach „Robotnika Mazowieckiego” można wyróżnić 
trzy wyraźne grupy tematyczne: problematykę spółdzielczą, kultury  
i sztuki oraz szkoły i wychowania. Szczególnie dużo było przedruków  
z „Przeglądu  Socjalistycznego” oraz „Robotnika” na temat spółdzielczości. 
Ponadto drukowano liczne materiały rocznicowe przedstawiające działaczy 
socjalistycznych oraz pionierów spółdzielczości w Polsce. 
 Od pierwszego numeru tygodnika systematycznie na stronie piątej 

20 Zob. A. Askanas, Adwokat Kazimierz Mayzner – znana postać na Mazowszu, „Palestra” 1986,  
nr 7, s. 53–59.

21 Relacja Matyldy Kretkowskiej z 7 V 1981 r. (w zbiorach autora); Relacja Stanisława 
Kacperowskiego z 30 VI 1981 r. (w zbiorach autora).
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publikowano kolumnę Kultura – sztuka – literatura. Początkowo wypełniały 
ją artykuły miejscowych działaczy kultury, krótkie informacje agencyjne 
związane z wydarzeniami kulturalnymi w kraju oraz wiersze Władysława 
Broniewskiego, Juliana Tuwima, Włodzimierza Słobodnika, Borysa 
Pasternaka, Leopolda Staffa, Juliana Przybosia, Jana Kasprowicza, Leopolda 
Lewina i Mieczysława Jastruna. Od października 1945 roku dotychczasowi 
autorzy publikowali dużo rzadziej. Do końca wydawania pisma kolumnę 
wypełniały jedynie informacje agencyjne oraz recenzje sztuk teatralnych, 
filmów, sylwetki reżyserów, a także aktorów radzieckiego kina pisane przez 
Józefa Kretkowskiego pod pseudonimem J. Dołęgowicz. Publikowano nadal 
liczne wiersze, a wśród autorów wyróżniał się Faustyn Piasek – miejscowy 
pedagog i kompozytor. Informacje z życia kulturalnego Płocka ukazywały 
się sporadycznie. 

Publikacje dotyczące spraw wychowania, szkoły i rodziny były 
początkowo rozproszone na kolumnach czwartej oraz szóstej. Dopiero pod 
koniec października 1945 roku utworzono na stronie czwartej specjalną 
kolumnę zatytułowaną Dom – szkoła – wychowanie. Autorami artykułów 
publicystycznych dotyczących tej problematyki byli nauczyciele, działacze 
oświatowi, naukowcy oraz lekarze, głównie z Warszawy. Z Płocka najczęściej 
pisali: Matylda Kretkowska – sekretarz redakcji „Robotnika Mazowieckiego”  
i Władysław Frankowski – lekarz. 

Reklamy, zwłaszcza bardzo obszerne Oddziałów „Społem”, nie miały 
stałego miejsca i często drukowano je także na stronach drugiej i trzeciej. 

Reasumując, „Robotnik Mazowiecki” tylko w niewielkim stopniu był 
pismem płockim. Lokalna tematyka zajmowała do 20% objętości każdego 
numeru i były to najczęściej aktualności bądź urzędowe sprawozdania 
(np. comiesięczne sprawozdanie Powiatowego Biura Rolnego, którego 
pracownikiem był Henryk Dymsza). Podobnie jak na łamach „Jedności”, 
również w „Robotniku Mazowieckim” zamieszczano wnioski volksdeutschów 
o rehabilitację.

„Robotnik Mazowiecki” ukazywał się do 24 lutego 1946 roku. Ogółem 
wydano 37 numerów pisma, z tego 28 egzemplarzy w roku 1945. Tygodnik 
ukazywał się w piątki (od nr 2 z datą niedzielną). Magazyn drukowano  
w byłym zakładzie Braci Detrychów przy ulicy Dominikańskiej 1. Ukazywał 
się bardzo regularnie. Wydawany był w formacie 31,5 x 47 cm, a cena 
egzemplarza, przez cały okres wydawania pisma, wynosiła 2 złote. Nakład 
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wynosił początkowo 3000 egz. i wkrótce wzrósł do 4000 egz22.

Zasięg pisma był niewielki. Tygodnik rozprowadzano przede wszystkim 
w Płocku, a pewna niewielka liczba egzemplarzy trafiała do Sierpca, Raciąża, 
Mławy, Lipna, Bodzanowa, Wyszogrodu i Drobina. Większość nakładu 
kierowanego w tzw. teren zabierali pracownicy „Społem” przyjeżdżający 
służbowo do dyrekcji Oddziału w Płocku. Kolportażem zajmowali się także 
członkowie OM TUR. 

Pismo nie było samowystarczalne mimo że nie płacono honorariów, 
a redaktorzy otrzymywali bardzo niskie płace. Koszty druku i papieru 
pokrywano początkowo z subwencji, jaką otrzymał Józef Kretkowski od 
Stefana Matuszewskiego, ówczesnego ministra informacji i propagandy,  
a następnie z reklam oraz ogłoszeń „Społem”, którego dyrektorem Oddziału 
na powiat płocki i sierpecki był redaktor naczelny gazety. 

„Robotnika Mazowieckiego” drukowano w sposób bardzo podobny do 
„Jedności”. Stosowano urozmaiconą czcionkę, nie wykorzystywano zdjęć, 
starannie opracowywano reklamy. Nierzadko wykorzystywano cztery kroje 
pisma w jednej reklamie czy ogłoszeniu. Obok winiety pisma umieszczano  
z prawej strony myśl, slogan lub cytat. Wszystkie te elementy miały charakter 
wyraźnie propagandowy i agitacyjny.  

Mimo krótkiego okresu ukazywania się „Robotnika Mazowieckiego”, 
pismo spełniło rolę jaką na początku zakładali jego inicjatorzy. Magazyn 
przyczynił się przede wszystkim do upowszechniania informacji o aktualnej 
działalności partii, a także tradycji ruchu socjalistycznego. Dzięki temu udało 
się pozyskać zarówno czytelników, jak i sympatyków PPS – partii, która przed 
wojną miała wielu zwolenników w Płocku. W piśmie zamieszczano artykuły 
zarówno działaczy szczebla lokalnego, jak i centralnego (RN PPS i CKW 
PPS), co pozwalało jej szeregowym członkom orientować się w aktualnych 
zadaniach oraz prowadzonej polityce. 

Na łamach „Robotnika Mazowieckiego” nie było jednak licznych 
kampanii i akcji propagandowych znanych z innych pism PPS. Poza pracą 
na rzecz tworzenia warunków do uspołecznienia środków produkcji 
i szerokiego rozwoju spółdzielczości, jedynie tematowi zjednoczenia 
ruchu robotniczego poświęcano więcej uwagi. Rzadko formułowano  
i uzasadniano nowe koncepcje gospodarcze, brakowało dyskusji na tematy 

22 Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Zespół Urzędu Informacji i Propagandy 
Województwa Warszawskiego, t. 379. W piśmie Urzędu Informacji i Propagandy Oddział  
w Płocku z 27 VI 1945 r. określa nakład „Robotnika Mazowieckiego” na 3000 egz.; AAN 
Warszawa, Zespól Informacji i Propagandy, mikrofilm 28428, sygn. 526, k. 44, 68, 92. 
Kwestionariusz sprawozdawczy za wrzesień, październik i grudzień 1945 r. podaje nakład na 
4000 egz. Matylda Kretkowska w relacji z 7 V 1981 roku (w zbiorach autora) podała nakład 
pisma na 3500–4000 egz.
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ideologiczne. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy szukać w szczupłej 
kadrze dziennikarskiej pisma oraz braku lokalnych działaczy, którzy byliby 
w stanie podjąć na łamach periodyku taką dyskusję. 

Na podkreślenie zasługuje dobrze spełniana funkcja informacyjna 
pisma, co powodowało duże nim zainteresowanie ze strony miejscowej 
inteligencji, która chętnie sięgała po ten tytuł mając do wyboru, przy 
częstych opóźnieniach prasy centralnej, jedynie lokalną „Jedność”. Godna 
odnotowania jest także funkcja wychowawcza pisma związana z szerokim 
propagowaniem problematyki rodzinnej oraz wychowania dzieci. 

Ostatni numer „Robotnika Mazowieckiego” przed połączeniem się  
z „Jednością” ukazał się 24 lutego 1946 roku.
 3 marca 1946 roku ukazał się w Płocku pierwszy numer „Jedności 
Mazowieckiej” powstałej z połączenia „Jedności” – organu PPR  
z „Robotnikiem Mazowieckim” – organem PPS. Była to pierwsza w kraju 
próba łączenia organów dwu partii, wyprzedzająca o dwa lata zamknięcie 
procesu zjednoczeniowego23.
 Na zakończenie należy jeszcze wspomnieć o trzecim tytule prasowym, jaki 
ukazał się w Płocku. 18 lipca 1945 roku, w związku ze stopniową stabilizacją 
sytuacji w terenie i poprawą warunków komunikacyjnych, zlikwidowano  
w Płocku Filię Urzędu Wojewódzkiego Informacji i Propagandy, tworząc  
w jej miejsce dwa oddziały – powiatowy i  miejski24. Jedynym trwałym śladem 
działalności Urzędu Informacji i Propagandy Województwa Warszawskiego 
był jeden numer „Posiewu” – z założenia najprawdopodobniej miesięcznika, 
który ukazał się w maju 1945 roku25. Wbrew temu, co napisano w podtytule 
– „Czasopismo poświęcone sprawom aktualnym” – ten 8-stronicowy 
miesięcznik, drukowany w płockiej drukarni w nakładzie 4000 egzemplarzy, 
nie przynosił ani informacji aktualnych, ani lokalnych. Gdyby nie nazwa 
drukarni w stopce, nie można by zidentyfikować tego druku. 

              

23  Zob. A. Słomkowska, Prasa w PRL. Szkice historyczne, Warszawa 1980, s. 247.
24 Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Zespół Urzędu Informacji i Propagandy 

Województwa Warszawskiego, sygn. 3, Sprawozdanie z działalności Urzędu Informacji  
i Propagandy na województwo warszawskie w Pruszkowie za okres 2 VI–2 VIII 1945 r.

25 Nie jest prawdą jakoby „Posiew” wychodził „od maja 1945 r. przez krótki przeciąg czasu”. 
Zob. Spis czasopism wychodzących w Polsce w latach 1944–1945, oprac. Wydział Prasowy 
Ministerstwa Informacji i Propagandy, Warszawa 1946, s. 41.    
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Wiesław Koński, Prasa Płocka w 1945 roku

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie trzech tytułów prasy płockiej, 
które ukazywały się w 1945 roku. Tekst skupia się przede wszystkim na 
zobrazowaniu takich kwestii jak: geneza i założenia programowe, sprawy 
organizacyjno-redakcyjne, struktura tematyczna, sprawy wydawnicze.

Słowa kluczowe: prasa płocka w 1945 roku, dziennikarze, struktura 
tematyczna.  

 
Wiesław Koński, Płock press in 1945

Summary
The aim of the article is to present three titles of Płock Press which were 
being Publisher In 1945. The text focuses many on depicting such issues as 
Genesis and programme planks, organisational and editing matters, topic 
organisation or publishing.

Keywords: Płock press in 1945, journalists, topic organisation.
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Mariusz Żuławnik 

Rok pierwszy. Powstanie i działalność  
Milicji Obywatelskiej w Płocku i powiecie płockim  

w 1945 r.

Wyparcie Niemców z północnego Mazowsza w styczniu 1945 r. przez 
wojska II Frontu Białoruskiego otworzyło nową kartę w dziejach Płocka 
i ziemi płockiej1. Z miejsca rozpoczął się proces budowy aparatu władzy 
samorządowej i państwowej, tj. Starostwa Powiatowego, Magistratu  
m. Płocka, Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej (PRN, MRN). Przystąpiono 
także do organizowania od podstaw Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego (PUBP)2 i Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej  
(KP MO)3, której zadaniem było nie tylko czuwanie na straży ładu i porządku 
publicznego, ale także walka z wrogami tzw. Polski Ludowej. Nie bez 
przyczyny milicja nazywana była zbrojnym ramieniem władzy, realizatorem 
polityki Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN), a potem 
Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej oraz Polskiej Partii Robotniczej 
(PPR)4.

Powstanie MO i jej rozwój

Formalnie Milicja Obywatelska funkcjonowała w oparciu o dekret PKWN  
z 7 października 1944 r.5 W art. 2. dokumentu stwierdzono ogólnie, że jej 
zadaniem jest: „a) ochrona bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego; 
b) dochodzenie i ściganie przestępstw; c) wykonywanie zleceń władz 
administracyjnych, sądów i prokuratury w zakresie prawem przewidzianym”. 
Zgodnie z art. 7 społeczną kontrolę nad MO piastować miały rady narodowe 
za pośrednictwem swoich prezydiów lub specjalnych komisji, co potwierdza 

1 M. Krajewski, Płock w okresie okupacji 1939–1945, Płock–Włocławek 2001, s. 292–294.
2 J. Pawłowicz, Ludzie płockiej bezpieki. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku  

1945–1956, Warszawa 2007.
3 Dzieje płockiej milicji w pierwszych miesiącach jej funkcjonowania nie były jak dotąd 

przedmiotem odrębnych opracowań naukowych. Informacje o niej pojawiają się przy okazji 
badań nad dziejami społeczno-politycznymi Płocka i ziemi płockiej w pierwszych latach po 
zakończeniu II wojny światowej. 

4 Na straży ładu i porządku, „Jedność” środa 26 IX 1945, nr 51, s. 1.
5 DzU RP, 1944, nr 7, poz. 33; zob.: Z. Jakubowski, Milicja Obywatelska 1944–1948, Warszawa 

1983; idem, Na straży ładu i porządku publicznego, Warszawa 1979; P. Majer, Milicja Obywatelska 
w systemie organów władzy PRL, Toruń 2003; idem, Milicja Obywatelska 1944–1957. Geneza, 
organizacja, działalność, miejsce w aparacie władzy, Olsztyn 2004; K. Filip, Milicja Obywatelska  
w Sopocie w latach 1945–1949, Gdańsk 2011.
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art. 28 pkt. 2 ustawy o organizacji i zakresie kompetencji rad narodowych6. 
Milicja powstała jako organ scentralizowany, stanowiący część resortu 
bezpieczeństwa publicznego, mimo że gen. Franciszek Jóźwiak, pierwszy 
komendant główny MO7, dążył do jej pełnej niezależności od „bezpieki”. 
W jego założeniach milicjanci mieli stać na równi z funkcjonariuszami UB.  
Ta swoista rywalizacja o prawo pierwszeństwa w aparacie bezpieczeństwa 
nie pozostawała bez wpływu na codzienną pracę obu formacji.

Dekret z października 1944 r. był niezwykle ogólnikowy. Zgodnie z art. 4 
nowo powstała formacja podlegała kierownikowi Resortu Bezpieczeństwa 
Publicznego, a od 1 stycznia 1945 r. – szefowi Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego. Na czele MO stał komendant główny, któremu podlegali 
komendanci wojewódzcy, a tym – komendanci powiatowi. Komendant 
główny mianował komendantów wojewódzkich, którzy z kolei wybierali 
komendantów powiatowych. To na tych ostatnich spoczywał obowiązek 
tworzenia milicyjnych struktur w terenie, tj. w gminach i miastach. Z braku 
odpowiednich wytycznych twórcy terenowych jednostek MO zmuszeni 
byli wzorować się na strukturze organizacyjnej przedwojennej Policji 
Państwowej, która była dla nich swoistym punktem odniesienia. Jest to  
o tyle interesujące, że MO miała być prawdziwie ludową siłą porządkową, 
zupełnym przeciwieństwem przedwojennej – używając komunistycznego 
nazewnictwa – „sanacyjnej policji”.

Pierwszym wewnętrznym aktem prawnym regulującym sprawy 
organizacyjno-etatowe w Milicji Obywatelskiej był dopiero rozkaz 
organizacyjny nr 022 ministra bezpieczeństwa publicznego z 19 kwietnia 
1947 r. Wówczas wyróżniono komendy powiatowe, komendy miejskie dla 
miast wojewódzkich i niektórych miast powiatowych, a także komisariaty 
i posterunki (nie było o nich mowy z dekrecie z 1944 r.). Jednostki 
operacyjne oraz punkty kontrolne włączono w strukturę wewnętrzną 
komend powiatowych i miejskich8. Od samego początku zasadnicza 
praca MO opierała się na posterunkach i komisariatach, podczas gdy 
komendy wojewódzkie i powiatowe były jedynie aparatem pomocniczym 
komendantów9.

Struktury MO szczebla wojewódzkiego i powiatowego tworzono na 
terenach stopniowo wyzwalanych spod niemieckiej okupacji. Już we 
wrześniu 1944 r. zorganizowano Komendę MO m.st. Warszawy oraz Komendę 

6 Dz. U. RP, 1944, nr 5, poz. 22.
7 Z. Jakubowski, Franciszek Jóźwiak – Witold: życie i działalność, Warszawa 1978; idem, Milicja 

Obywatelska 1944–1948, s. 495–497.
8 Por. T. Pączek, Struktura organizacyjna Milicji Obywatelskiej w Słupsku i powiecie słupskim w 

latach 1945–1954, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, Rzeszów 2007, nr 1/7, s. 
51–52.

9 Ibidem, s. 45.
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MO Województwa Warszawskiego, które – ze względu na zniszczenia 
lewobrzeżnej części miasta – ulokowano w Otwocku. W kolejnych tygodniach 
i miesiącach, w miarę przesuwania się frontu na zachód, budowano 
powiatowe, gminne i miejskie struktury MO m.in. w Siedlcach, Ostrołęce 
i Mińsku Mazowieckim. Ich organizacją zajmowały się specjalne grupy 
operacyjne powoływane przez komendanta wojewódzkiego. Na początku 
następnego roku, w wyniku styczniowej ofensywy Armii Czerwonej i Wojska 
Polskiego, przystąpiono do organizowania milicji, m.in. w Pułtusku, Mławie 
i Płocku10.

Struktura organizacyjna

Twórcami płockiej milicji byli członkowie MRN11. Kwestię utworzenia 
Milicji Obywatelskiej w Płocku po raz pierwszy podjęto podczas II sesji 
Wojewódzkiej Rady Narodowej, która odbyła się w nocy z 28 na 29 
października 1944 r. w Bombalicach w powiecie płockim12. Jednak dopiero 
wyzwolenie północnego Mazowsza spod niemieckiej okupacji przyniosło 
odpowiednie warunki do jej organizacji. Prawdopodobnie już 21 stycznia – 
w mieszkaniu Aldony Wojtalczyk przy ul. Grodzkiej 1 – odbyła się pierwsze 
posiedzenie MRN13, podczas którego podjęto decyzję o utworzeniu formacji 
policyjnej w celu ochrony prezydenta Płocka i ważniejszych obiektów  
w mieście. Zadanie to powierzono Janowi Słoniewiczowi z Robotniczej Partii 
Polskich Socjalistów, który de facto objął funkcję pierwszego komendanta 
miejskiego MO. Wspomagali go Stanisław Koperkiewicz, Władysław 
Fronczak i Franciszek Woźnicki – członkowie konspiracyjnej MRN oraz PPR14. 
Na siedzibę komisariatu wyznaczono kamienicę przy ul. Stary Rynek 1315.
10 Z. Jakubowski, Milicja Obywatelska 1944–1948, s. 107; B. Syzdek, Początki kształtowania się 

władzy ludowej w województwie warszawskim, „Rocznik Mazowiecki”, Warszawa 1967, t. I,  
s. 55–57; L. Arent, Milicja Obywatelska w Mławie w latach 1945–1948, „Ziemia Zawkrzeńska”, 
Mława 2011, t. XV, s. 61–62.

11 M. Sokolnicki przedstawił krótką historię formacji odpowiadającej za bezpieczeństwo  
i porządek publiczny w Płocku od końca XVIII w. do wybuchu II wojny światowej. Zob. M. 
Sokolnicki, Policja Państwowa w Płocku (1919–1939), „Notatki Płockie”, nr 3/54, Płock 2009,  
s. 37–43.

12 B. Dymek, Konspiracyjne Rady Narodowe w Okręgu Płockim, w: Okręg Płocki 1942–1945.  
Z walk PPR, GL – AL, Warszawa 1974, s. 213.

13 W niektórych opracowaniach jako datę pierwszej sesji MRN podaje się dzień 22 lub 23 
stycznia 1945 r. Zob. F. Dorobek, Płock i ziemia płocka w 1945 r., Płock 1980, s. 14; K. German, 
Droga do celu, Wrocław 1979, s. 228; B. Ostrowska, Rok 1945 w Płocku w świetle prasy lokalnej, 
„Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, Płock 1977, t. IX, s. 7.

14 S. Koperkiewicz, Walka z okupantem i początki władzy ludowej w Płocku, w: Okręg Płocki 
1942–1945, s. 558; J. Trzaska, Wspomnienie z okresu powstania władzy ludowej w Płocku, 
„Notatki Płockie”, Płock 1980, nr 1/102, s. 16; S. Chrzanowski, Kronika ostatnich dni okupacji  
w Płocku, „Notatki Płockie”, Płock 1962, nr 1/23, s. 26; J. Pawłowicz, op. cit., s. 18.

15 S. Koperkiewicz, op. cit., s. 558; J. Trzaska, op. cit., s. 16.
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Dwa dni później, 23 stycznia 1945 r., podczas posiedzenia PRN podjęto 
decyzję o powołaniu KP MO w Płocku. Przez chwilę funkcję komendanta 
powiatowego, z polecenia sekretarza okręgu płockiego PPR Kazimierza 
Germana, pełnił Stanisław Wiśniewski16. Fundamenty pod powiatowe 
struktury MO położył jednak skierowany przez komendanta głównego 
kpt. Edmund Morski, który przy pomocy grupy operacyjnej i administracji 
terenowej zorganizował w następnych tygodniach komisariaty gminne 
w całym powiecie, tj. w Białej, Bielinie, Bielsku, Bodzanowie, Brudzeniu, 
Drobinie, Lelicach, Łęku, Łubkach, Miszewie Murowanym, Rogozinie, 
Staroźrebach, Święcicach, Wyszogrodzie i w Zągotach. Nie oznacza to 
jednak, że organizacja terenowych jednostek przebiegała bez problemów. 
Wręcz przeciwnie, tak jak w całej Polsce, tak i tu brakowało odpowiednich 
lokali, wykwalifikowanej kadry, środków transportu itd. Poza komisariatami 
terenowymi kpt. Morskiemu podlegała Komenda MO (KMO) m. Płocka, 
pluton operacyjny oraz punkty kontrolne. Na komendę miejską składały się 
komisariaty I, II i III (w Radziwiu) oraz Posterunek Wodny. 

W połowie 1945 r. struktura organizacyjna KP MO w Płocku przedstawiała 
się następująco: Sekcja17 Służby Zewnętrznej, Sekcja Kryminalnej Służby 
Śledczej, Sekcja Paszportowa, Sekcja Personalna, Referat Gospodarczy,  
a także Referat Polityczno-Wychowawczy oraz Kancelaria Ogólna18. Pierwsza 
z komórek, poza działaniami patrolowo-prewencyjnymi19, zajmowała się 
także kontrolą – wspólnie z referentami ze Starostwa Powiatowego i lekarzem 
powiatowym – stanu sanitarnego Płocka, Wyszogrodu i gmin wiejskich. 
Sekcja Paszportowa nie funkcjonowała, przynajmniej w połowie roku, gdyż 
brakowało odpowiednich instrukcji regulujących jej pracę (podstawowym 
celem pionu paszportowego miała być rejestracja cudzoziemców). Taką 
samą wewnętrzną strukturę organizacyjną posiadały komendy miejskie 
(w miejsce referatów powoływano sekcje)20. Poza tym przy komendzie 
powiatowej istniał pluton operacyjny, który – z punktu widzenia władzy 
komunistycznej – odgrywał niezwykle ważną rolę, bowiem brał udział  
w zwalczaniu politycznego i zbrojnego podziemia niepodległościowego 
(określanego mianem „band”)21.

W pierwszym roku działalności w płockiej MO mogło służyć nawet ponad 
16 K. German, op. cit., s. 230.
17 Komendy powiatowe MO składały się z referatów, tymczasem w dokumentach KP MO  

w Płocku widnieją sekcje.
18 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: AIPN), Komenda Wojewódzka 

Milicji Obywatelskiej w Warszawie 1944–1954 (dalej: KW MO), Raport komendanta 
powiatowego MO w Płocku za okres 1–10 VII 1945 r., sygn. 00495/383, k. 92; Z. Jakubowski, 
Milicja Obywatelska 1944–1948, s. 126–127; K. Filip, op. cit., s. 82.

19 Kiedy Milicja może zatrzymać obywatela?, „Jedność” 24 X 1945, nr 59, s. 3.
20 Z. Jakubowski, Milicja Obywatelska 1944–1948, s. 126–127.
21 Rok pracy Milicji Obywatelskiej, „Jedność” 3 X 1945, nr 53, s. 3.
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200 funkcjonariuszy22. W połowie 1945 r. stan personalny Sekcji Kryminalno-
Śledczej KMO przedstawiał się następująco: siedemnastu milicjantów, w tym 
pięciu podoficerów, dwóch starszych strzelców, dziewięciu wywiadowców  
i dwie wywiadowczynie; pozostałych sześciu funkcjonariuszy przydzielono 
do komendy miejskiej, gdzie pomagali w bieżącej pracy23. Dla porównania 
pod koniec tego roku stan referatu kryminalnego KP MO był następujący: 
ośmiu milicjantów, w tym sześciu podoficerów, jeden szeregowy oraz jedna 
maszynistka, która także prowadziła kancelarię24.

W pierwszą rocznicę utworzenia Milicji Obywatelskiej płoccy 
funkcjonariusze otrzymali sztandar ufundowany przez społeczeństwo 
ziemi płockiej. Z tej okazji 7 października 1945 r. odbyła się uroczystość 
jego przekazania i poświęcenia. Poprzedził ją capstrzyk, który w sobotni 
wieczór przemaszerował przez ulice miasta. W niedzielę o godz. 10.00  
ks. prałat Kazimierz Targowski odprawił mszę polową na Starym Rynku.  
Na mszy obecni byli chrzestni sztandaru – Barbara Konopka i starosta płocki 
Jan Wyrzykowski, komendant powiatowy MO kpt. Edmund Morski i jego 
zastępca por. Edward Halski, a ponadto przedstawiciel KW MO, prezydent 
Płocka Franciszek Kozłowski, przedstawiciele armii, partii politycznych 
oraz organizacji społecznych z pocztami sztandarowymi. Po nabożeństwie 
nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru kpt. Morskiemu, który następnie 
przekazał go pocztowi sztandarowemu. Na tym jednak uroczystości się nie 
zakończyły. W samo południe przed gmachem Starostwa Powiatowego 
przemaszerowała defilada z udziałem funkcjonariuszy MO i UB oraz wojska 
i pocztów sztandarowych. O godz. 15.00 odbył się bankiet, a następnie 
uroczysta akademia w Teatrze Miejskim, podczas której przemawiali m.in.: 
komendant powiatowy i – jego zastępca oraz szef PUBP w Płocku – por. 
Tadeusz Konopka. Po przemówieniach nastąpiła część artystyczna – wystąpił 
zespół muzyczny KP MO, a imprezę uświetniła swoją obecnością gwiazda 
warszawskiej estrady – Hanka Bielicka. Ostatnim punktem uroczystości był 
bankiet w sali MRN, w którym obok kierownictwa płockiej milicji udział wzięli 
przedstawiciele posterunków MO. Zdaniem „Jedności”, organu prasowego 
płockiej organizacji PPR, była to najlepiej zorganizowana uroczystość, jaka 
odbyła się w Płocku w pierwszych powojennych miesiącach25.

22 Dokładna liczba milicjantów nie jest jednak znana, zagadnienie to wymaga pogłębionych 
badań naukowych. Przykładowo w KP MO w Mławie w 1945 r. służyło od 145 do 200 
funkcjonariuszy. Zob. L. Arent, op. cit., s. 64.

23 AIPN, KW MO, Raport sytuacyjny kierownika Sekcji Kryminalno-Śledczej KMO m. Płocka za 
okres 20–31 VII 1945 r., sygn. 00495/383, k. 101.

24 Ibidem, Raport sytuacyjny komendanta powiatowego MO w Płocku z pracy Sekcji 
Kryminalnej Służby Śledczej za okres 20–31 XII 1945 r., sygn. 00495/383, k. 145.

25 Poświęcenie sztandaru MO w Płocku, „Jedność” 10 X 1945, nr 55, s. 3.
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Pierwsze kadry

Organizatorem płockiej milicji, a zarazem pierwszym komendantem 
powiatowym MO w Płocku był Edmund Morski, s. Franciszka i Heleny, 
ur. 4 czerwca 1917 r. w Borysławiu na Ukrainie26. Morski ukończył szkołę 
średnią, z zawodu był elektromonterem. Podczas II wojny światowej walczył 
początkowo w Armii Czerwonej, a później w szeregach Armii Ludowej.  
W lipcu 1944 r. został przyjęty do MO na stanowisko kierownika Komisariatu 
m. Lublin. Wtedy też zapisał się do PPR. Po wyparciu Niemców z Płocka 
powierzono mu zadanie utworzenia terenowych struktur milicji w mieście 
i powiecie. Na komendanta powiatowego w Płocku został powołany 
rozkazem personalnym komendanta głównego MO nr 152 z 20 stycznia 
1945 r. Funkcję tę pełnił do 17 października 1946 r., kiedy to został skierowany 
na stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego MO w Warszawie  
ds. operacyjnych. Podczas służby w Płocku został awansowany z kapitana 
na majora.

Zastępcą Morskiego był por. Edward Halski, który pełnił funkcję zastępcy 
komendanta powiatowego MO w Płocku ds. polityczno-wychowawczych. 
Miał on dbać o poziom pracy politycznej wśród milicjantów. Wśród 
pozostałych osób piastujących funkcje kierownicze w strukturach 
płockiej milicji znaleźli się m.in.27: podchor. Roman Meller – kierownik 
Sekcji Personalnej KP MO, chor. B. Fabisiak – kierownik Sekcji Kryminalnej 
Służby Śledczej KP MO, Kazimierz Wiśniewski – kierownik Sekcji Służby 
Zewnętrznej KP MO, J. Szczupaczkiewicz i L. Modrzejewska – kierownicy 
Kancelarii Ogólnej KP MO, ppor. Adam Dworski28 – komendant Posterunku 
MO w Wyszogrodzie, Lucjan Markowski – komendant Posterunku MO  
w Lelicach, Jan Lewicki – komendant Posterunku MO w Łęgu, ppor. Władysław 
Nowakowski29 – komendant KMO m. Płocka, Krakowiak i sierż. Miaśkiewicz 
– zastępcy komendanta MO m. Płocka ds. polityczno-wychowawczych.

Obraz płockich milicjantów kreślony przez kierownictwo KP MO i KMO  
m. Płocka był nader pozytywny. W jednym ze sprawozdań, sporządzonych dla 
przełożonych z Warszawy, kpt. Edmund Morski zanotował: „Funkcjonariusze 
MO powiatu płockiego [to] są przeważnie ludzie spokojni[,] wykonują swoją 
pracę nieźle[,] z każdym dniem poprawiają się, starają się posiąść wiedzę 
fachową, by nie ustępować pod względem fachowym dawnej Policji 
26 AIPN, Komenda Główna MO w Warszawie 1944–1990 (dalej: KG MO), Akta osobowe 

Edmunda Morskiego, sygn. 706/778, t. 1–5; S. Koperkiewicz, op. cit., s. 558; M. Krajewski,  
op. cit., 297.

27 Dane osobowe funkcjonariuszy ustalono w oparciu o przegląd dokumentów KP i KMO  
m. Płocka z 1945 r.

28 AIPN, Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych 1983–1990, Akta osobowe Adama Dworskiego, 
sygn. 01133/954.

29 Ibidem, Akta osobowe Władysława Nowakowskiego, sygn. 01144/1282.
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Państwowej. Według wszelkich zasad wojskowych odbywają się ćwiczenia 
funkcjonariuszy”30. W podobnym tonie wypowiedział się kierownik Sekcji 
Personalnej, który w maju 1945 r. napisał: „W celu usprawnienia działalności 
aparatu śledczego komendant powiatowy dobiera ludzi, którzy wykazują 
zainteresowanie do pracy wywiadowczej, sporządza odpowiedni materiał 
piśmienny (druki, książki), poszukuje informatorów na każdy posterunek  
w powiecie. Zdolniejszych wysyła na kursy przy Komendzie Wojewódzkiej”31.

W rzeczywistości obraz milicji był zgoła odmienny. W pierwszym roku 
istnienia formację tę tworzyły osoby wywodzące się z lokalnych środowisk 
oraz mężczyźni powracający z wojska. Statystyczny milicjant był Polakiem 
pochodzenia chłopskiego lub robotniczego, miał dwadzieścia–trzydzieści 
kilka lat, ukończoną szkołę powszechną (lub tylko kilka jej klas), a niekiedy 
szkołę gimnazjalną, deklarował wyznanie rzymskokatolickie. Wstępując do 
milicji kierował się chęcią zrobienia szybkiej kariery za cenę dyspozycyjności 
wobec komunistycznej władzy. Brakowało mu doświadczenia politycznego 
oraz w pracy w formacji policyjnej32. Zdarzały się jednak przypadki,  
że w szeregach MO były osoby, które przed wojną służyły w Policji 
Państwowej. Jednym z nich był kierownik Sekcji Kryminalno-Śledczej KMO 
m. Płocka, plut. Leonard Guzewski, który nie dość że służył w „sanacyjnej 
policji”, to jeszcze publicznie krytykował politykę prowadzoną przez PPR, 
w wyniku czego podjęto próbę usunięcia go z zajmowanego stanowiska 
i wydalenia z MO33. Nie wszyscy bowiem milicjanci byli zwolennikami 
sowieckiego ustroju, który komuniści próbowali siłą wprowadzić nad 
Wisłą. Nad „wyrobieniem politycznym” funkcjonariuszy, którzy – wstępując 
w szeregi MO – zapisywali się również do partii, czuwać miał zastępca 
komendanta ds. polityczno-wychowawczych. Ponadto przy komendzie 
utworzono komórkę PPR, jej organizatorem był Stanisław Koperkiewicz34.

Sporym problemem w prawidłowym funkcjonowaniu nowo powstałej 
formacji była niesubordynacja, brak dyscypliny i wszechobecne pijaństwo. 
To wszystko przekładało się nie tylko na bieżącą pracę, ale także na stosunek 
miejscowej ludności do milicji. A ten – ogólnie rzecz ujmując – nie był 
najlepszy. Przede wszystkim milicjanci zajmujący wysokie stanowiska 
służbowe wykorzystywali je do zaspokajania własnych celów. Doskonałym 
przykładem ilustrującym takie zachowanie jest ppor. Adam Dworski, 

30 AIPN, KW MO, Raport miesięczny komendanta powiatowego MO w Płocku za okres 1–30 IV 
1946 r., sygn. 00495/390, k. 16.

31 Ibidem, Raport kierownika Sekcji Personalnej KP MO w Płocku za okres 15 IV–10 V 1945 r., 
sygn. 00495/383, k. 91.

32 Z. Jakubowski, Milicja Obywatelska 1944–1948, s. 183.
33 AIPN, KW MO, Pismo zastępcy komendanta MO m. Płocka ds. polityczno-wychowawczych 

z września 1945 r., sygn. 00495/47, k. 39.
34 S. Koperkiewicz, op. cit., s. 558.
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komendant Posterunku MO nr 15 w Wyszogrodzie, który przywłaszczał 
sobie wyroby mięsne przeznaczone na milicyjną stołówkę, po czym zanosił 
je na domowy stół, bądź też rozdawał szewcom jako zapłatę za buty dla 
siebie i żony. Ponadto organizował dla współmałżonki przejażdżki konne, 
przez co pozbawiał milicjantów środku transportu; w nagłych sytuacjach 
funkcjonariusze zmuszeni byli do ściągania koni i wozów od chłopów,  
co wymagało czasu35. Jednak najwięcej zysków z zajmowanego stanowiska 
czerpał komendant powiatowy kpt. Morski, który na początku 1946 r. 
polecił jednemu ze swoich podwładnych sprowadzić sześć samochodów 
ciężarowych z Olsztyna. Samochody, które mogłyby rozwiązać większość 
problemów transportowych płockiej milicji, zostały sprzedane osobom 
prywatnym, m.in. w Płocku, Bodzanowie, Gostyninie i w Staroźrebach; 
komenda powiatowa otrzymała zaledwie jeden wóz. Za pieniądze ze 
sprzedaży samochodów komendant bawił przez następne tygodnie  
w restauracji „Pod Strzechą” na rogu ulic Tumskiej i Kościuszki w Płocku36.

Trudności w prawidłowym funkcjonowaniu MO piętrzył alkoholizm 
wśród funkcjonariuszy37. Problem ten dotykał nie tylko szeregowych 
milicjantów, ale także ich przełożonych. Jedną z osób nadużywających 
wysokoprocentowych napojów był wspomniany ppor. Adam Dworski, 
który dość często w godzinach nocnych wysyłał swoich podwładnych po 
spirytus do gorzelni w Gródkowie w gm. Święcice38. Alkoholu nadużywali 
także płoccy komendanci – powiatowy i miejski. Pewnego razu, podczas 
zabawy w restauracji „Pod Strzechą”, Morski i Nowakowski upili się do 
tego stopnia, że zaczęli tłuc talerze i szklanki, wywołując tym samym 
przerażenie wśród przebywających w pomieszczeniu osób39. Instruktor do 
spraw polityczno-wychowawczych przy KMO m. Płocka, sierż. Jan Czubryt, 
scharakteryzował komendanta miejskiego w następujących słowach: „[…] 
w ostatnich czasach zachowanie i działalność ppor. Nowakowskiego jest 
niżej krytyki. Komendant upija się[,] chodzi w nocy po knajpach tłukąc 
talerze i szklanki, w najordynarniejszych słowach wyraża się do milicjantów 
i personelu biurowego, wywołując wśród milicjantów zgorszenie swoim 
postępowaniem jako Komendant Miasta”40.

35 AIPN, KG MO, Meldunek kierownika Komórki Śledczej przy Posterunku MO nr 15  
w Wyszogrodzie z 1 V 1945 r., sygn. 1550/826, k. 38.

36 Ibidem, Akta osobowe Edmunda Morskiego, Charakterystyka Edmunda Morskiego, sygn. 
706/778, t. 1, cz. 2, k. 3. 

37 Por. K. Filip, op. cit., s. 103; M. Krajewski, op. cit., s. 298.
38 AIPN, KG MO, Meldunek kierownika Komórki Śledczej przy Posterunku MO nr 15  

w Wyszogrodzie z 1 V 1945 r., sygn. 1550/826, k. 38.
39 Ibidem, Meldunek specjalny z 7 VII 1945 r., sygn. 1550/826, k. 39.
40 Ibidem, Meldunek specjalny instruktora ds. polityczno-wychowawczych przy KMO  

m. Płocka z 8 VII 1945 r., sygn. 1550/826, k. 42.
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Jednak nie tylko Nowakowski, który w 1945 r. miał zaledwie 22 lata,  
w niewłaściwy sposób odnosił się do milicjantów. Także ppor. Dworski był 
powszechnie znany ze swojego lekceważącego stosunku do podwładnych. 
Swoją pozycję budował ubliżając, a nawet strzelając do milicjantów. Jeden 
z nich, plut. Stanisław Tatarka z Wyszogrodu, złożył nawet w tej sprawie 
zażalenie: 

Porucznik wziął mię [sic!] na salę (był pod gazem) i powiedział mi, że będę stał dwie godziny pod 
karabinem. Kiedy wódka rozebrała na cacy porucznika, kazał mi stanąć na baczność i dał rozkaz 
na ramię broń[,] więc ja zwracam się do porucznika Dworskiego[,] czy mogę zameldować, 
więc porucznik Dworski krzyknął głosem oburzonym, że nie mam nic do gadania. Poza tym 
mówię mu[: »]panie poruczniku[,] ja nie służyłem w piechocie[,] tylko w kawalerii[,] to nie znam 
piechocińskiej [sic!] musztry[,] to nie wiem czy dokładnie zrobię na ramię broń[«]. Więc pan por. 
Dworski podniósł się z gracją z krzesła i założył mi karabin na prawe ramię lufą do ramienia  
i tak stałem do dwudziestu minut. Po przestaniu około dwudziestu minut por. zorientował się, 
że założył mi źle karabin [i] zwrócił się do plut. Dybanowskiego, żeby mi zwrócił uwagę, że źle 
karabin trzymam[,] ja odpowiedziałem mu, że pan porucznik mi tak sam założył, wtedy dał 
rozkaz plut. Dybanowskiemu[,] żeby mi karabin założył na lewe ramię. Po przełożeniu karabinu 
stałem na baczność przeszło godzinę pod nadzorem wyw[iadowcy] Felkowskiego, po odbyciu 
kary dostałem dwie godziny warty karnej przy posterunku41.

Problem alkoholowy wśród milicjantów z pewnością musiał być poważny, 
bowiem komendant miejski, charakteryzując w meldunku specjalnym 
jednego ze swoich podopiecznych, podkreślił: „[…] ze swych obowiązków 
służbowych wywiązuje się dobrze[,] opinią cieszy się nienaganną, 
alkoholikiem nie jest”42. Właśnie z powodu pijaństwa oraz całonocnych 
zabaw ze swoim stanowiskiem musiał pożegnać się kpt. Morski. W jego 
przypadku nadużywanie alkoholu, a także życie „ponad stan” za pieniądze 
z niejasnych interesów (co z pewnością doskwierało jego podwładnym), nie 
było jednak przeszkodą do awansu zawodowego – Morski został przeniesiony 
na wysokie stanowisko w komendzie wojewódzkiej MO43. Inaczej potoczyły 
się losy Dworskiego, który został zwolniony z milicji w lipcu 1945 r. Wydaje 
się jednak, że dla kierownictwa MO większym problemem od alkoholizmu 
była przynależność milicjantów do przedwojennej Policji czy też otwarte 
krytykowanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, Krajowej Rady 
Narodowej i PPR. Nie oznacza to jednak, że obok pijaństwa funkcjonariuszy 
przechodzono obojętnie i bezkrytycznie. Problem był widoczny, jednak był 
w mniejszym lub większym stopniu tolerowany przez kierownictwo MO 
szczebla powiatowego czy wojewódzkiego.

41 Ibidem, Zażalenie plut. Stanisława Tatarka z 9 VI 1945 r., sygn. 1550/826, k. 41.
42 AIPN, KW MO, Meldunek specjalny komendanta MO m. Płocka z 24 VII 1945 r., sygn. 

00495/47, k. 22.
43 AIPN, KG MO, Akta osobowe Edmunda Morskiego, Wyciąg z raportu z inspekcji KP MO w 

Płocku w dniach 5–15 I 1946 r., sygn. 706/778, t. 1, cz. 3, k. 3–4.
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Wreszcie sporym utrudnieniem w pierwszych miesiącach istnienia 
płockiej milicji był brak doświadczenia i należytego wyszkolenia wśród 
funkcjonariuszy odbywających służbę. Z tego powodu dochodziło niekiedy 
do nieszczęśliwych wypadków. Jeden z nich miał miejsce 21 lipca 1945 r.  
w Bodzanowie podczas pogrzebu funkcjonariusza MO. Wówczas to 
milicjant plutonu operacyjnego – podczas oddawania salwy honorowej – 
postrzelił w głowę swojego kolegę. Ten, przewieziony do szpitala w ciężkim 
stanie, zmarł następnego dnia44. Poziom poprawiał się jednak w miarę 
upływu czasu. Niezbędne szkolenia, a także doświadczenie, jakie zdobywali 
funkcjonariusze powojennej formacji policyjnej, zaczęły przynosić rezultaty.

umundurowanie i wyposażenie

Od momentu powstania MO funkcjonariusze w całej Polsce borykali się  
z wieloma problemami, wśród których jednym z podstawowych był brak 
umundurowania, broni i środków transportu. Przez pierwsze lata milicjanci 
pełnili służbę w ubraniach cywilnych (prywatnych) lub w mundurach 
żołnierskich, które zatrzymywali przechodząc do rezerwy. Jedynym ich 
wyróżnikiem były biało-czerwone opaski z inicjałami „MO” noszone na 
lewym ramieniu. Jeden z naocznych świadków tak zapamiętał widok 
płockich milicjantów: „Fajnie to wyglądało, bo panowie mieli niemieckie 
karabiny i polskie opaski na rękawach”45. Jednorodne mundury w kolorze 
stalowym milicjanci otrzymali stosunkowo późno, gdyż dopiero w 1948 r.,  
w czwartą rocznicę utworzenia formacji46. W tej sytuacji komendant 
powiatowy polecił zakupić 1 000 m płótna, aby we własnym zakresie uszyć 
nie tylko mundury, ale także sienniki, prześcieradła, ręczniki47. Trudno jednak 
stwierdzić czy rzeczywiście je uszyto. Komendant miejski, który zarekwirował 
płótna na ubrania, rozdzielił je pomiędzy zaufanych funkcjonariuszy,  
do których zaliczał m.in. Romana Mellera i Fabisiaka, oraz pracownice 
biurowe. Wywołało to niezadowolenie wśród milicjantów pełniących służbę 
na ulicach Płocka, często przy bardzo niskich temperaturach48. Z raportu  
z 31 grudnia 1945 r. wynika, że Sekcja Kryminalnej Służby Śledczej KP MO na 
ośmiu funkcjonariuszy dysponowała zaledwie jednym mundurem49.
44 Ibidem, Meldunek specjalny zastępcy komendanta powiatowego MO ds. polityczno-

wychowawczych z 2 VIII 1945 r., sygn. 1550/826, k. 266; AIPN, KW MO, Meldunek zastępcy 
komendanta powiatowego MO ds. polityczno-wychowawczych w Płocku z 25 VII 1945 r., 
sygn. 00495/47, k. 24.

45 Cyt. za: M. Krajewski, op. cit., s. 297. 
46  Por. K. Filip, op. cit., s. 111.
47 AIPN, KW MO, Raport sytuacyjny komendanta powiatowego MO w Płocku za okres 1–10 VII 

1945 r., sygn. 00495/383, k. 92v.
48 KG MO, Meldunek specjalny instruktora ds. polityczno-wychowawczych przy KMO m. 

Płocka z 8 VII 1945 r., sygn. 1550/826, k. 42.
49 AIPN, KW MO, Raport sytuacyjny komendanta powiatowego MO w Płocku za okres 20–31 

XII 1945 r., sygn. 00495/383, k. 145.
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Podstawowe wyposażenie funkcjonariuszy stanowiła broń palna 
– zarówno krótka, jak i długa. Pałki weszły do użycia dopiero w 1956 r.  
i po raz pierwszy zostały użyte do tłumienia wystąpień robotniczych  
w Poznaniu50. Stałym problemem, z jakim borykali się płoccy milicjanci, był 
brak amunicji i granatów. Bez tego nie mogli należycie wypełniać swoich 
obowiązków służbowych. Milicjanci z Sekcji Kryminalnej mieli do dyspozycji 
pięć pistoletów, a Brygada Kryminalnej Służby Śledczej przy Komisariacie 
MO w Płocku posiadała zaledwie jeden automat i trzy rewolwery51. 
Niewiele, biorąc pod uwagę, że milicjanci padali ofiarą żołnierzy podziemia 
niepodległościowego, którzy organizowali rajdy na posterunki oraz 
nachodzili ich w domach oraz zmuszali do oddawania broni i amunicji52.

Kolejnym problemem utrudniającym bieżącą pracę milicjantów był 
brak środków transportu. W połowie 1945 r. Sekcja Kryminalno-Śledcza 
KMO m. Płocka posiadała do swojej dyspozycji cztery rowery. Po dwa 
jednoślady mieli funkcjonariusze I i II Komisariatu, natomiast milicjanci  
z III Komisariatu byli zmuszeni do pożyczania rowerów od swoich kolegów. 
Natomiast na stanie Posterunku Wodnego miasta znajdowały się dwa 
motory do łodzi, jednak z braku paliwa nie były one wykorzystywane.  
W tej sytuacji funkcjonariusze używali wioseł, co z pewnością spowalniało 
prowadzone przez nich patrole na Wiśle. Ponadto płoccy milicjanci korzystali 
z motoru marki Zündapp, który pod koniec 1945 r. zepsuł się i przez kilka 
miesięcy był naprawiany53. Jednak nawet po naprawie nie był w pełni 
wykorzystywany ze względu na brak paliwa.

Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała w przypadku posterunków 
gminnych. Tam podstawowym środkiem transportu, obok rowerów, były 
konie i wozy konne, tj. podwody przydzielane przez sołtysów. Podobnie 
sytuacja wyglądała w plutonie operacyjnym MO. Z pewnością milicjanci 
korzystali także z transportu PUBP i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
(KBW), bowiem tylko w ten sposób mogli szybko wyjeżdżać na akcje 
przeciw żołnierzom zbrojnego podziemia. Jednak sytuacja w płockim UB 
nie przedstawiała się lepiej, niż w MO. W 1948 r. na wyposażeniu urzędu był 
zaledwie jeden samochód osobowy, jeden samochód ciężarowy oraz jeden 
motocykl54.

50 Por. K. Filip, op. cit., s. 111.
51 AIPN, KW MO, Raport sytuacyjny kierownika KMO m. Płocka za okres 1–10 X 1945 r., sygn. 

00495/383, k. 122.
52 Zob. ibidem, Meldunek zastępcy komendanta powiatowego MO ds. polityczno-

wychowawczych w Płocku z 2 VII 1945 r., sygn. 00495/47, k. 19.
53 Ibidem, Raport sytuacyjny kierownika Sekcji Kryminalno-Śledczej KMO m. Płocka za okres 

20–31 VII 1945 r., sygn. 00495/383, k. 101.
54 J. Pawłowicz, op. cit., s. 71.
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Szef PUBP w Płocku bardzo nisko oceniał działalność miejscowej milicji:

Organizacja MO w Płocku stoi na niskim poziomie, brak amunicji, brak odzieży, brak kontroli na 
posterunkach gminnych, milicjanci nie mają zupełnie zaufania do swego komendanta, zarówno 
jak i ludność cywilna, czego dowodem jest to, że ludność zwraca się w wszelkich sprawach do 
UB, nie zaś do MO jako do właściwego organu w niektórych sprawach. Gdy w takich sprawach 
jednostki kieruje się do MO – te odpowiadają, że MO im tego nie załatwi, gdyż milicjanci dają 
się łatwo przekupić za wódkę. Pożądana byłaby zmiana kierownika MO w Płocku, pożądane 
jest także usunięcie kilku komendantów z posterunków gminnych MO, jak np. w Wyszogrodzie, 
Drobinie i Rogozinie55. 

Słowa te w pełni oddają stan kondycyjny tamtejszej milicji. Nie oznacza to 
jednak, że sytuacja w PUBP była lepsza i że społeczeństwo darzyło większym 
zaufaniem ubeków. Nic bardziej mylnego. UB było jednoznacznie kojarzone 
z sowieckimi służbami specjalnymi (NKWD) i komendanturami wojennymi, 
tj. organami władzy Związku Sowieckiego sprawującymi kontrolę na 
ziemiach zajmowanych przez Armię Czerwoną, podczas gdy MO, mimo 
licznych problemów, podejmowało próby ochrony miejscowej ludności 
przed pospolitymi przestępcami i czerwonoarmistami.

Główne kierunki działań

Zgodnie z dekretem PKWN o Milicji Obywatelskiej z 7 października 1944 r., 
podstawowym zadaniem funkcjonariuszy było zabezpieczenie ładu  
i porządku publicznego. W pierwszej kolejności milicjanci zostali 
zobligowani do ochraniania prezydenta Płocka oraz siedzib administracji 
państwowej i samorządowej. W Płocku i powiecie były to budynki MRN, PRN 
i gminnych rad narodowych, Magistratu m. Płocka, Starostwa Powiatowego 
oraz Urzędu Ziemskiego. Zabezpieczano także ocalałą z wojennej pożogi 
Fabrykę Maszyn Rolniczych „Margulies”, a także sklepy, apteki, młyny, tartaki, 
magazyny56.

Jak wynika z raportu komendanta powiatowego MO za okres 1–25 
marca 1945 r.57, milicjanci aresztowali trzydzieści dwie osoby, w tym 
trzynastu Niemców, dziewięciu konfidentów niemieckiej policji, jednego 
Czecha i Holendra, a także dwie osoby odpowiedzialne za wybuch składu 
amunicji pozostawionej przez okupantów, w wyniku której ucierpiało 
czterdzieści osób. Ponadto zatrzymali kilku volksdeutschów i osoby 
podejrzane o kradzież koni. Funkcjonariusze przesłuchali osiemdziesiąt 
osób oraz przeprowadzili pięć rewizji, m.in. w poszukiwaniu nielegalnej 
55 Cyt. za: ibidem, s. 50.
56 S. Koperkiewicz, op. cit., s. 558.
57 Jest to prawdopodobnie pierwszy raport z działalności KP MO w Płocku. Zob. AIPN, KW MO, 

Raport sytuacyjny komendanta powiatowego MO w Płocku za okres 1–3 III 1945 r., sygn. 
00495/383, k. 86.
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produkcji spirytusu. Uwadze płockich milicjantów nie uszedł także wybuch 
pocisków artyleryjskich we wsi Podolszyce (śmierć poniosło dwoje dzieci) 
oraz bójka pomiędzy mieszkańcami sąsiednich wsi – Ślepkowa i Ciółkowa 
w gm. Radzanowo. Kradzieże, rozboje, pobicia, niewybuchy, uprowadzenia  
i zabójstwa – to sprawy, którymi w kolejnych miesiącach zajmowali się 
płoccy funkcjonariusze. Wykrywalność sprawców wszystkich przestępstw 
nie była – przynajmniej w początkowym okresie działalności MO – wysoka. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy był brak odpowiedniego przeszkolenia 
milicjantów oraz – przede wszystkim – brak doświadczenia. Część spraw 
przekazywano zgodnie z kompetencjami do PUBP, Prokuratury, Sądu 
Grodzkiego, Sądu Okręgowego, Brygady Ochrony Skarbowej, sowieckich 
prokuratorów wojennych itd.

Najwięcej działań płockiej milicji skierowanych było na grasujących po 
Płocku i powiecie szabrowników i złodziei. Pod koniec 1945 r. płoccy milicjanci 
zlikwidowali szajkę młodocianych włamywaczy w wieku 17–21 lat, którzy  
w ciągu dwóch miesięcy dokonali ośmiu włamań do sklepów spożywczych. 
Wynieśli z nich towary o łącznej wartości 150 tys. zł; część z nich udało się 
jednak odzyskać. Przy tropieniu i wykryciu grupy włamywaczy wyróżnił 
się, kierownik Komórki Śledczej przy komisariacie, plut. Stanisław Lipowski 
oraz dwóch funkcjonariuszy, w tym plut. Wiktor Kornacki58. Sukces płockiej 
milicji odnotowano w „Jedności”, co nie było powszechnie stosowaną 
praktyką. Na łamach tuby płockich komunistów redakcja podziękowała 
milicjantom w następujących słowach: „W imieniu społeczeństwa składamy 
naszej Milicji Obywatelskiej, a w szczególności brygadzie śledczej, która 
tak dzielnie wywiązała się ze swoich niełatwych zadań – wyrazy uznania  
i szczere podziękowanie”59.

Aby skuteczniej przeciwdziałać kradzieżom i rozbojom, płoccy milicjanci 
podjęli próbę nawiązania współpracy z mieszkańcami. Z tego powodu 16 
września 1945 r. funkcjonariusze z Komisariatu III w Radziwiu zorganizowali 
spotkanie, którego celem było zachęcenie mieszkańców lewobrzeżnej 
części Płocka do zorganizowania mieszanych patroli w celu ochrony mienia. 
Na zebranie przyszło 150 osób, które przychylnie ustosunkowały się do 
złożonej propozycji60.

Odrębny problem stanowili powracający z frontu żołnierze Armii 
Czerwonej, którzy dopuszczali się licznych przestępstw – kradzieży, gwałtów, 

58 Ibidem, Meldunek komendanta powiatowego MO w Płocku z 12 XII 1945 r., sygn. 00495/47, 
k. 68.

59  Szajka złodziei-włamywaczy zlikwidowana, „Jedność” 9 XII 1945, nr 72, s. 3.
60 AIPN, KW MO, Meldunek specjalny Komisariatu III MO w Radziwiu z 17 IX 1945 r., sygn. 

00495/47, k. 35.
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a nawet zabójstw. Ich ofiarą padła także ziemia płocka61. Czerwonoarmiści 
czuli się nad Wisłą tak, jak w kraju podbitym, a więc zupełnie bezkarnie. 
Swoje zachowanie tłumaczyli tym, że skoro wyzwolili spod niemieckiej 
okupacji Polskę, to mogą robić to, co im się podoba. Na ich działanie 
szczególnie narażone były gminy Bielsk, Lelice, Miszewo Murowane, a także 
sam Płock62. Przykładowo w połowie 1945 r. czterech żołnierzy sowieckich 
wchodziło do mieszkań płocczan pod pretekstem poszukiwania żołnierzy 
Armii Krajowej (AK) i broni. Jednak ich prawdziwym celem nie byli akowcy,  
a jedynie ubrania, bielizna, zegarki, pieniądze i złoto. Opuszczając mieszkania 
grozili śmiercią wszystkim tym, którzy odważyliby się o tym poinformować 
odpowiednie służby. Mimo tych gróźb płocczanie zawiadomili MO. Zadanie 
wykrycia sprawców powierzono kpr. Wiktorowi Kornackiemu, który 
ostatecznie ujął czerwonoarmistów. Zostali oni przekazani sowieckiemu 
prokuratorowi wojennemu, niejakiemu mjr. Kokarewowi, a Kornackiego 
zgłoszono do nagrody63. 

Mieszkańcy ziemi płockiej nie tylko byli okradani, ale także ginęli z rąk 
sowieckiego okupanta. W połowie 1945 r. czerwonoarmista śmiertelnie 
potrącił samochodem mieszkańca Wyszogrodu64. Innym razem, podczas 
zabawy w Płocku, Sowieci postrzelili dwóch uczniów Gimnazjum  
im. Małachowskiego65. Od kuli żołnierza zginął mężczyzna, który próbował 
okraść samochody, stacjonujących w Drobinie, czerwonoarmistów66. 
Dochodziło także do potyczek między żołnierzami Armii Czerwonej  
a Wojska Polskiego i KBW. Do regularnej bitwy doszło 20 grudnia 1945 r. 
przed jedną z płockich restauracji. W jej wyniku żołnierze KBW zastrzelili 
jednego Sowieta, a innego ciężko ranili67.

61 Na temat zbrodniczej działalności Armii Czerwonej w powojennej Polsce zob. J. Borówka, 
Niektóre aspekty destrukcyjnej działalności Armii Czerwonej na obszarze powiatów 
brzezińskiego, kutnowskiego i łęczyckiego w 1945 r., „Notatki Płockie”, Płock 2009, nr 1/54,  
s. 33–38; Armia Czerwona/Radziecka w Polsce w latach 1944–1993. Studia i szkice, red. K. Filip 
i M. Golon, Borne Sulinowo–Bydgoszcz–Gdańsk 2014.

62 AIPN, KW MO, Raport komendanta powiatowego MO w Płocku za okres 1–10 VII 1945 r., 
sygn. 00495/383, k. 92.

63 Ibidem, Meldunek specjalny zastępcy komendanta MO m. Płocka ds. polityczno-
wychowawczych z 18 VI 1945 r., sygn. 00495/47, k. 6. Wiktor Kornacki był jednym  
z wyróżniających się płockich funkcjonariuszy; to on zatrzymał i rozbroił naczelnika więzienia 
w Płocku, który – jak się okazało – podczas okupacji był komendantem niemieckich obozów. 
Zob. Ibidem, Meldunek zastępcy komendanta MO m. Płocka ds. polityczno-wychowawczych  
z sierpnia 1945 r., sygn. 00495/47, k. 28.

64 Ibidem, Meldunek kierownika Sekcji Kryminalnej Służby Śledczej KP MO w Płocku z 30 VI 
1945 r., sygn. 00495/47, k. 18.

65 J. Pawłowicz, op. cit., s. 40.
66 AIPN, KW MO, Zameldowanie zastępcy komendanta MO ds. polityczno-wychowawczych  

w Płocku z 2 VII 1945 r., sygn. 00495/47, k. 14.
67 J. Pawłowicz, op. cit., s. 40.
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Poza czuwaniem na straży ładu i porządku publicznego, milicja 
angażowała się także w działania wymierzone w zbrojne podziemie 
niepodległościowe. Wspólnie z funkcjonariuszami PUBP oraz żołnierzami 
KBW i wydzielonych jednostek „ludowego” Wojska Polskiego, aktywny 
udział w akcjach zbrojnych przeciw „leśnym” brała grupa operacyjna MO. 
Tego rodzaju jednostki zostały powołane decyzją komendanta głównego 
MO z 10 marca 1945 r. we wszystkich komendach powiatowych i liczyły od 
26 do 50 ludzi68. Taka sama grupa powstała w Płocku. Wchodzący w jej skład 
funkcjonariusze brali udział w tropieniu i likwidowaniu oddziałów AK oraz 
Narodowych Sił Zbrojnych, zarówno operujących na ziemi płockiej, jak też 
jedynie przechodzących przez powiat. Dość często dochodziło między nimi 
do regularnej wymiany ognia, a ofiary śmiertelne były zarówno po jednej, 
jak i po drugiej stronie69. Ci z żołnierzy podziemia, którzy dostawali się  
w ręce UB i MO, nawet po amnestii z 22 lipca 1945 r., byli poddawani brutalnym 
śledztwom. Tak było w przypadku żołnierzy AK – Kazimierza i Juliana 
Gujskich, których jesienią tamtego roku uprowadzono i przetrzymywano na 
posterunkach MO w Łęgu i Bielsku. Podczas przesłuchań bito ich (połamano 
nawet jeden karabin) i grożono śmiercią. Obaj zostali zamordowani, m.in. 
przez komendanta posterunku MO w Łęgu Jana Lewickiego, funkcjonariusza 
tegoż posterunku Edwarda Tyburskiego oraz przez nieznanych z nazwiska 
milicjantów z Bielska (sprawców nigdy nie ukarano)70. W związku  
z nasilającą się aktywnością żołnierzy podziemia niepodległościowego, 
zastępca komendanta powiatowego MO w Płocku wydał pod koniec roku 
rozkaz, aby wszystkie posterunki gminne urządzały zasadzki na „leśnych”71.

 Bracia Gujscy zginęli nie tylko dlatego, że należeli do AK, ale także 
dlatego, że posiadali legitymacje Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
wówczas największej partii opozycyjnej w kraju. Walka ze stronnictwem, 
stojącym na drodze do zdobycia przez komunistów pełni władzy w Polsce, 
była kolejnym, niezwykle istotnym zadaniem, jakie stanęło przed milicją.  
16 lutego 1945 r. rozpoczęto proces kierowania referentów PUBP do 
gminnych posterunków MO, którzy – wspólnie z milicjantami – mieli 
zbierać informacje o sytuacji politycznej w gminach72. Współpraca na 
linii UB – MO nie układała się jednak najlepiej. Szef płockiej „bezpieki”  
w piśmie skierowanym do swoich przełożonych w Warszawie napisał,  
68 Z. Jakubowski, Milicja Obywatelska 1944–1948, s. 399–400.
69 J. Pawłowicz, op. cit., s. 34.
70 Ibidem, s. 35–36; idem, Działania pozaprawne Polskiej Partii Robotniczej wobec opozycji  

i podziemia na przykładzie „Szwadronu śmierci” Władysława Rypińskiego, w: »Zwyczajny« 
resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, s. 233, 
234.

71 AIPN, KW MO, Meldunek zastępcy komendanta powiatowego MO ds. polityczno-
wychowawczych w Płocku z 27 XII 1945 r., sygn. 00495/47, k. 74.

72 Ich nazwiska podał J. Pawłowicz. Zob. J. Pawłowicz, op. cit., s. 25.
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że jest ona „niedostateczna, wskutek tego, że [komendant] MO kpt. Morski 
na odprawach oświadcza swoim podwładnym, że MO zajmuje ważniejsze 
stanowisko od UB[,] i że UB ma istnieć tylko czasowo”73. Słowa por. Łuczaka 
odzwierciedlają stosunki panujące między obiema formacjami w całym 
kraju. Z powodu ciągłej rywalizacji dochodziło niekiedy do zatargów między 
milicjantami a ubekami – nie tylko tych słownych. Por. Łuczak zarzucał także 
milicjantom zły wpływ na pracę ubeków: 

Stosunki na różnych posterunkach MO przedstawiają wiele do życzenia. W takiej sytuacji, 
w jakiej teraz znalazł się powiat, w wielkiej mierze przypisują [płoccy ubecy – przyp. MŻ] 
niedołęstwu milicji, a w wielu wypadkach nawet sabotowaniu naszych referentów. I tak referent 
Piotrowski z gm. Rogozino skarży się, że sam jeden musi wyjeżdżać w teren, bo milicjanci wręcz 
odmawiają z nim wyjazdu w teren74.

Mimo to milicjanci starali się reagować na aktywność podziemnych 
organizacji politycznych. Dlatego szef Wydziału Polityczno-Wychowawczego 
Komendy MO Województwa Warszawskiego polecił zastępcy komendanta 
powiatowego MO ds. polityczno-wychowawczych w Płocku, aby instruktorzy 
z Posterunku w Drobinie, gdzie w sierpniu 1945 r. odnaleziono ulotki o treści 
antykomunistycznej,  rozpoczęli intensywną pracę propagandową wśród 
miejscowej ludności, tzn. brali aktywny udział w zebraniach Rady Gminy 
i sołtysów, podczas których mieli zachwalać politykę prowadzoną przez 
komunistów75.

Funkcjonariusze zajmowali się także innymi sprawami. W pierwszych 
tygodniach funkcjonowania tworzyli ze Związkiem Walki Młodych tzw. 
„sztafety robotnicze”, które miały pomagać w pomiarach i dzieleniu ziemi 
podczas reformy rolnej. W rzeczywistości jednak razem z UB ochraniały 
prowadzenie całej akcji, która w powiecie płockim trwała prawie cały marzec 
1945 r.76 O innych zadania stawianych przed nowo powstałą formacją 
wspominał po latach Stanisław Koperkiewicz, jeden z pierwszych płockich 
milicjantów: 

Do nas należało też rozminowanie wodociągów miejskich, ich uruchomienie bowiem należało 
do pilnych zadań władz miejskich. W związku z tym wyłoniła się kwestia sprowadzenia 
węgla z Katowic, potrzebnego zresztą nie tylko do uruchomienia wodociągów. Jako radny  
i funkcjonariusz MO zostałem wytypowany przez prezydenta miasta na kierownika grupy, 
która miała się udać do Katowic. Otrzymałem rozkaz wyjazdu sporządzony w języku polskim  
i rosyjskim i opieczętowany (dowód ten przechowuję do chwili obecnej). Do pomocy wybrałem 
3 milicjantów: F[ranciszka] Woźnickiego, W[ładysława] Fronczaka i W. Żołnowskiego, oraz dwóch 

73 Cyt. za: ibidem, s. 50.
74 Cyt. za: ibidem, s. 42.
75 AIPN, KG MO, Pismo komendanta MO Województwa Warszawskiego z 1 IX 1945 r., sygn. 

1550/826, k. 293.
76 A. Stogowska, Reforma rolna w powiecie płockim, „Rocznik Muzeum Mazowieckiego  

w Płocku”, Płock 1977, t. IX, s. 65; J. Pawłowicz, op. cit., s. 25.
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przedstawicieli Powszechnej Spółdzielni Spożywców »Zgoda« – Jana Barańskiego i Tadeusza 
Waśniewskiego, i z teką pieniędzy ruszyliśmy w drogę. Z wielkim trudem otrzymaliśmy 25 
wagonów węgla. Transport z Katowic do Płocka trwał 10 dni. Spaliśmy na słomie na odkrytych 
wagonach, aby zabezpieczyć cenny materiał przed kradzieżą na postojach77.

Zakończenie

Ocena działalności Milicji Obywatelskiej w Płocku i powiecie płockim nie 
jest jednoznaczna. Z jednej strony milicjanci ochraniali ważne obiekty 
użyteczności publicznej oraz miejscową ludność przed pospolitymi 
kryminalistami, szabrownikami i powracającymi z frontu żołnierzami Armii 
Czerwonej, którzy dopuszczali się grabieży, gwałtów i zabójstw. Jednak  
z drugiej strony – o czym nie wolno zapominać – brali oni czynny udział 
w likwidowaniu politycznych i zbrojnych organizacji niepodległościowych 
działających w podziemiu78. Ponadto, co jest szczególnie widoczne  
w późniejszych latach, uczestniczyli w rozpracowywaniu i likwidacji legalnej 
opozycji politycznej, przede wszystkim Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
na czele którego stał Stanisław Mikołajczyk. Milicja uczestniczyła wespół 
z UB w fałszowaniu wyników referendum ludowego z czerwca 1946 r.  
i wyborów do Sejmu Ustawodawczego ze stycznia następnego roku. W ten 
sposób wprowadzała w życie idee i hasła głoszone przez PPR, a tym samym 
przyczyniła się do zdobycia przez komunistów władzy w powojennej 
Polsce. W tym kontekście ocena MO jest jednoznacznie negatywna, nawet 
mimo tego, że w społeczeństwie milicjanci byli lepiej postrzegani niż 
funkcjonariusze „bezpieki”.

77 S. Koperkiewicz, op. cit., s. 558.
78 P. Majer, Milicja Obywatelska 1944–1957, s. 214.
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Mariusz Żuławnik, Rok pierwszy. Powstanie i działalność Milicji 
Obywatelskiej w Płocku i powiecie płockim w 1945 r.

Streszczenie
Artykuł prezentuje powstanie i działalność Milicji Obywatelskiej  
w Płocku oraz powiecie płockim w 1945 r. Autor scharakteryzował twórców 
milicji, a także główne kierunki działań: ochronę budynków użyteczności 
publicznej, mieszkańców miast i wsi oraz walkę ze zbrojnym podziemiem 
niepodległościowym. Zwraca także uwagę na problemy, z jakimi musieli 
zmagać się płoccy milicjanci, a więc wykorzystywanie przez funkcjonariuszy 
MO stanowisk do zaspokajania własnych celów oraz pijaństwo.

Słowa kluczowe: Milicja Obywatelska, miasto i powiat Płock, Polska Partia 
Robotnicza, zbrojne podziemie niepodległościowe, Edmund Morski.

Mariusz Żuławnik, First year. evolution and activity  
of the Civic Militia in city and district of Płock in 1945.

Summary
The article presents evolution and activity of the Civic Militia in the city and 
district of Płock in 1945. Author characterizes creators of the institution and 
main lines of operation – protection of public facilities and citizens in towns 
and in countryside, as well as the fight against armed resistance movement. 
Also described are problems the Civic Militia had to deal with – using the 
post to fulfill personal goals of individual officers and drunkenness.

Keywords: Civic Militia, city and district of Płock, Polish Workers Party, 
armed resistance movement, Edmund Morski.
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Mariusz Celmer

Władze komunistyczne wobec Zgromadzenia Zakonnego 
Salezjanów w Płocku w latach 1945–1956  

(zarys problemu)
 
Po zakończeniu II wojny światowej Kościół katolicki w Polsce został poddany 
trudnej próbie zmagania się z totalitarnym systemem komunistycznym. 
Działania władz partyjno-państwowych miały za zadanie ograniczanie 
funkcjonowania Kościoła oraz wyeliminowanie jego wpływu na wszelkie 
sfery życia społecznego. Celem komunistów było stworzenie społeczeństwa 
ateistycznego i zlaicyzowanego, całkowicie podległego totalitarnej władzy. 
W ramach swych działań przeciwko Kościołowi katolickiemu aparat władz 
państwowych stosował inwigilację oraz różne formy represji i szykan. 
Dotyczyły one wszystkich struktur Kościoła, w tym również wspólnot 
zakonnych1.    

Działania organów państwa komunistycznego były prowadzone 
również wobec zgromadzenia zakonnego salezjanów w Płocku. Początki 
funkcjonowania zgromadzenia księży salezjanów w Płocku sięgają 1923 r. 
Natomiast sześć lat później, a dokładniej pod koniec lipca 1929 r., salezjanom 
została powierzona „Stanisławówka”, czyli zakład w ramach którego 
prowadzono szkołę z internatem i sierocińcem oraz kaplicę św. Stanisława 
Kostki w Płocku. 13 września 1929 r. bp Antoni Julian Nowowiejski erygował 
tam parafię, którą prowadzili salezjanie. Placówka zakonna w Płocku była 
czwartą z kolei instytucją na terenie diecezji płockiej prowadzoną przez 
salezjanów2. W czasie okupacji niemieckiej płoccy salezjanie zostali 
aresztowani i wywiezieni do obozów koncentracyjnych, gdzie część z nich 
poniosła śmierć męczeńską. W budynkach ich zakładu Niemcy utworzyli 
fabrykę amunicji, a kościół na „Stanisławówce” został przez nich zamknięty3. 
Pomieszczenia „Stanisławówki” zostały zajęte przez wojska sowieckie, 
które wkroczyły do Płocka w styczniu 1945 r. Salezjanie ponownie objęli je  

1 Na temat kwestii związanych z działaniami władz komunistycznych wobec zakonów  
i zgromadzeń zakonnych męskich w Polsce zob. D. Zamiatała, Zakony męskie w polityce 
władz komunistycznych w Polsce w latach 1945– 1989, t. 1, Problematyka personalno-
organizacyjna, Kielce 2009; idem, Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce 
w latach 1945–1989, t. 2, Działalność duszpasterska i społeczna zakonów w latach 1945–1989, 
Warszawa 2012.     

2 A. Gretkowski, Dłonie pełne dobra. Charytatywno-społeczna działalność zgromadzeń 
zakonnych na terenie diecezji płockiej w I połowie XX wieku, Płock 2002, s. 93; Z. H. Kuźniewska,  
Z dziejów parafii św. Stanisława Kostki w Płocku, Płock 2013, s. 37; Diecezja Płocka 2004. 
Struktura personalno-administracyjna, red. K. Ziółkowski, Płock 2004, s. 352.  

3 Ibidem, s. 47.   
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w grudniu 1945 r. Zakład był zniszczony, brakowało wielu drzwi, okien, 
podłóg. Napotkano też szereg innych trudności. Proboszcz parafii św. 
Stanisława Kostki i dyrektor Zakładu Wychowawczego „Stanisławówka” 
– ks. Jan Żak4 przystąpił do uruchomienia sierocińca dla chłopców. 
W 1947 r. przebywało w nim już 75 chłopców w wieku od 7 do 18 lat. 
Oprócz domu dziecka zorganizowano bursę dla 24 uczniów gimnazjum 
ogólnokształcącego i gimnazjum zawodowego. W 1947 r. swą działalność 
wznowiło również przedszkole parafialne prowadzone przez siostry 
pasjonistki. W roku szkolnym 1948/1949 w zakładzie przebywało 120 
wychowanków. Zakład „Stanisławówka” sprawował opiekę nad sierotami 
oraz chłopcami, którzy nie mogli liczyć na pomoc ze strony rodziców5.      

Tabela 1. Obsada personalna Parafii św. Stanisława Kostki i Zakładu 
Wychowawczego Towarzystwa św. Franciszka Salezego w Płocku  
w latach 1945–1956.

Proboszczowie parafii
Wikariusze, prefekci parafii i personel 

zakonny Zakładu Wychowawczego

Ks. Żak Jan (1945–1955)

Ks. Kapusta Jan (1955–1957)

Ks. Władysław Malejczyk (wikariusz w 1946 r.)

Ks. Kazimierz Głąb (prefekt od 1945 r.)

Ks. Władysław Kobus (wikariusz od 1945 r.)

Ks. Wacław Zięba (prefekt od 1946 r.)

Ks. Antoni Jezierski (od 1947 r.)

Ks. Szymon Dynerowicz (od 1947 r.)

Ks. Julian Zawadzki (wikariusz od 1950 r.)

Ks. Jan Cichosz (wikariusz od 1950 r.)

Ks. Zygmunt Maciak (od 1949 r.)

Ks. Stanisław Chomiuk (wikariusz od 1952 r.)

Ks. Witold Konieczny (wikariusz od 1951 r.)

Ks. Marian Błoński (od 1954 r.)

Ks. Henryk Piegłowski (od 1954 r.) 

Źródło: Spis kościołów i duchowieństwa diecezji płockiej na rok 1946, Płock 1946, s. 24; 
Katalog duchowieństwa i parafii diecezji płockiej, Płock 1948, s. 88, 195–196; Spis kościołów i 
duchowieństwa diecezji płockiej na rok 1951, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 1951, nr 1–6, s. 58, 73; 
Katalog duchowieństwa i parafii diecezji płockiej, Płock 1955, s. 57, 125; www.stanislawowka.pl 
[dostęp: 14.04.2015 r.].   

4 Ks. Jan Żak, ur. 12 VI 1889 r. w Krzczonowicach koło Stopnicy. Nowicjat w latach 1915/1916 
w Radnej. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 VII 1924 r. w Krakowie. Zmarł 23 XII 1955 r. 
w Płocku. Przez 28 lat był dyrektorem w różnych domach zakonnych salezjanów. Nekrolog 
polskich salezjanów, b.p.   

5 J. Pietrzykowski, Salezjanie w Polsce 1945–1989, Warszawa 2007, s. 303–304.   
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Od początku lat 50-tych władze komunistyczne zaostrzyły kurs polityki 
wyznaniowej skierowany przeciwko zgromadzeniu księży salezjanów 
w Płocku. 3 kwietnia 1950 r. parafii św. Stanisława Kostki w Płocku 
odebrano gospodarstwo rolne o powierzchni 14 ha. Przejęcie na rzecz 
państwa wymienionej nieruchomości odbyło się na mocy ustawy o tzw. 
dobrach „martwej ręki” z 20 marca 1950 roku6. W dniach 7–10 marca 
1952 r. władze komunistyczne przemocą doprowadziły do przejęcia 
na rzecz państwa Zakładu Wychowawczego „Stanisławówka” oraz 
zamknięcia przedszkola parafialnego. Odebranie przez państwo Zakładu 
Wychowawczego oznaczało również likwidację stolarskich warsztatów 
szkolnych, które były prowadzone przez salezjanów po zakończeniu  
II wojny światowej we współpracy z Państwową Szkołą Dokształcającą w 
Płocku. Akcja przechwycenia Zakładu „Stanisławówka” była prowadzona 
przez 14-osobową komisję z ramienia Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Warszawie. W czasie prowadzonych działań zespół ten spotkał się ze 
zdecydowanym oporem ze strony księży salezjanów, którzy protestowali 
przeciwko bezprawnym działaniom przedstawicieli władz państwowych. 
Ksiądz Jan Żak  – proboszcz parafii „Stanisławówka”  – w dniach 7 i 8 marca 
1952 r. dwukrotnie odmówił podpisania protokołu dotyczącego zajęcia 
przez państwo własności salezjanów w Płocku oraz wydania kluczy od 
pomieszczeń i dokumentów. Ponadto poinformował członków komisji 
państwowej, że złoży zażalenie i sprzeciw do władz nadrzędnych. Natomiast 
ks. Julian Zawadzki, salezjanin ze „Stanisławówki”, przedstawił biskupom 
– Zygmuntowi Choromańskiemu (sekretarzowi Episkopatu Polski) oraz 
biskupowi Tadeuszowi Pawłowi Zakrzewskiemu (ordynariuszowi diecezji 
płockiej) sprawozdania dotyczące postępowania przedstawicieli władz 
państwowych w sprawie przejęcia Zakładu Wychowawczego salezjanów w 
Płocku. 8 marca 1952 r. ks. Zawadzki, będąc u dyrektora Urzędu ds. Wyznań 
– Antoniego Bidy, dowiedział się od niego, że zakład salezjański w Płocku 
został przeznaczony do upaństwowienia i decyzja ta nie zostanie anulowana. 
Komisja państwowa pod przewodnictwem Romana Stasiaka przejęła zakład. 
10 marca 1952 r. przemocą zajęła pomieszczenia zakładowe. W tym samym 
dniu Wydział Finansowy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Płocku 
zablokował konto bankowe Zakładu Wychowawczego „Stanisławówka”, na 
którym były zgromadzone środki finansowe w kwocie 23842 zł i 12 groszy. 
W miejscu zamkniętego zakładu salezjańskiego utworzono Państwowy 
Dom Młodzieżowy7. Wydarzenia te zostały następująco przedstawione  
w sprawozdaniu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP) 
w Płocku: 
6 Ibidem, s. 304.   
7 W. Żurek, Salezjańskie szkolnictwo ponadpodstawowe w Polsce 1900–1963. Rozwój  

i organizacja, Lublin 1996, s. 385–388.   
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W dn. 6.3.52 r. zgodnie z decyzją WRN przystąpiono do upaństwowienia zakładu 
wychowawczego, prowadzonego przez Zakon Salezjanów. Przebieg akcji spisywania przebiegał 
spokojnie dopiero kiedy zostały spisane wszystkie rzeczy i oświadczono, ks. Żakowi, że zakład 
od dnia dzisiejszego będzie upaństwowiony ks. Żak wyraził protest i odmówił wydania kluczy 
uznając przedstawiony dokument mówiący o upaństwowieniu za nieważny. W przedszkolu 
prowadzonym przez zakonnice również zaistniał podobny wypadek odmowy wydania kluczy. 
W dniu 9.3. br. powtórnie komisja udała się do ks. Żaka by wydał klucze, napotykając na opór 
wydania kluczy i kompletną  odmowę, w związku  z tym opieczętowano pomieszczenia 
i magazyny. Należy nadmienić, że po zapoznaniu księży z celem komisji, najbardziej wrogo 
występowali ks. Żak i ks. Zawadzki Julian8 i Konieczny, którzy to arogancko odnosili się do 
komisji, inni ks. jak prac. świeccy do sprawy upaństwowienia się nie mieszali9. 

W kolejnych miesiącach ks. Jan Żak podejmował rozmowy z lokalnymi 
władzami administracyjnymi, które dotyczyły zwrócenia ruchomości 
będących własnością parafii oraz domu zakonnego w celu prowadzenia 
przez salezjanów duszpasterskiej pracy parafialnej10.         

Organa władz państwowych sporządzały charakterystyki i ankiety 
dotyczące duchowieństwa katolickiego, w których określano postawy 
ideowo-polityczne poszczególnych księży czy zgromadzeń zakonnych. 
Jedna z charakterystyk, która dotyczyła płockich salezjanów, została 
sporządzona w lutym 1953 r. Salezjanów w Płocku uznawano w niej za 
wrogów istniejącego systemu komunistycznego. W charakterystyce tej 
czytamy:

Stosunek ich do akcji pokojowej jest negatywny. Stosunek ich do Frontu Narodowego jest 
negatywny. Wśród społeczeństwa klerykalnego cieszą się dobrą opinią, natomiast wśród 
młodzieży nie cieszą się dobrą opinią. Głównym źródłem ich utrzymania jest praca na 
gospodarstwie, prowadzą parafię i uczą w szkole. Osoby należące do tego zakonu prowadzą 
wrogą skrytą a nieraz i jawną robotę przeciwko dzisiejszej rzeczywistości jak np. z ambony 
nieraz słyszy się wrogie wypowiedzi, ksiądz prefekt przeprowadzał ankietyzację w szkole i po 
kolędzie, od wszelkich prac społecznych odsuwają się i są negatywnie nastawieni do obecnej 
rzeczywistości11.  

W lutym 1954 r. Sekcja II Wydziału XI Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego (WUBP) w Warszawie, która zajmowała się rozpracowywaniem 
zakonów i zgromadzeń zakonnych, założyła sprawę ewidencyjną na  
ks. Stanisława Chomiuka. W ramach tego wydarzenia ks. Chomiuk został 

8 Ks. Julian Zawadzki, ur. 9 I 1906 r. w Studziankach. Nowicjat w latach 1926/1927  
w Czerwińsku. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 VI 1937 r. w Krakowie. Zmarł 4 VI 1995 r.  
w Dębnie Lubuskim. Zob. Nekrolog polskich salezjanów, s. 174. 

9 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: AIPN), Sprawozdanie szefa 
PUBP w Płocku od dn. 3 III do dn. 3 IV 1952 r., Płock 2 IV 1952 r., sygn. 0206/125/CD/1, s. 434. 

10 W. Żurek, op. cit., s. 388.   
11 Archiwum Państwowe w Płocku (dalej: APPł), Urząd Wojewódzki w Płocku. Wydział ds. 

Wyznań, (dalej: UWwP. WdsW), Zakon męski obrządku łacińskiego z terenu miasta Płocka. 
Dom zakonny Towarzystwa Salezjańskiego w Płocku, Płock 22 II 1953 r., sygn. 1980, k. 65. 
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objęty inwigilacją12. W sprawozdaniu za marzec 1954 r. płocka „bezpieka” 
odnotowała, iż ks. Stanisław Chomiuk13, w jednej z rozmów poddał krytyce 
działania rządu, które miały na celu przekonanie duchowieństwa, aby 
zaangażowało się w propagowanie wśród wiernych kwestii obowiązkowych 
dostaw i akcji siewnej. Ks. Chomiuk skomentował owe działania następująco: 

Rząd oczekuje od duchowieństwa, aby w tej sprawie zabierało głos pozytywny z ambon, ale 
przecież ambona nie jest przeznaczona dla takich celów, a po drugie to nie wiadomo co jest 
dziś dobrze mówić z ambony, bo raz u was jest dobrze mówić, a drugi raz za to można siedzieć, 
sami możecie się orientować z waszej prasy, która pisze, iż duchowieństwo nie powinno brać 
udziału w polityce a z drugiej strony, nakłania się go do brania udziału w różnych zjazdach 
organizowanych przez Front Narodowy, które to są popierane przez Państwo i okrzyczane  
w prasie14. 

Z kolei w czerwcu 1955 r. „bezpieka” odnotowała kolejną wypowiedź  
ks. Chomiuka, która nastąpiła podczas rozmowy z referentem ds. wyznań 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Płocku:

Ks. Chomiuk Stanisław prefekt kościoła na „Stanisławówce” w Płocku w luźnej rozmowie z ref. do 
spraw wyznań Prez. MRN Ob. Grucą powiedział, że Związek Radziecki nosi się z zamiarem wysłać 
swoją delegację do Watykanu celem nawiązania stosunków dyplomatycznych. Następnie  
ks. Chomiuk zaznaczył, że jeśli Zw. Radziecki pragnie przyjaznych stosunków z Watykanem, 
to niewątpliwie taka sama sytuacja musi nastąpić w Polsce Ludowej, co będzie korzystne dla 
całego duchowieństwa, ponieważ obecnie gdy, który ksiądz zwróci się z jakąkolwiek sprawą 
do Referatu do spraw Wyznań, to przeważnie spotyka się z odmownym jej załatwieniem.  
Jednak później taki stan rzeczy nie będzie miał miejsca gdyż ulegnie radykalnej zmianie. 
Powyższa wypowiedź ks. Chomiuka charakteryzuje pozycję w jakiej chciałby się widzieć kler 
w Polsce Ludowej15.

Władze komunistyczne prowadziły działania w ramach których ograniczano 
oraz usuwano nauczanie religii ze szkół16. W lutym 1952 r. Referat  
ds. Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (PWRN) w Warszawie 
wydał polecenie zwolnienia ze szkoły księdza prefekta Kazimierza Głąba17, 

12 AIPN, Sprawozdanie z pracy Sekcji II Wydziału XI WUBP w Warszawie za miesiąc luty 1954 r., 
Warszawa 8 III 1954 r., sygn. 01283/1000, s. 467.  

13 Ks. Stanisław Chomiuk, ur. 3 V 1903 r. w Drewicznej koło Radzynia Podlaskiego. Nowicjat  
w latach 1924/1925 w Czerwińsku. Prezbiterat otrzymał 18 VI 1933 r. w Lublinie. Zmarł 26 II 
1977 r. w Rumi. Zob. Nekrolog polskich salezjanów, s. 63.  

14 AIPN, Sprawozdanie szefa PUBP w Płocku za miesiąc marzec 1954 r., Płock 3 IV 1954 r., sygn. 
0206/126/CD/1, s. 101–102.  

15 Ibidem, Sprawozdanie z pracy Sekcji II Wydziału VI WUdsBP w Warszawie za miesiąc czerwiec 
1955 r., Warszawa 7 VII 1955 r., sygn. 01283/1001, s. 161.   

16 O polityce władz komunistycznych wobec nauczania religii zob. następujące publikacje:  
J. Doppke, Katechizacja w Polsce 1945–1990, Pelplin 1998; H. Konopka, Religia w szkołach 
Polski Ludowej. Sprawa nauczania religii w polityce państwa (1944–1961), Białystok 1997.  

17 Ks. Kazimierz Głąb, ur. 20 V 1905 r. w Dębicy. Nowicjat w latach 1922/1923 w Kleczy Dolnej. 
Święcenia kapłańskie otrzymał 29 VI 1933 r. w Krakowie. Zmarł 19 X 1980 r. w Różanymstoku. 
Zob. Nekrolog polskich salezjanów, b.p. 
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który uczył religii w Liceum Mechanicznym w Płocku. Powodem podjęcia 
decyzji o zwolnieniu ks. Głąba z funkcji nauczyciela religii był fakt, iż kapłan 
ten rozdał uczniom kartki papieru w celu wypełnienia ankiety na zadawane 
przez niego pytania. Ankiety te następnie zostały zabrane przez księdza. 
Treść ankiety skierowana do uczniów zawierała następujące pytania: „1) 
Młodzieniec klasy? 2) Czy jesteś wierzący? 3) Czy jesteś praktykujący? 4) 
Czy rodzice wierzą? 5) Czy praktykują rodzice? 6) Jakie warunki materialne 
są w domu? 7) Czy ma to wpływ na wyznanie? 8) Jakim winien być ksiądz 
wykładowca? 9) Czy spotkał się z niewierzącym?”. Księdza Kazimierza Głąba 
określono następująco: „W/w należy do księży negatywnie ustosunkowanych 
do obecnej rzeczywistości, żadnego udziału w akcjach społecznych nie 
bierze18.

W kwietniu 1955 r. do Referatu ds. Wyznań Prezydium MRN w Płocku 
został wezwany salezjanin – ks. Marian Błoński, który w kościele parafialnym 
„Stanisławówka” prowadził rekolekcje dla młodzieży i nauczał ją religii. 
Referat ds. Wyznań w czasie rozmowy wywierał naciski na ks. Błońskiego, 
aby nie prowadził rekolekcji i nauczania religii w kościele, gdyż nie składał 
ślubowania na wierność PRL. Ks. Błoński oświadczył, iż nadal będzie nauczał 
młodzież szkolną religii w kościele i nikt nie może mu tego prawa zabronić19. 

W sierpniu 1956 r. Urząd ds. Wyznań wyraził zgodę na zdjęcie  
z zajmowanych stanowisk w parafii „Stanisławówka” ks. Mariana Błońskiego20 
oraz ks. Henryka Piegłowskiego21. Jako przyczynę takiej decyzji wskazano 
fakt, że księża ci nie byli zatwierdzeni na funkcje kościelne zgodnie  
z „Dekretem o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych” z 9 lutego 
1953 r. Natomiast wnioski dotyczące usunięcia ks. Stanisława Chomiuka  
i ks. Witolda Koniecznego Urząd ds. Wyznań uznał na razie za nieaktualne22.  

Na fali popaździernikowej odwilży 1956 r. Inspektorat Towarzystwa 
Salezjańskiego w Łodzi wystąpił do Wydziału Oświaty PWRN w Warszawie 
z wnioskiem o reaktywowanie Zakładu Wychowawczego salezjanów 

18 Archiwum Akt Nowych, Urząd ds. Wyznań, Pismo Referatu ds. Wyznań PWRN w Warszawie 
do Urzędu ds. Wyznań dot. zwolnienia z funkcji prefekta ks. K. Głąba, Warszawa 26 II 1952 r., 
sygn. 84/106, k. 47.  

19 APPł, UWwP. WdsW, Notatka Referatu ds. Wyznań PMRN w Płocku dot. rozmowy z ks.  
M. Błońskim w dn. 13 IV 1955 r., sygn. 1980, k. 121.   

20 Ks. Marian Błoński, ur. 2 II 1918 r. we wsi Kożuchów koło Sokołowa Podlaskiego. Nowicjat 
w latach 1943/1944 w Łbiskach-Zielonym. Święcenia kapłańskie otrzymał 2 IV 1949 r.  
we Włocławku. Zmarł 15 XII 1994 r. w Złoczewie. Zob. Nekrolog polskich salezjanów, b.p.  

21 Ks. Henryk Piegłowski, ur. 18 IX 1914 r. w Brzezince. Nowicjat w latach 1931/1932  
w Czerwińsku. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 VI 1941 r. w Krakowie. Zmarł 14 VI 1996 r.  
w Krakowie. Zob. Nekrolog polskich salezjanów, s. 185. 

22 APPł, UWwP. WdsW, Pismo Urzędu ds. Wyznań do Wydziału ds. Wyznań PWRN w Warszawie 
dot. zdjęcia z zajmowanych stanowisk księży parafii „Stanisławówka” w Płocku, Warszawa  
9 VIII 1956 r., sygn. 1839, k. 8.   
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w Płocku23. Pomimo trwającej krótko normalizacji w relacjach między 
państwem a Kościołem katolickim, jaka nastąpiła w Polsce w tym okresie, 
władze komunistyczne nie wyraziły zgody na reaktywowanie przez płockich 
salezjanów Zakładu Wychowawczego. Dwukrotnie, tj. w styczniu i w lutym 
1957 r., Wydział Oświaty Prezydium WRN w Warszawie zajął negatywne 
stanowisko wobec wniosku Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego  
w Łodzi. W piśmie do Ministerstwa Oświaty  w lutym 1957 r. pisano:  
„Wydział Oświaty prosi o negatywne ustosunkowanie się do wystąpienia 
Inspektoratu Towarzystwa alezjańskiego w Łodzi w sprawie reaktywowania 
zakładu w Płocku, gdyż zlikwidowano by placówkę państwową spełniającą  
właściwie swoje zadanie”24.          

Okres lat 1945–1956 stanowił dla Kościoła katolickiego w Polsce 
jeden z najtrudniejszych etapów w jego dziejach. Działania totalitaryzmu 
komunistycznego dotyczyły również zgromadzeń zakonnych, w tym także 
placówki zakonnej salezjanów w Płocku, która była poddana inwigilacji 
i innym formom represji ze strony władz państwowych. W wyniku 
prowadzonych działań związanych z przejmowaniem nieruchomości 
kościelnych na rzecz państwa, płockim salezjanom odebrano gospodarstwo 
rolne oraz upaństwowiono Zakład Wychowawczy „Stanisławówka”. Ponadto 
utrudniano im prowadzenie katechizacji młodzieży szkolnej. 

23 Ibidem, Pismo Inspektoratu Salezjańskiego w Łodzi do Wydziału Oświaty PWRN  
w Warszawie w sprawie reaktywowania Zakładu Wychowawczego Towarzystwa 
Salezjańskiego w Płocku, Warszawa 20 XII 1956 r., sygn. 1980, k. 118.  

24 Ibidem, Pismo Wydziału Oświaty PWRN w Warszawie do Ministerstwa Oświaty w sprawie 
wniosku Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego w Łodzi, Warszawa 2 I 1957 r., sygn. 1980, 
k. 116; ibidem, Pismo Wydziału Oświaty PWRN w Warszawie do Ministerstwa Oświaty dot. 
reaktywowania Zakładu Wychowawczego salezjanów w Płocku, Warszawa 11 II 1957 r., 
sygn. 1980, k. 120.  
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Mariusz Celmer, Władze komunistyczne wobec zgromadzenia 
zakonnego salezjanów w Płocku z latach 1945–1956  

(zarys problemu)

Streszczenie
Niniejszy artykuł przedstawia zarys wybranych problemów dotyczących 
działań władz komunistycznych wobec zgromadzenia zakonnego księży 
salezjanów w Płocku w latach 1945–1956. Zabiegi prowadzone przez organy 
władz państwa komunistycznego wobec placówki zakonnej płockich 
salezjanów miały na celu pozbawienie jej bazy materialnej, inwigilację 
oraz ograniczenie wykonywania posług duszpasterskich wobec wiernych. 
Czynności te wpisywały się w główne założenia i kierunki polityki, jakie były 
prowadzone przez komunistów wobec Kościoła katolickiego w Polsce po 
zakończeniu II wojny światowej. Przedstawiony problem wymaga dalszych 
badań naukowych.   
  
Słowa kluczowe: diecezja płocka, Kościół katolicki, relacje państwo – 
Kościół, komunizm, salezjanie.   

Mariusz Celmer, The communist authorities to the Salesians 
 in Plock in the yers 1945–1956  

(outline of the problem)

Summary 
The article presents an outline of chosen problems concerning the actions 
taken by the Communist authority towards Salesian congregation in Płock 
from 1945 to 1956. The aim of the Communist actions was to deprive 
the congregation of the financial base, surveillance, and restricting 
the ministering to the faithful. The activities became a part of the main 
assumptions and trends of the policy the communists had taken towards 
the Catholic church in Poland after the Second World War. The problem 
needs a further research.     

Keywords: Plock diocese, the Roman Catholic, the state-Church relations, 
communism, the Salesians.   
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Jarosław Domagała

Ludowy Instytut Muzyczny – Okręg Mazowiecki w Płocku
(1946–1950)

Z inicjatywy znanego kompozytora Tadeusza Paciorkiewicza1 w marcu 
1945 r. powstał Instytut Muzyczny w Płocku. Placówka uzyskała siedzibę przy  
ul. T. Kościuszki 20 z przeznaczeniem na sale wykładowe i klasy ćwiczeń 
oraz lokal przy ul. Kościuszki 7 na przedszkole muzyczne. Wsparcia dla nowo 
powstałej instytucji udzieliły miejscowe władze – Miejska Rada Narodowa, 
Inspektor Szkolny (Stanisław Tuziński2) oraz kierownik Powiatowego 
Wydziału Kultury i Sztuki – Leon Śliwiński. Kadrę pedagogiczną tworzyli: 
Tadeusz Paciorkiewicz (dyrektor), Feliks Rudomski, Artur Taube, Faustyn 
Piasek, Jan Szymański, ks. Kazimierz Starościński, Ksenia Ćwikiewicz3. 
Zorganizowane zostały klasy organów, fortepianu, skrzypiec, śpiewu 
solowego, nauczano również przedmiotów teoretycznych. Początki 
działania placówki były bardzo skromne, charakteryzowała je nieduża baza 
materiałowa, trudności finansowe i brak instrumentów4.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 grudnia 
1945 r. o ustroju specjalnego szkolnictwa muzycznego5, na bazie Instytutu 
Muzycznego w lutym 1946 r. utworzono Szkołę Muzyczną Niższą im.  
K. Szymanowskiego oraz Szkołę Umuzykalniającą im. K. Szymanowskiego6. 
1 Tadeusz Paciorkiewicz (1916–1998) – kompozytor, pedagog i organista. Uczeń prof. 

Bronisława Rutkowskiego w klasie organów i prof. Kazimierza Sikorskiego w klasie 
kompozycji w Konserwatorium Muzycznym w Warszawie. Od 1954 r. wykładowca 
Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. W latach 1963–1969 dziekan 
Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, a w latach 1969–1971 rektor uczelni.  
W 1957 r. został docentem, a w 1979 r. profesorem zwyczajnym. Twórczość kompozytorska 
Paciorkiewicza opiera się głównie na formach klasycznych, widoczne są w niej wpływy 
muzyki baroku i polskiej muzyki ludowej. W skład tego dorobku wchodzi twórczość 
baletowo-operowa, kantatowo-oratoryjna, symfoniczna, chóralna, kameralna, solistyczna 
oraz muzyka teatralna i filmowa. Poważną część w twórczości Paciorkiewicza stanowi 
muzyka o charakterze religijnym oraz kompozycje dla dzieci. Zob. J. Domagała, Powszechne 
wychowanie muzyczne w Płocku w dwudziestoleciu międzywojennym, Płock 2009, s. 280–283.

2 B. G., Narodziny Instytutu Muzycznego w Płocku, „Robotnik Mazowiecki” 1945, nr 10, s. 5.
3 T. Paciorkiewicz, Początki Szkoły Muzycznej w Płocku, „Notatki Płockie” 1995, nr 1 (162), s. 

27–28.
4 M. Kamiński, Szkic życia muzycznego Płocka w okresie 40-lecia Polski Ludowej, „Notatki 

Płockie” 1984, nr 4 (121), s. 30.
5 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 grudnia 1945 r. w sprawie ustroju 

specjalnego szkolnictwa muzycznego (Dz.U. 1946, nr 1, poz. 2).
6 APP, Szkoła Muzyczna Ludowego Instytutu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego  

w Płocku (dalej: SM LIM), Okólniki i rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Sztuki 
(finansowanie szkoły, sprawa lokalu i zabezpieczenia materiałowego szkoły), sygn. 5, Pismo 
naczelnika Wydziału Departamentu Muzyki MKiS – Janusza Miketty z 20 lutego 1946 r., L.dz. 
2725/495/IV/46/WS-133, k. 7.
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Niższa Szkoła Muzyczna miała charakter szkoły zawodowej, nauka  
w niej trwała 5 lat, a jej zadaniem było kształcenie uczniów na muzyków 
zawodowych i przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole wyższego 
szczebla. Głównym zadaniem szkoły umuzykalniającej było podniesienie 
poziomu muzycznego uczniów poprzez zastosowanie elementów ogólnego 
wykształcenia muzycznego. Szkoła umuzykalniająca nie miała określonego 
czasu nauki, ukończenie jej było uzależnione od realizacji przewidzianego 
planu programu nauczania. Przedszkole Muzyczne zostało zamknięte po 
roku z powodu przekazania budynku przez Zarząd Miejski na inny cel7.
 Szkoła Muzyczna w Płocku powstała z inicjatywy prywatnej, ale – 
zgodnie z ówczesnymi przepisami – musiała mieć społeczną osobę prawną. 
Zrodził się wówczas pomysł nawiązania współpracy z Ludowym Instytutem 
Muzycznym z centralą w Łodzi8. 
 Ludowy Instytut Muzyczny został powołany do istnienia jako sekcja 
muzyczna Związku wraz z uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku 
Młodzieży Wiejskiej „Wici” 13 maja 1945 r., Działalność LIM opierała się na 
podstawach prawnych ZMW „Wici”9. Oficjalne ukształtowanie władz 
dokonało się podczas zebrania Członków Założycieli LIM w Warszawie 
21 września 1945 r. Prezesem LIM został Stefan Ignar, na stanowisko 
dyrektora artystycznego powołano Józefa Karola Lasockiego10, a na 
dyrektora administracyjnego Władysława Szubzdę11. LIM objął wkrótce swą 
działalnością cały kraj, tworząc szeroko rozbudowaną sieć komórek różnego 
szczebla – okręgi wojewódzkie i oddziały powiatowe. Stał się instytucją 
muzyczną, której celem była działalność na rzecz upowszechniania muzyki 

7 APP, SM LIM, Okólniki i zarządzenia powizytacyjne (Instrukcja w sprawie organizacji szkół 
muzycznych, upaństwowienie szkoły, organizacja roku szkolnego 1949/1950), sygn.  
7, Sprawozdanie Powizytacyjne, k. 55.

8  T. Paciorkiewicz, Początki Szkoły Muzycznej w Płocku, s. 27–28.
9 W. Szubzda, Dwuletni dorobek LIM-u, „Poradnik Muzyczny” 1947, nr 3, s. 14.
10 Józef Karol Lasocki (1907–1996) – pedagog, organizator życia muzycznego, dyrygent  

i kompozytor. Studiował w Konserwatorium Muzycznym w Warszawie. W latach 1945–1949 
pracował w Wydziale Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Był dyrygentem orkiestry 
symfonicznej LIM oraz dyrektorem Szkoły Umuzykalniającej i Państwowej Średniej Szkoły 
Muzycznej w Łodzi. W latach 1949–1953 pracował jako wykładowca Państwowej Wyższej 
Szkoły Muzycznej w Łodzi. W latach 1953–1957 był rektorem Państwowej Wyższej Szkoły 
Muzycznej we Wrocławiu i kierownikiem artystycznym Wrocławskiej Orkiestry Symfonicznej. 
Był również dziekanem Wydziału Pedagogicznego PWSM we Wrocławiu. Od 1964 do 1983 
pracował ponownie jako pedagog Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi, gdzie 
pełnił kolejno funkcje: prodziekana, dziekana i kierownika Katedry Wychowania Muzycznego.  
W 1973 otrzymał tytuł profesora. Był członkiem zarządu oraz dyrektorem Zjednoczenia 
Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych oraz redaktorem pisma „Poradnik 
Muzyczny”. Ceniony jako kompozytor oraz autor wartościowych opracowań i podręczników 
muzycznych. Zob. Słownik Muzyków Polskich, red. J. Chomiński, Kraków 1964, t. I, s. 319.

11 L. Cieślak, Muzyka Łodzi… 50 lat Polskiego Instytutu Muzycznego (dawniej – Ludowego 
Instytutu Muzycznego), Łódź 1995, s. 13.
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we wszystkich jej społecznych przejawach i dostarczanie szerokiemu 
ruchowi muzycznemu w mieście i na wsi środków technicznych, pomocy 
merytoryczno-organizacyjnej oraz wykształconej kadry pedagogicznej12. 
 7 czerwca 1946 r. w siedzibie Instytutu Muzycznego w Płocku przy  
ul. T. Kościuszki 20 odbyło się zebranie organizacyjne Ludowego Instytutu 
Muzycznego na Okręg Mazowiecki w Płocku. W zebraniu uczestniczyło 
18 osób13. W gronie założycielskim znaleźli się: Tadeusz Paciorkiewicz, 
Stefan Pernej, Kazimierz Jukubowski, Helena Bolińska-Gloksin, Irena 
Sokolnikowa, Stanisława Kozielska, Faustyn Piasek, Roman Dąbrowski, 
Kazimierz Kamiński, Stefania Kamińska, Jan Gądzik, Stefan Świtalski, 
Jan Szymański, Władysław Kwiatkowski, Witold Gloksin, Leon Sokolnik, 
Tadeusz Gierzyński, Józef Świecik14. Podczas zebrania organizacyjnego 
przedstawiono cele działalności oraz dokonano wyboru władz okręgowych 
LIM. W skład zarządu weszli: adwokat Kazimierz Askanas (prezes), dyrektor 
Liceum Pedagogicznego w Płocku Jan Gądzik (wiceprezes), prezes 
Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” w Płocku Roman Dąbrowski (sekretarz),  
dr Stefania Kamińska (skarbnik), Stanisława Kozielska (członek zarządu). 
W Zarządzie znalazły się osoby spoza środowiska muzycznego, uznano 
bowiem, że sprawa popularyzacji życia muzycznego należy do całego 
społeczeństwa, a nie wyłącznie do środowiska profesjonalnych muzyków.  
W skład Zarządu wszedł także, jako dyrektor muzyczny, Tadeusz Paciorkiewicz, 
znakomity muzyk, dyrektor Szkoły Muzycznej w Płocku. Podczas zebrania 
organizacyjnego wybrano również Komisję Rewizyjną, której zadaniem 
była kontrola działalności finansowej Zarządu Okręgu. Tworzyli ją: Stefan 
Pernej (Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Płocku), Józef Świecik 
(wicedyrektor Państwowego Gimnazjum im. S. Małachowskiego w Płocku) 
i Irena Sokolnikowa15. Paciorkiewicz został wkrótce zatwierdzony przez 
Zarząd Główny LIM na dyrektora Okręgu Mazowieckiego w Płocku16. 
Sprawował z urzędu opiekę muzyczną nad działalnością tego oddziału. 
 

12 W. Rudziński, Co to jest LIM?, „Ruch Muzyczny” 1946, nr 1.
13 APP, Szkoła Muzyczna Ludowego Instytutu Muzycznego, Ludowy Instytut Muzyczny na 

Okręg Mazowiecki w Płocku – korespondencja wysłana (imprezy kulturalne, placówki 
podległe), sygn. 3, Pismo Okręgowego Zarządu LIM z 8 czerwca 1946 r., L.dz. 1/46, k. 3.

14 APP, SM LIM, Księga protokołów Ludowego Instytutu Muzycznego na Okręg Mazowiecki  
w Płocku 1946–1950, sygn. 1, k. 2. 

15 Ibidem.
16 APP, SM LIM, Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg Mazowiecki w Płocku. Korespondencja 

przysłana (imprezy kulturalne, udział chórów, dotacje), sygn. 4, Pismo Zarządu Głównego 
LIM z 12 czerwca 1946 r., L.dz. C-46/46, k. 1.
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Utworzenie Okręgu Mazowieckiego LIM zostało przyjęte w miejscowym 
środowisku z nadzieją. Pisano: 

Witając nową placówkę kulturalną w Płocku, życzymy jej rozwinięcia działalności i przystąpienia 
do realizowania szczytnych i ważnych celów, jakie sobie postawiła, wyrażając przekonanie, 
iż nie będzie to jeszcze jedna martwa organizacja, istniejąca dla formy i na papierze. Płock  
i Mazowsze Płockie znane ze swej kultury i zamiłowania do pieśni i muzyki oczekuje, że Instytut 
Muzyczny nawiąże do tych dobrych tradycji ożywi życie muzyczne, upowszechniając je  
i szerząc znajomość muzyki i zamiłowanie do niej w jak najszerszych warstwach społeczeństwa 
nie tylko w mieście, ale i na wsi”17.

Działalność płockiego oddziału miała obejmować w swych założeniach:
•	 prowadzenie	 szkół	 muzycznych	 (Niższa	 Szkoła	 Muzyczna	 i	 Szkoła	 
 Umuzykalniająca podlegały Okręgowi Mazowieckiemu LIM na podstawie  
 wydanej koncesji),
•	 szerzenie	 ruchu	 muzycznego	 (wydawnictwa	 muzyczne,	 opieka	 nad	 
 chórami, zespołami amatorskimi, kształcenie dyrygentów ludowych,  
 organizowanie zjazdów dyrygentów oraz konkursów chórów),
•	 urządzanie	akcji	koncertowej	i	różnorodnych	imprez	kulturalnych18.

Władze Okręgu Mazowieckiego LIM uznały, iż opieka nad Szkołą Muzyczną 
powinna sprowadzać się do:
•	 pomocy	finansowej,	
•	 werbowania	utalentowanych	uczniów	szczególnie	z	terenów	wiejskich,	
•	 opieki	nad	uczniami	w	zakresie	stypendiów	i	dotacji.	

Już w pierwszym okresie działalności przystąpiono do organizacji Chóru 
Płockiego, zamierzano w tym celu zwrócić się do osób uzdolnionych 
wokalnie i członków LIM19.
 W połowie 1946 r. lokalne władze podjęły decyzję o przeniesieniu Szkoły 
Muzycznej LIM do innej siedziby. Nie zapewniono jednak placówce nowego 
budynku, wobec czego nowy rok szkolny rozpoczęto w dotychczasowym 
ośrodku. Podczas zebrania 12 września 1946 r. Zarząd LIM w Płocku 
upoważnił dyr. Tadeusza Paciorkiewicza do odwołania się w sprawie 
siedziby szkoły do Ministerstwa Kultury i Sztuki, które zawierałoby prośbę  
o wpłynięcie na miejscowe władze w temacie wydania ostatecznej decyzji  
w tej sprawie. Równocześnie pozwolono Paciorkiewiczowi na podjęcie 
działań w sprawie zakupu instrumentów dla szkoły oraz pozyskanie 

17 LIM – Ludowy Instytut Muzyczny w Płocku, „Jedność Mazowiecka” 1946, nr 28, s. 2.
18 J. Załęczny, Początki płockiego szkolnictwa muzycznego w Polsce Ludowej, „Notatki Płockie” 

1983, nr 2 (115), s. 36–37.
19 APP, Szkoła Muzyczna Ludowego Instytutu Muzycznego, Księga protokołów Ludowego 

Instytutu Muzycznego na Okręg Mazowiecki w Płocku 1946–1950, sygn. 1, k. 3.
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wszelkiego sprzętu pochodzenia poniemieckiego20.
 5 listopada 1946 r. odbyło się zebranie członków LIM w Płocku. 
Z przedłożonego sprawozdania wynikało, że w Szkole Muzycznej 
kształciło się 104 uczniów. Zainteresowanych było znacznie więcej,  
ale brak kadry pedagogicznej uniemożliwił dalsze przyjęcia. Największym 
zainteresowaniem cieszyła się klasa fortepianu, dużo chętnych zgłosiło się 
również na zajęcia z organów i śpiewu solowego. Zmalała liczba chętnych do 
nauki gry na skrzypcach. LIM opierał swoje istnienie wyłącznie na wpłatach 
uczniowskich oraz niewielkich subwencjach Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
Zarząd Miejski nie wspierał szkoły w żaden sposób, wręcz zagroził nawet 
możliwością odebrania lokalu lub jego części. Dyrekcja szkoły wychodziła 
naprzeciw potrzebom uczniów – część najbiedniejszych wychowanków 
(20%) została zwolniona z opłat21.

W listopadzie 1946 r. Zarząd LIM w Płocku, po zapoznaniu się  
z niewielkim uposażeniem nauczycieli Szkoły Muzycznej, polecił podnieść 
ich wynagrodzenie o 100% z zaznaczeniem, ażeby suma pensji mieściła się 
w budżecie szkoły. Zalecono, by władze LIM oraz Powiatowy Referat Kultury 
i Sztuki, w przypadku gdyby suma wydatków przekroczyła budżet szkoły, 
wystąpili do Ministerstwa Kultury i Sztuki o dalsze subwencje, wskazując 
przede wszystkim na duże wydatki administracyjne22.

Z chwilą utworzenia Okręg Mazowiecki LIM przystąpił do aktywnej pracy 
na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu muzycznego. W miejscowej prasie 
pisano: 

Ludowy Instytut Muzyczny w Płocku (Kościuszki 20, II piętro) podjął już fachowe kierownictwo 
i wszystkie już istniejące chóry, jak i te, które zostaną zorganizowane znajdą w nim gorliwego 
przewodnika w trudnej, a niezmiernie ważnej kulturalnej pracy. Dlatego też zainteresowani 
dyrygenci winni zgłaszać się pod powyższym adresem tak po rzeczowe wskazówki, jak  
i po właściwy repertuar śpiewaczy[…]. Ludowy Instytut Muzyczny w Płocku przewidział  
w najbliższej przyszłości zorganizowanie bezpłatnego kursu »dyrygentów ludowych«, by pracy 
w terenie nadać właściwy kierunek i odpowiedni poziom23.

Okręg Mazowiecki LIM, zgodnie z planem działalności, podjął ożywioną 
działalność instruktorską, obejmowała ona teren kilku powiatów. 
Organizowane były konferencje instruktorów, na które zjeżdżali muzycy, 
głównie dyrygenci chórów z kilku okolicznych powiatów24. Pierwsze tego 
typu spotkanie – Zjazd Dyrygentów Ludowych Mazowsza Płockiego – 

20 Ibidem, k. 4–5.
21 T. Paciorkiewicz, Działalność i warunki pracy L.I.M., „Jedność Mazowiecka” 1946, nr 67, s. 3.
22 APP, SM LIM, Księga protokołów Ludowego Instytutu Muzycznego na Okręg Mazowiecki  

w Płocku 1946–1950, sygn. 1, k. 6.
23 L. Śliwiński, Odrodzenie pieśni ludowej, „Jedność Mazowiecka” 1946, nr 34, s. 3.
24 J. Kuczewska, Z dziejów ruchu muzycznego w Płocku, „Notatki Płockie” 1957, nr 5, s. 25.
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odbyło się 12 listopada 1946 r. w siedzibie LIM w Płocku25. Udział w spotkaniu 
wzięło 23 dyrygentów z powiatów płockiego, płońskiego i mławskiego. 
Słowo wstępne pt. Jednostka i grupa w pracy dla kultury narodowej wygłosił 
Leon Śliwiński, referent Kultury i Sztuki Starostwa Powiatowego w Płocku. 
Referat pt. Dyrygent w zespole, jego rola w środowisku i społeczna rola chórów 
ludowych przedstawił Jan Chorosiński z Centrali LIM w Łodzi26. Odbyła 
się także praktyczna lekcja dyrygowania chórami przy udziale chóru LIM 
z Płocka. Dyrygenci chórów mieli ponadto możliwość zapoznania się  
z pieśniami ludowymi w opracowaniu Karola Mroszczyka, Józefa Karola 
Lasockiego, Tadeusza Paciorkiewicza oraz Kolędami Feliksa Nowowiejskiego. 
Podczas długiej dyskusji przedstawiono ważne problemy w pracy z chórami. 
Uczestnicy spotkania skarżyli się na działania przedstawicieli Urzędów 
Likwidacyjnych, nieodpowiedzialnych i mało przychylnych dla działalności 
kulturalnej, szczególnie wtedy, gdy była mowa o przydziale instrumentów 
poniemieckich27.
 W pracy LIM od początku starano się wychodzić poza Płock i docierać do 
różnych miast i wsi. Przykładem takich działań był koncert zorganizowany 
22 września 1946 r. w Borowiczkach. Wystąpili: Tadeusz Paciorkiewicz 
(akompaniament), Zofia Paciorkiewicz, Feliks Rudy (śpiew) oraz Mikołaj 
Ćwikiewicz (skrzypce). W roli prelegenta zaprezentował się Leon Śliwiński, 
referent Kultury i Sztuki Starostwa Powiatowego w Płocku. Na program 
koncertu złożyły się utwory, m.in.: Stanisława Moniuszki, Henryka 
Wieniawskiego, Tadeusza Paciorkiewicza, Vittorio Montiego28. Kolejny 
koncert odbył się 20 listopada 1946 r. w Sali Związku Pracowników Cukrowni 
w Borowiczkach. W całości poświęcony był polskiej pieśni ludowej. Wystąpił 
chór żeński Cukrowni w Borowiczkach, który przedstawił ilustrację muzyczną 
do referatu Paciorkiewicza pt. Pieśń ludowa dla ludu. Zaprezentowano utwory 
śląskie, góralskie, krakowskie, lubelskie, kujawskie i kurpiowskie. W drugiej 
części koncertu wystąpiła Zofia Paciorkiewicz (sopran) oraz Feliks Rudy (bas). 
Artyści wykonali pieśni ludowe w opracowaniu cenionych kompozytorów. 
Koncert wykazał bogactwo pieśni polskiego ludu i ich odmienny charakter 
w porównaniu z twórczością innych krajów29.

Dużym osiągnięciem było wystawienie w Płocku w 1946 r. widowiska 
25 APP, SM LIM, Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg Mazowiecki w Płocku – korespondencja 

wysłana (imprezy kulturalne, placówki podległe), sygn. 3, Protokół I jednodniowego Zjazdu 
Dyrygentów chórów ludowych z dnia 12 listopada 1946 r., k. 7.

26 1-szy Zjazd Dyrygentów chórów ludowych z Mazowsza Płockiego, „Jedność Mazowiecka” 
1946, nr 70, s. 3.

27 APP, SM LIM, Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg Mazowiecki w Płocku – korespondencja 
wysłana (imprezy kulturalne, placówki podległe), sygn. 3, Pismo dyrektora LIM Okręgu 
Mazowieckiego w Płocku T. Paciorkiewicza, L.dz. 92/46, k. 6.

28 Z życia kulturalnego m. Płocka, „Jedność Mazowiecka” 1946, nr 57, s. 5.
29 Ludowy Instyt. Muzyczny dla ludu, „Jedność Mazowiecka” 1946, nr 62, s. 2.
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ludowego pt. Wesele na Kurpiach. Przedstawienie zorganizowało Płockie 
Towarzystwo Muzyczne, LIM oraz Referat Kultury i Sztuki Starostwa 
Powiatowego w Płocku. Dyrygentem, a także kierownikiem muzycznym 
był Faustyn Piasek, kierownikiem organizacyjnym Tadeusz Paciorkiewicz, 
natomiast reżyserem widowiska Ksenia Ćwikiewicz30.
 LIM w Płocku rozwijał się w tym okresie dynamicznie, jego praca 
była zauważana i doceniana. Planowano, aby akcja popularyzowania 
muzyki objęła szerokie rzesze społeczeństwa. Z myślą o klasie robotniczej 
przystąpiono do organizacji koncertów popularnych na terenie zakładów 
fabrycznych. Liczono, że pracownicy fabryk i innych zakładów będą 
zainteresowani współpracą z LIM31. Również na łamach miejscowej prasy 
zachęcano do uczestnictwa w działalności LIM w Płocku. Przykładem może 
być tekst umieszczony w piśmie „Jedność Mazowiecka” w 1946 r.: 

Stań się członkiem Ludowego Instytutu Muzycznego, a przekonasz się, że organizacja pracuje i 
jest niezmiernie pożyteczna w odbudowie kultury muzycznej. Stań się członkiem i współpracuj 
z ludem i robotnikiem, a poznasz piękno i trudności pracy społecznej. Tylko człowiek małej 
kultury, a pełen nienawiści do niej niszczy to, co inne narody pielęgnują […]32.

Na początku 1947 r. LIM w Płocku liczył 120 członków, akcja pozyskiwania 
nowych osób trwała dalej. LIM posiadał dwa chóry – mieszany i męski, 
przystąpiono do tworzenia amatorskiego zespołu instrumentalnego,  
a zadanie jego prowadzenia powierzono Faustynowi Piaskowi. W okresie od 
września 1946 r. do lutego 1947 r. zorganizowano trzy koncerty z udziałem 
uczniów i nauczycieli LIM. 29 stycznia 1947 r. odbył się Zjazd Delegatów 
Dekanalnych Organistów z całej Diecezji Płockiej. Wszyscy uczestnicy 
spotkania wykazali chęć współpracy z LIM, widząc w nim instytucję służącą 
pomocą w pozyskiwaniu repertuaru oraz wsparciem metodycznym  
w prowadzeniu chórów33.
 25 lutego 1947 r. Zarząd LIM na Okręg Mazowiecki wystąpił do Miejskiej 
Rady Narodowej z pismem, w którym zawarł prośbę o włączenie do budżetu 
miasta stałej subwencji na Szkołę Muzyczną LIM. Wniosek uzasadniono tym, 
że szkoła utrzymuje się jedynie z opłat uczniowskich, tymczasem wydatki 
osobowe i rzeczowe przekraczają wysokość wpłat. Podkreślano, że szkoła 
zalega z wypłatami pensji dla pracowników. Co więcej, nie może pozwolić 
sobie na zakup pomocy dydaktycznych i instrumentów. Akcentowano fakt, 
że LIM jest jedyną placówką, która podjęła się wszechstronnej działalności 

30 L. Śliwiński, Sprawozdanie z »Wesela na Kurpiach«, „Jedność Mazowiecka” 1946, nr 65, s. 2.
31 Z życia kulturalnego miasta i powiatu, „Jedność Mazowiecka” 1946, nr 63, s. 3.
32 Ludowy Instyt. Muzyczny dla ludu, op. cit., s. 2.
33 APP, SM LIM, Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg Mazowiecki w Płocku – korespondencja 

wysłana (imprezy kulturalne, placówki podległe), sygn. 3, Pismo dyrektora muzycznego LIM 
Okręgu Mazowieckiego T. Paciorkiewicza z 5 lutego 1947 r., L.dz. 7/47, k. 24.
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muzycznej, bez której życie muzyczne Płocka nie byłoby kompletne34. 
Niestety, wniosek Zarządu LIM nie został rozpatrzony pozytywnie i instytucja 
pozostała bez stałego wsparcia finansowego.
 7 marca 1947 r. podczas zebrania Zarządu LIM w Płocku dokonano 
zmian we władzach. Powołując się na §38 Statutu skreślono z listy członków 
Zarządu Jana Gądzika i Romana Dąbrowskiego. Równocześnie jednomyślnie 
dokooptowano w skład Zarządu nowe osoby35. Zarząd tworzyli wówczas: 
Kazimierz Askanas (prezes), dr Stefania Kamińska  (skarbnik), Stanisław 
Milke (sekretarz), Alfred Giżyński (Prezydent Miasta Płocka), Izydor Głombek 
(Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej), Jakub Krajewski (poseł na 
Sejm), Stanisława Kozielska, Janusz Hykiel, Przybylski (radny), Stanisław 
Praszkiewicz (inspektor samorządu gminnego). Członkiem Zarządu z urzędu 
był dyr. Paciorkiewicz36. W tym okresie LIM w Płocku liczył już około 150 
członków37. 27 marca 1947 r. nastąpiła kolejna zmiana w składzie Zarządu, 
wówczas rezygnację złożyła Stanisława Kozielska38.
 Pragnąc ożywić działalność i usprawnić pracę władz Okręgu 
Mazowieckiego LIM, 7 marca 1947 r. utworzono sekcję propagandową 
Zarządu z mec. Kazimierzem Askanasem na czele oraz sekcję imprezową, 
której przewodniczącą została Stanisława Kozielska. Do zadań sekcji 
propagandowej należało organizowanie odczytów i pogadanek, 
przygotowanie informacji prasowych oraz pozyskiwanie nowych członków. 
Sekcja podzielona została na dwie podsekcje – prasową i werbunkową. 
Do zadań podsekcji prasowej należało zamieszczanie w miejscowej prasie 
dwóch artykułów w miesiącu informujących o prowadzonej działalności. 
Jej kierownikiem został Janusz Hykiel. Podsekcja werbunkowa miała 
zjednywać członków poprzez propagandę ustną, wykorzystywaną podczas 
organizowanych koncertów i innych imprez. Stanowisko zarządcy w tej 
podsekcji objęła dr Stefania Kamińska. Do zadań sekcji imprezowej należało 
m.in.: urządzanie koncertów, zabaw, przedstawień amatorskich, zbiórek 
publicznych i wycieczek. Kierownicy sekcji oraz podsekcji mieli prawo 
dokooptowania dowolnej ilości członków, zobowiązano ich do składania 

34 APP, SM LIM, Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg Mazowiecki w Płocku – korespondencja 
wysłana (imprezy kulturalne, placówki podległe), sygn. 3, Pismo władz LIM Okręg Mazowiecki  
z 25 lutego 1947 r., L.dz. 86/47, k. 30.

35 APP, SM LIM, Księga protokołów Ludowego Instytutu Muzycznego na Okręg Mazowiecki  
w Płocku 1946–1950, sygn. 1, k. 6, 7.

36 Ludowy Instytut Muzyczny, „Jedność Mazowiecka” 1947, nr 24 (102), s. 3.
37 APP, SM LIM, Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg Mazowiecki w Płocku – korespondencja 

wysłana (imprezy kulturalne, placówki podległe), sygn. 3, Ze Stowarzyszenia „Ludowy 
Instytut Muzyczny”, k. 32.

38 APP, SM LIM, Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg Mazowiecki w Płocku. Korespondencja 
przysłana (imprezy kulturalne, udział chórów, dotacje), sygn. 4, k. 47.
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raz w miesiącu sprawozdania z działalności39.
 W celu usprawnienia pracy Okręgu Mazowieckiego LIM, 18 kwietnia 
1947 r. utworzono komisję finansową, której zadaniem było opracowanie 
wydatków Szkoły Muzycznej w Płocku. W skład komisji weszli: Janusz Hykiel, 
Tadeusz Paciorkiewicz i Stanisław Milke40.
 W tym okresie, mimo trudności, kontynuowano z sukcesami działalność 
kulturalną. 2 lutego 1947 r. odbyło się w Płocku wystawienie sztuki Do 
Betlejem ks. Kazimierza Starościńskiego. W przedstawieniu wzięli udział 
członkowie wiejskiego chóru z Zagroby. Kierownikiem artystycznym był 
sam kompozytor41. 23 marca 1947 r. w sali Kina Przedwiośnie odbył się 
koncert pt. Produkcje artystyczne uczniów LIM w Płocku. Występ oceniono 
bardzo pozytywnie.
 16 kwietnia 1947 r. odbył się w Płocku Zjazd dyrygentów ludowych 
z Mazowsza Płockiego42. Wzięło w nim udział 30 osób reprezentujących 
prawie wszystkie powiaty Okręgu Mazowieckiego LIM. Uczestnicy zlotu 
otrzymali nuty wszystkich pieśni, jakie dotychczas zostały wydane przez LIM 
w Łodzi, oraz pierwszy numer „Poradnika Muzycznego”. Każdy z dyrygentów 
biorących udział w zjeździe miał możliwość zasięgnięcia profesjonalnej 
porady na temat wykonawstwa muzyki chóralnej43.
 Staraniem władz LIM w Płocku oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki 22 
czerwca 1947 r. odbył się I Zjazd i Konkurs Chórów Mazowieckich pt. Dzień 
Pieśni Ludowej. Impreza ta miała na celu zachęcić społeczeństwo do udziału 
w życiu kulturalnym oraz ukazać znaczenie muzyki, śpiewu jako czynnika 
społeczno-wychowawczego w rozwoju kultury narodu. Przedsięwzięcie 
miało bogaty program, rozpoczęło się uroczystą mszą św. w Kościele Farnym, 
a główna część, czyli konkurs chórów, odbył się w Sali Teatru Miejskiego. 
Zaplanowano również zwiedzanie miasta, a następnie koncert symfoniczny 
w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej LIM z Łodzi pod kierunkiem znanego 
kompozytora i dyrygenta – Tomasza Kiesewettera i skrzypka – Jana 
Wawrzyniaka. Program obejmował również występ połączonych chórów pt. 
Manifestacja Pieśni Polskiej na Placu Floriańskim44.
39 APP, SM LIM, Księga protokołów Ludowego Instytutu Muzycznego na Okręg Mazowiecki  

w Płocku 1946–1950, sygn. 1, k. 8.
40 Ibidem, k. 9.
41 APP, SM LIM, Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg Mazowiecki w Płocku – korespondencja 

wysłana (imprezy kulturalne, placówki podległe), sygn. 3, Pismo dyrektora muzycznego LIM 
Okręgu Mazowieckiego T. Paciorkiewicza z 5 lutego 1947 r., L.dz. 7/47, k. 24.

42 APP, SM LIM, Księga protokołów Ludowego Instytutu Muzycznego na Okręg Mazowiecki  
w Płocku 1946–1950, sygn. 1, k. 9.

43 APP, SM LIM, Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg Mazowiecki w Płocku – korespondencja 
wysłana (imprezy kulturalne, placówki podległe), sygn. 3, Pismo dyr. LIM Okręg Mazowiecki  
w Płocku T. Paciorkiewicza z 22 kwietnia 1947 r., L.dz. 95/47, k. 34.

44 APP, SM LIM, Księga protokołów Ludowego Instytutu Muzycznego na Okręg Mazowiecki 
w Płocku 1946–1950, sygn. 1, k. 10; APP, SM LIM, Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg 
Mazowiecki w Płocku – korespondencja wysłana (imprezy kulturalne, placówki podległe), 
sygn. 3, k. 42, k. 47.
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 Pomysł organizacji Dnia Pieśni Ludowej spotkał się z niezwykle życzliwym 
przyjęciem w Płocku. Pisano: 

Energiczna inicjatywa prezesa L.I.M. ob. mec. Kazimierza Askanasa i ściśle współpracujący 
z nim prof. Piasek F. zasłużony działacz na polu krzewienia kultury muzycznej w Płocku oraz 
dyr. prof. Paciorkiewicz mają poza sobą szereg osiągnięć. Dzień 22 czerwca będzie nowym 
dowodem żywotności Ludowego Instytutu Muzycznego. Ale cóż to za dzień szczególny – czym 
odróżni się od każdego innego dnia świątecznego? Będzie to drodzy czytelnicy – radosny 
dzień: „Święto Polskiej Pieśni Ludowej”! Na tle monumentalnej architektury naszego grodu 
wystąpią do szlachetnej rywalizacji o pierwszeństwo ludowe chóry Mazowsza Płockiego.  
A więc konkurs? Tak, a pieśń ludowa jej tematem. Jakże piękną i bogatą jest kultura naszego 
ludu – zbliżymy się do niej – i może bardziej ukochamy człowieka wsi, jego strój i całokształt 
dorobku kulturalnego45. 

W Konkursie Chórów Mieszanych Okręgu Mazowieckiego wzięło udział  
10 chórów, zaprezentowało się łącznie około 500 śpiewaków46. Każdy chór 
przygotował 3 pieśni obowiązkowe – Hymn Państwowy, Bogurodzica i Na 
polu wierzba Piotra Maszyńskiego. Ponadto śpiewał także 2 pieśni dowolne 
w układzie 4-głosowym na chór mieszany47. W skład jury weszli: Józef Karol 
Lasocki (przewodniczący), Faustyn Piasek, E. Wrocki, Władysław Szubzda  
i Jan Szymański. I nagrodę otrzymał chór LIM z Płocka przygotowany przez 
Tadeusza Paciorkiewicza, liczący 65 śpiewaków. II miejsce przyznano chórowi 
z Zagroby, prowadzonemu przez ks. Kazimierza Starościńskiego, który 
tworzyło 65 śpiewaków. III nagrodę uzyskał chór z Nasielska pod kierunkiem 
E. Wilamskiego, w liczbie 60 osób. IV miejsce zdobył chór z Dobrzynia, 
którym opiekował się H. Seler, a V chór harcerski z Płocka kierowany przez  
H. Kalinowskiego. Nagrody ufundowały następujące instytucje: Ministerstwo 
Kultury i Sztuki, Miasto Płock, Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie, 
Powiatowa Rada Narodowa w Płocku, Organizacja Młodzieży Towarzystwa 
Uniwersytetu Robotniczego w Płocku – OMTUR, Towarzystwo Przyjaciół 
Miasta Płocka, Towarzystwo Popierania Turystyki w Płocku i Centrala LIM  
w Łodzi48.
 26 czerwca 1947 r. zorganizowano doroczny popis uczniów Szkoły 
Muzycznej LIM. Koncert odbył się w Gimnazjum im. S. Małachowskiego  
w Płocku49. Występ był znakomity. Obecni byli uczniowie klasy fortepianu, 
śpiewu solowego. Dobrze zaprezentował się chór dziecięcy, doskonale 
wypadł chór LIM pod kierunkiem Paciorkiewicza. Śpiew chóru cechowała 

45 L. Śliwiński, Dzień Polskiej Pieśni Ludowej, „Jedność Mazowiecka” 1947, nr 36 (114), s. 2.
46 Konkurs chórów mazowieckich, „Jedność Mazowiecka” 1947, nr 38 (116), s. 2.
47 S., Jeszcze o „Dniu Pieśni” w Płocku, „Jedność Mazowiecka” 1947, nr 39 (117), s. 2.
48 APP, SM LIM, Księga protokołów Ludowego Instytutu Muzycznego na Okręg Mazowiecki  

w Płocku 1946–1950, sygn. 1, k. 49, 50.
49 APP, SM LIM, Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg Mazowiecki w Płocku – korespondencja 

wysłana (imprezy kulturalne, placówki podległe), sygn. 3, k. 41.
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nieskazitelna intonacja, świetna emisja i właściwe proporcje w obsadzie 
głosów50.
 Pomimo ożywionej działalności artystycznej i dydaktycznej, LIM 
w Płocku znajdował się w trudnej sytuacji materialnej. Na wniosek 
Ubezpieczalni Społecznej na 29 sierpnia 1947 r. zaplanowano publiczną 
licytację zajętego przez Urząd Skarbowy mienia szkolnego w celu pokrycia 
zaległych składek. Pensje nauczycieli wypłacane były bardzo nieregularnie, 
szkole groził upadek. Zarząd Okręgu LIM zwrócił się o natychmiastową 
pomoc materialną w wysokości 100 000 zł do Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
Suma ta pozwoliłaby na spłacenie ciążących zobowiązań w Ubezpieczalni 
Społecznej oraz poczynienia najbardziej koniecznych inwestycji na nowy 
rok szkolny, m.in.: zakup opału, remont dachu na budynku szkolnym oraz 
instrumentów51. Władze MKiS udzieliły wsparcia finansowego i przekazały 
dla Szkoły Muzycznej LIM 100 000 zł, płatne w trzech ratach w okresie od 
września do listopada 1947 r.52

 Podczas zebrania członków 22 sierpnia 1947 r. wysunięto szereg 
postulatów mających na celu dalszy rozwój instytucji. Zaproponowano 
organizację bezpłatnego występu członków LIM, prezentację referatu 
Feliksa Rudego pt. Jak słuchać muzyki. Zgłoszono także wniosek o założenie 
kroniki oraz przedstawiono postulat zorganizowania orkiestry kameralnej 
przy LIM w Płocku. W związku z 10-rocznicą śmierci Karola Szymanowskiego 
zdecydowano także o konieczności przygotowania programu i planu 
płockich obchodów tej rocznicy53.

W 1947 r. przy LIM w Płocku powstała Okręgowa Poradnia Muzyczna, 
prowadzili ją Faustyn Piasek i Tadeusz Paciorkiewicz. Poradnia dysponowała 
własną biblioteką z bogatym zestawem pieśni świeckich, ludowych  
i kościelnych. Działała na potrzeby chórów amatorskich, przyczyniła się do 
wyraźnego ożywienia ich pracy54. Na uwagę zasługuje fakt, że wszelkich 
merytorycznych porad udzielano bezpłatnie.
 Mimo iż ważną pracę pedagogiczną, artystyczną oraz kulturalną 
realizowano na wysokim poziomie, Okręg Mazowiecki LIM napotykał na 
ciągłe trudności. Ustawicznym problemem był brak środków finansowych, 

50 T. Godecki, Popis Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Płocku, „Jedność 
Mazowiecka” 1947, nr 40 (118), s. 2.

51 APP, SM LIM, Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg Mazowiecki w Płocku – korespondencja 
wysłana (imprezy kulturalne, placówki podległe), sygn. 3, Pismo LIM Okręgu Mazowieckiego  
w Płocku z dnia 20 sierpnia 1947 r., L.dz. 400/47, k. 78.

52 APP, SM LIM, Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg Mazowiecki w Płocku. Korespondencja 
przysłana (imprezy kulturalne, udział chórów, dotacje), sygn. 4, Pismo dyrektora 
Departamentu Muzyki MKiS z 30 sierpnia 1947 r., L.dz. 5222/M/47, k. 44.

53 APP, SM LIM, Księga protokołów Ludowego Instytutu Muzycznego na Okręg Mazowiecki  
w Płocku 1946–1950, sygn. 1, k. 15–16.

54 J. Załęczny, op. cit., s. 37.
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dodatkowo pojawiła się trudność związana z siedzibą instytucji.  
22 października 1947 r. Płocki Powiatowy Związek Samorządowy nabył od 
Stefana i Marii Cierkońskich nieruchomość położoną przy ul. Kościuszki 20,  
w której funkcjonował LIM, Szkoła Muzyczna i gdzie znajdowało się mieszkanie 
dyrektora. Łącznie LIM zajmował tam 12 pomieszczeń zlokalizowanych na  
I i II piętrze. Nieruchomość została nabyta z przeznaczeniem jej na mieszkania 
służbowe pracowników Płockiego Powiatowego Związku Samorządowego 
oraz na bursę dla uczącej się w Płocku młodzieży wiejskiej z terenu powiatu. 
Wydział Powiatowy wymówił Ludowemu Instytutowi Muzycznemu najem  
i prosił o opuszczenie lokalu do 31 marca 1948 r.55

Na początku 1948 r. odbył się w Płocku zjazd dyrektorów szkół 
muzycznych województwa warszawskiego. Na spotkanie przybyli dyrektorzy  
z Ciechanowa, Grodziska, Milanówka, Żyrardowa i Płocka. Był obecny  
również przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Sztuki – Janusz Miketta, 
Wizytator Szkół Muzycznych MKiS – Lech Miklaszewski oraz Naczelnik 
Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego – Nawrocki. Podczas 
spotkania omówiono metody nauczania oraz wysłuchano referatu  
Miketty pt. Reorganizacja szkolnictwa muzycznego i stworzenie podstaw do 
szkolnictwa umuzykalniającego w nowej rzeczywistości. Przeprowadzono 
dyskusję nad referatem i sprecyzowano wytyczne do dalszej pracy 
muzycznej56.

6 marca 1948 r. z inicjatywy LIM ukonstytuowała się Mazowiecka Rada 
Muzyczna. Według założeń miał to być organ opiniodawczy i doradczy 
w sprawie upowszechniania muzyki, mający uprawnienia zajmowania 
stanowiska wobec różnorodnych problemów związanych z ruchem 
muzycznym. W skład rady weszli, m.in.: Tomasz Godecki (Prezes Sądu 
Okręgowego, były dyrygent Opery Warszawskiej), Tadeusz Paciorkiewicz, 
Faustyn Piasek, Feliks Rudy, ks. Kazimierz Starościński, Mieczysław 
Stąbrowski57.

10 kwietnia 1948 r. odbyło się zebranie członków LIM w Płocku, w którym 
uczestniczyło ok. 40 osób. Przedstawiono sprawozdanie z działalności LIM. 
Uznano, iż propagowanie muzyki, organizowanie koncertów, prowadzenie 
działalności dydaktycznej oraz Poradni Muzycznej było dużym osiągnięciem. 
W roku sprawozdawczym zorganizowano ponadto dwa zjazdy dyrygentów 
55 APP, SM LIM, Okólniki i rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Sztuki (finansowanie szkoły, 

sprawa lokalu i zabezpieczenia materiałowego szkoły), sygn. 5, Pismo Przewodniczącego 
Wydziału Powiatowego – Starosty Płockiego z dnia 29 listopada 1947 r., nr I – 12/a – 4/47, k. 
22.

56 Ze zjazdu dyrektorów szkół muzycznych woj. warszawskiego, „Jedność Mazowiecka” 1948, nr 5 
(146), s. 1; Akcja szkoleniowa dla młodzieży, „Jedność Mazowiecka” 1948, nr 10 (151), s. 2.

57 APP, SM LIM, Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg Mazowiecki w Płocku – korespondencja 
wysłana (imprezy kulturalne, placówki podległe), sygn. 3, Pismo Prezesa LIM w Płocku  
K. Askanasa z 9 marca 1948 r., L.dz. 25 – 30/48, k. 91.
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ludowych, w każdym z nich uczestniczyło ponad 40 osób58. Fundusze 
LIM stanowiły składki członkowskie, subwencje MKiS, dotacje z Centrali 
LIM z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną i upowszechnianie muzyki.  
W Szkole Muzycznej LIM kształciło się w tym okresie ok. 70 osób59. Do składu 
Zarządu wybrani zostali: Kazimierz Askanas (prezes), Mieczysław Stąbrowski 
(wiceprezes), Mieczysław Sobociński (sekretarz), Janusz Hykiel (skarbnik), 
Leon Śliwiński, Stanisław Praszkiewicz (członkowie Zarządu). Wybrano 
również grono Komisji Rewizyjnej: Stefan Pernej (przewodniczący), Irena 
Sokolnikowa, Józef Świecik60. Podczas zebrania 12 maja 1948 r. wybrano na 
członka Zarządu Z. Górzyńskiego61. Wskutek stałej absencji Praszkiewicza 
podczas zebrania 27 września 1948 r. dokooptowano na jego miejsce 
Wacława Szymczaka62.

W roku szkolnym 1947/1948 Szkoła Muzyczna otrzymała subwencję 
MKiS w wysokości 170 000 zł. Większa część środków na utrzymanie szkoły 
pochodziła jednak z wpłat uczniów63. Na koniec roku szkolnego 1947/1948 
w Szkole Muzycznej LIM kształciło się 52 uczniów.

Okazały przebieg miał Dzień Pieśni organizowany 6 czerwca 1948 r.,  
połączony ze Zjazdem i Konkursem Chórów Mazowieckich64 oraz 
jubileuszem 50-lecia pracy muzycznej wybitnego pedagoga i muzyka – 
Faustyna Piaska65. Uroczystości rozpoczęła msza św. w Kościele Farnym, 
następnie odbyła się część jubileuszowa i konkurs chórów w Teatrze 
Miejskim. Dopełnieniem całości była faza koncertowa w wykonaniu znanych 
artystów – Olgi Olginy (śpiew) i Stanisława Staniewicza (fortepian)66. 
Atrakcją dnia był także występ połączonych chórów pt. Manifestacja pieśni 
na Placu Obrońców Warszawy67. 

W programie konkursu chórów znalazły się następujące utwory 
obowiązkowe: Bogurodzica, Hymn Państwowy, Hejnał wszyscy zaśpiewajmy, 

58 APP, SM LIM, Księga protokołów Ludowego Instytutu Muzycznego na Okręg Mazowiecki 
w Płocku 1946–1950, sygn. 1, k. 17; Doroczne Walne Zebranie L.I.M. powołało nowy Zarząd, 
„Jedność Mazowiecka” 1948, nr 14 (155), s. 3.

59 Doroczne Walne Zebranie L.I.M. powołało nowy Zarząd, s. 3.
60 APP, Szkoła Muzyczna Ludowego Instytutu Muzycznego, Księga protokołów Ludowego 

Instytutu Muzycznego na Okręg Mazowiecki w Płocku 1946–1950, sygn. 1, k. 18, 19.
61 Ibidem, k. 20.
62 Ibidem, k. 31.
63 APP, SM LIM, Okólniki i zarządzenia powizytacyjne (Instrukcja w sprawie organizacji szkół 

muzycznych, upaństwowienie szkoły, organizacja roku szkolnego 1949/1950), sygn. 7, k. 1.
64 »Dzień Pieśni« w Płocku, „Jedność Mazowiecka” 1948, nr 21 (162), s. 3.
65 L. Śliwiński, 50 lat w służbie pieśni, „Jedność Mazowiecka” 1948, nr 21 (162), s. 1.
66 APP, Szkoła Muzyczna Ludowego Instytutu Muzycznego, Ludowy Instytut Muzyczny na 

Okręg Mazowiecki w Płocku – korespondencja wysłana (imprezy kulturalne, placówki 
podległe), sygn. 3, k. 107.

67 Ibidem, Pismo władz LIM z 8 maja 1948 r., L.dz. 104/48, k. 94.
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Siadaj na wóz Kazimierza Sikorskiego, Jest drożyna jest Karola Mroszczyka68. 
W skład jury konkursowego weszli: Józef K. Lasocki, Faustyn Piasek, Tadeusz 
Paciorkiewicz, Feliks Rudy, Stefan Świtalski, Tomasz Godecki i Mieczysław 
Stąbrowski. W konkursie wzięło udział 6 chórów z różnych części Mazowsza 
oraz 3 chóry płockie. Pierwsze miejsce zdobył chór z Osieka, który wystąpił pod 
kierunkiem Józefa Sadowskiego. Drugą nagrodę otrzymał chór z Nasielska 
przygotowany i prowadzony przez Eugeniusza Wilamskiego. Trzecie miejsce 
przyznano chórowi z Dobrzynia nad Wisłą występującemu pod kierunkiem 
H. Selera. Czwarta nagrodę wypracował chór z Białej przygotowany przez 
ks. Kazimierza Starościńskiego, piąte miejsce chór ze Słubic przygotowany 
przez Tadeusza Chudzyńskiego, a szóste chór z Zagroby. Poziom chórów 
oceniono wysoko. Fundatorami nagród w konkursie byli: Ministerstwo 
Kultury i Sztuki, Wojewoda Warszawski, Miejska i Powiatowa Rada Narodowa 
w Płocku, Polskie Wydawnictwo Muzyczne Kraków69.

Podczas posiedzenia Zarządu LIM w Płocku 3 września 1948 r. 
przedstawiono szereg nowych pomysłów. Omówiono potrzebę 
organizowania kół muzycznych i śpiewu na terenach wiejskich. Zdaniem 
prezesa – Kazimierza Askanasa – upowszechnianie kultury muzycznej 
wsi powinno polegać na organizowaniu i popieraniu nie tylko chórów 
kościelnych, ale również tworzeniu nowych kół śpiewu, a także muzycznych 
w świetlicach wiejskich prowadzonych przez organizacje młodzieżowe, 
Samopomoc Chłopską lub Ligę Kobiet. Ważnym postulatem była sprawa 
założenia orkiestry, zadanie to powierzone zostało Piaskowi, który miał 
zebrać muzyków i przygotować listę grających. Askanas zaproponował, aby 
przy LIM utworzyć chór reprezentacyjny. Podczas zebrania zaplanowano 
urządzenie konferencji z dyrygentami chórów amatorskich, którzy 
realizowali ważne zadanie integracji lokalnych środowisk wokół zagadnień 
kultury muzycznej70. Zgodnie z ustaleniami przystąpiono wkrótce 
do organizowania Płockiej Orkiestry Kameralnej, członkom zespołu 
proponowano gratyfikację finansową71. Udało się utworzyć orkiestrę dętą 
liczącą 25 muzyków72. 

W roku szkolnym 1948/1949 Okręg Mazowiecki LIM prowadził Średnią 
Szkołę Muzyczną utworzoną na bazie Niższej Szkoły Muzycznej (na 
podstawie Instrukcji w sprawie organizacji szkoły muzycznej) oraz Szkołę 

68 Ibidem, Pismo dyr. LIM T. Paciorkiewicza z 3 kwietnia 1948 r., L.dz. 32–65/48, k. 92.
69 Dzień Pieśni w Płocku, nr 22 (163), s. 4.
70 APP, SM LIM, Księga protokołów Ludowego Instytutu Muzycznego na Okręg Mazowiecki  

w Płocku 1946–1950, sygn. 1, k. 29, 30.
71 APP, SM LIM, Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg Mazowiecki w Płocku – korespondencja 

wysłana (imprezy kulturalne, placówki podległe), sygn. 3, k. 90.
72 Ibidem, Sprawozdanie z działalności LIM w Płocku za okres od 10 kwietnia 1948 r. do 15 

lutego 1949 r., k. 134.
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Umuzykalniającą. W Szkole Średniej istniała klasa organów i śpiewu 
solowego, w Szkole Umuzykalniającej dwie klasy fortepianu, klasa skrzypiec 
oraz akordeonu73. Prowadzono także chór szkolny, jak również orkiestrę 
dętą, która korzystała z instrumentów Związku Zawodowego Pracowników 
Budowlanych. Szkoła posiadała 4 fortepiany, 3 pianina i 1 fisharmonię. 
Kadrę pedagogiczną tworzyli: Tadeusz Paciorkiewicz (dyrektor), Faustyn 
Piasek, Jan Szymański, ks. Kazimierz Starościński i ks. Leon Pomaski. Personel 
administracyjny składał się z trzech osób – sekretarki, sprzątaczki i korektora 
instrumentów. Na dzień 7 grudnia 1948 r. w szkole kształciło się 79 osób. 
Wśród uczniów klasy organowej przeważały dzieci rolników, urzędników 
i robotników, rekrutowały się z różnych miejscowości Mazowsza.  
W pozostałych klasach kształciły się dzieci urzędników, rzemieślników  
i kupców. Opłata za naukę wynosiła dla uczniów klasy organowej 1500 zł 
miesięcznie, a dla innych klas 1000 zł miesięcznie. Szkoła utrzymywała 
się z subwencji MKiS oraz wpłat uczniów, które ciągle stanowiły większą 
część jej dochodów. Uczniowie zamiejscowi (6 osób) zamieszkiwali jedną 
salę w budynku szkoły, inni wychowankowie (20 osób) zajmowali dwa 
pomieszczenia w gmachu pobenedyktyńskim przy ul. Tumskiej 1. Uczniowie 
mieszkali w trudnych warunkach, w nieprzystosowanych salach74. W szkole 
istniał Samorząd Szkolny oraz Koło Związku Młodzieży Polskiej, do którego 
należało ok. 20 uczniów75. 

Podczas kontroli Szkoły Muzycznej przeprowadzonej przez Starostwo 
Powiatowe Płockie 7 grudnia 1948 r. stwierdzono: 

Szkoła Muzyczna LIM w obecnym stanie nie spełnia swych zadań i nie zdołała się rozwinąć 
w większą placówkę szkoleniowo-muzyczną. Podstawą jej jest klasa organowa, która stanowi 
właściwie namiastkę b. Szkoły Organistowskiej. Wskazuje na to: największa ilość uczniów  
w tej klasie, oparcie o Kurię w postaci korzystania z pomieszczeń na internat w gmachu Kurii, 
wprowadzenie do wykładów liturgii oraz odbywanie przez uczniów praktyki liturgicznej  
i muzycznej w katedrze76. 

Uznano, że szkoła powinna zostać zreorganizowana, przekazana 
Państwu bądź innej organizacji społecznej lub zawodowej, która by ją 
rozszerzyła i zlikwidowała klasę organową. Uznano, iż zajmuje ona zbyt duży 
lokal w stosunku do liczby klas i uczniów. Lokal szkoły nie mógł służyć jako 
pomieszczenie internatu dla uczniów, gdyż nie był do tego przystosowany77.

9 grudnia 1948 r. podczas zebrania Zarządu powrócono do problemu 

73 J. Załęczny, op. cit., s. 37.
74 APP, SM LIM, Okólniki i zarządzenia powizytacyjne (Instrukcja w sprawie organizacji szkół 

muzycznych, upaństwowienie szkoły, organizacja roku szkolnego 1949/1950, sygn. 7, k. 1.
75 Ibidem, k. 56.
76 Ibidem, k. 1.
77 Ibidem.
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siedziby Szkoły Muzycznej, omówiono działania Zarządu Okręgu  
w tej sprawie. Prezes Askanas przedstawił problem budynku szkoły  
w Ministerstwie Kultury i Sztuki, rozmawiał z przedstawicielami Ministerstwa 
i środowiska muzycznego – Zofią Lissa, Józefem Swatoniem, Józefem 
Karolem Lasockim i Witoldem Rudzińskim. Władze MKiS uznały, że placówka 
muzyczna w Płocku powinna się utrzymać. Wydawało się, że sprawa eksmisji 
Szkoły Muzycznej LIM z lokalu może zostać w przyszłości załatwiona 
pomyślnie. Askanas uzyskał również zapewnienie o pomocy finansowej dla 
zorganizowania w Płocku konkursu kompozytorskiego. Władze zobowiązały 
się ponadto podjąć działania w sprawie organizacji obowiązkowych audycji 
muzycznych dla uczniów szkół ogólnokształcących78. 

Niestety, podczas zebrania 24 lutego 1949 r. poinformowano członków 
Zarządu o problemach z siedzibą LIM. Zaistniał spór między Wydziałem 
Powiatowym Starostwa Płockiego, a Ludowym Instytutem Muzycznym 
o lokal zajmowany przez LIM. Tadeusz Paciorkiewicz informował  
o wystąpieniach władz Okręgu Mazowieckiego LIM do Ministerstwa Kultury 
i Sztuki, Województwa Warszawskiego i Zarządu Głównego LIM. Podkreślał, 
że uzyskano w tej sprawie obietnice poparcia tych instytucji79.

Departament Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Sztuki 
 udzielił formalnego wsparcia Szkole Muzycznej LIM80. Ministerstwo 
stanowczo zaprotestowało przeciw tego rodzaju metodom eksmitowania 
szkół bez równoczesnego przekazania im odpowiedniego lokalu 
zastępczego. Proszono miejscowe władze o obiektywne rozpatrzenie 
sprawy i stworzenie szkole możliwości pracy w odpowiednich warunkach. 
W piśmie do Starosty Płockiego z 11 lutego 1949 r. dyrektor Departamentu 
Szkolnictwa Artystycznego MKiS B. Urbanowicz napisał: 

W związku ze sprawą o eksmisję z lokalu zajmowanego przez Szkołę Muzyczną Ludowego 
Instytutu Muzycznego im. K. Szymanowskiego – Ministerstwo Kultury i Sztuki komunikuje, 
że szkoła ta jest zatwierdzona i subwencjonowana przez Ministerstwo… Szkoła Muzyczna 
w Płocku, która dzięki ofiarnej pracy całego zespołu nauczycielskiego w niezwykle trudnych 
warunkach materialnych, stanowi ważny ośrodek kultury muzycznej dla całego Mazowsza 
Płockiego (kształcenie młodzieży chłopskiej z szeregu powiatów okolicznych) nie może być 
78 APP, SM LIM, Księga protokołów Ludowego Instytutu Muzycznego na Okręg Mazowiecki  

w Płocku 1946–1950, sygn. 1, k. 34, 35. 
79 Ibidem, k. 36.
80 Ponadto – w związku z trudną sytuacją finansową Szkoły Muzycznej LIM decyzją 

Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Sztuki – Szkoła Muzyczna 
LIM w Płocku otrzymała subwencję na okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 1949 r. w wysokości 
20 000 zł miesięcznie. Subwencja miała być przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych, 
pomoc dla niezamożnych uczniów, potrzeby pedagogiczno-dydaktyczne szkoły. APP, SM 
LIM, Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg Mazowiecki w Płocku. Korespondencja przysłana 
(imprezy kulturalne, udział chórów, dotacje), sygn. 4, Pismo dyrektora Departamentu 
Szkolnictwa Artystycznego MKiS B. Urbanowicza z dnia 20 stycznia 1949 r., nr SO/231/49, k. 4. 
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zlikwidowana, zwłaszcza, że w rozplanowaniu sieci szkół muzycznych Ministerstwo uważa ją 
za jedno z ważniejszych ogniw i przewiduje jej upaństwowienie w najbliższej przyszłości81.

Budynek przy ul. T. Kościuszki 20 nabyty przez Wydział Powiatowy był 
całkowicie zamieszkały, w większej części przez prywatnych lokatorów, 
znajdowały się tam biura PZUW oraz Szkoła Muzyczną LIM. Właściciel lokalu 
– Powiatowa Rada Narodowa wystąpiła do sądu o eksmisję z pomieszczenia 
bez propozycji siedziby zastępczej. Wniosek o eksmisję, uzasadniony z 
punktu widzenia interesów Wydziału Powiatowego i zorganizowania tam 
bursy dla młodzieży spoza Płocka, godził w instytucję Szkoły Muzycznej LIM, 
ponieważ nie zasugerowano żadnego lokalu zastępczego, co w oczywisty 
sposób uniemożliwiało dalszą pracę placówki. W lokalnej prasie pisano: 

Sprawa płockiego LIM-u jest o tyle trudna, że na pewnych odcinkach tego zagadnienia wszyscy 
mają rację. Rację ma Wydział Powiatowy, bo pragnie umożliwić w Płocku powstanie bursy, rację 
ma Ministerstwo, bo nie chce dopuścić do likwidacji placówki kulturalnej w Płocku, rację ma 
Lim, gdy twierdzi, że jest w Płocku potrzebny. Wydaje się jednak, że stanowisko władz miejskich 
w oparciu o czynniki ministerialne będzie miało dla rozwoju sytuacji znaczenie decydujące82.

Pod koniec roku szkolnego 1948/1949 Szkoła Muzyczna LIM znalazła się w 
położeniu krytycznym83. Powstały poważne zobowiązania z tytułu podatku 
lokalnego, a na drodze sądowej nakazano przeprowadzenie eksmisji z 
budynku zajmowanego przez szkołę. Władze Okręgu Mazowieckiego LIM 
zaniepokojone istniejącą sytuacją – realną groźbą pozbawienia LIM i Szkoły 
Muzycznej lokalu – zwróciły się 22 kwietnia 1949 r. do Prezydium Zarządu 
Miejskiego w Płocku. Zaproponowano władzom miasta przejęcie szkoły 
przez Zarząd Miejski w Płocku na czas przejściowy do chwili upaństwowienia 
jednostki. Pozwoliłoby to na gruntowną reorganizację szkoły i dalsze 
prowadzenie jej ku pożytkowi miejscowego społeczeństwa84. Podczas 
posiedzenia zorganizowanego 25 kwietnia 1949 r. Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej, wspólnie z przedstawicielami Zarządu Miasta, wyraziło 
zgodę na tymczasowe przejęcie przez miasto Szkoły Muzycznej do czasu 
jej upaństwowienia. Jednocześnie zwróciło się o jak najszybsze przekazanie 
szkoły miastu85.

81 Ibidem, Pismo dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego MKiS B. Urbanowicza  
z 11 lutego 1949 r., nr SM-997/49, k. 10.

82 LIM jest potrzebny - mówi Ministerstwo. Bursa konieczna – twierdzi Wydział Powiatowy.  
A lokal zastępczy powinien znaleźć Z.M. w Płocku, „Życie Mazowieckie” 1949, nr 68 (484), s. 4.

83 Szkoła Muzyczna LIM w Płocku znalazła prawdziwego opiekuna. Projekt zarządu Miejskiego 
zasługuje na uznanie, „Życie Mazowieckie” 1949, nr 134 (550), s. 4.

84 APP, SM LIM, Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg Mazowiecki w Płocku. Korespondencja 
przysłana (imprezy kulturalne, udział chórów, dotacje), sygn. 4, Pismo dyr. T. Paciorkiewicza  
z dnia 22 kwietnia 1949 r., k. 12.

85 Ibidem, Pismo Przewodniczącego MRN w Płocku S. Flaczyńskiego z 4 maja 1949 r., L.dz. 
3-28-8a-/49, k. 14.
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24 kwietnia 1949 r. Tadeusz Paciorkiewicz złożył rezygnację  
z zajmowanego stanowiska dyrektora Szkoły Muzycznej LIM w Płocku. 
Decyzję tłumaczył pragnieniem poświęcenia jak największej uwagi 
studiom i pracy nad kompozycją oraz pogarszającym się stanem zdrowia, 
dolegliwościami serca. Prosił równocześnie o wyłonienie specjalnej komisji, 
która – w okresie trzech miesięcy od daty wypowiedzenia – przejęłaby 
sprawy prowadzenia szkoły86. 

Pomimo trudności organizacyjnych, 25 kwietnia 1949 r. Szkoła 
Muzyczna otrzymała dobrą ocenę podczas wizytacji przeprowadzonej 
przez Okręgowego wizytatora szkolnictwa artystycznego. Pisano: 

Lekcje odbywały się według planu i prowadzone były rzeczowo przy bardzo żywym 
współudziale uczniów. Reasumując wyniki wizytacji, należy stwierdzić, że grono pedagogów 
Szkoły Muzycznej z Dyrektorem na czele włożyło wiele wysiłku i pracy w celu obudzenia tak 
żywego zainteresowania muzyką w mieście i okolicy, i tym sposobem ugruntowało podstawę 
bytu Szkoły […]87.

Dużym wydarzeniem w Płocku był Festiwal Muzyki Ludowej organizowany 
29 maja 1949 r. przez LIM, kontynuujący tradycję Dnia Pieśni Ludowej. 
Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Kultury i Sztuki88, Wydziału Kultury  
i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Warszawskiego, połączono konkurs 
chórów i Dzień Pieśni Ludowej z Festiwalem Muzyki Ludowej89. W ramach 
festiwalu odbył się III Konkurs Chórów Mazowieckich, udział w nim zgłosiło  
12 chórów90. Ostatecznie wystąpiło 9 zespołów, wykonywały one po  
3 pieśni91. W stosunku do lat ubiegłych wprowadzono innowację – chóry 
podzielone zostały na trzy grupy, do których kwalifikowały się same. 
Decydował o tym wybór pieśni do wykonania, które podane zostały  
w programie, zależnie od trudności ich wykonania. Ustalono, że w konkursie 
mogą brać udział chóry szkolne i pozaszkolne, wykonujące 4-głosowy 
repertuar92. W skład jury weszli: Wacław Lachman (przewodniczący), 
Faustyn Piasek, Tadeusz Paciorkiewicz, Stefan Świtalski, Tomasz Godecki93. 
W pierwszej kategorii nagrodę otrzymał chór z Osieka przygotowany 

86 Ibidem, Pismo T. Paciorkiewicza z 24 kwietnia 1949 r., k. 13.
87 APP, SM LIM, Okólniki i zarządzenia powizytacyjne (Instrukcja w sprawie organizacji szkół 

muzycznych, upaństwowienie szkoły, organizacja roku szkolnego 1949/1950), sygn. 7, 
Sprawozdanie powizytacyjne, k. 57.

88 APP, SM LIM, Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg Mazowiecki w Płocku. Korespondencja 
przysłana (imprezy kulturalne, udział chórów, dotacje), sygn. 4, Pismo wicedyrektora 
Centralnego Instytutu Kultury MKiS Jerzego Jasieńskiego z 21 kwietnia 1949 r., k. 65.

89 APP, SM LIM, Księga protokołów Ludowego Instytutu Muzycznego na Okręg Mazowiecki  
w Płocku 1946–1950, sygn. 1, k. 38.

90 Ibidem, k. 39.
91 Ibidem, k. 46.
92 Ibidem, k. 36.
93 Ibidem, k. 40, 46.
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przez Józefa Sadowskiego. W kategorii II – chór Samorządowców ZEOPW  
i Spółdzielców z Płocka pod kierunkiem Romana Owsika. W kategorii  
III – chór z Pułtuska prowadzony przez Karola Wiernickiego, absolwenta 
Konserwatorium Muzycznego w Warszawie. Nagrody w konkursie ufun-
dowali, m.in.: Ministerstwo Kultury i Sztuki, Urząd Wojewódzki, Prezydent 
Miasta Płocka, Centrala LIM w Łodzi, Związek Popierania Turystyki  
w Płocku. Szczególnie uroczysty przebieg miała „Manifestacja Pieśni” na Placu  
Obrońców Warszawy, gdy ołączone chóry, złożone z blisko 1000 śpiewaków, 
występowały z towarzyszeniem orkiestry dętej LIM w Płocku94. W godzinach 
wieczornych odbył się koncert z udziałem zaproszonych gości. Wystąpili 
znani polscy muzycy: Nina Stokowska (skrzypce), Stanisław Staniewicz 
(fortepian), Edward Radwan (tenor), Nelly Bogacka (akompaniament).  
W programie koncertu znalazły się kompozycje, m.in.: Chopina, Moniuszki, 
Młynarskiego, Wieniawskiego, Żeleńskiego, Mozarta, Musorgskiego, Proko-
fiewa95. Impreza zorganizowana została dzięki pomocy Mazowieckiego 
Związku Śpiewaczego z Warszawy, który udzielił wsparcia finansowego oraz 
pomocy w urządzeniu koncertu96.

Należy zauważyć, że LIM jako pierwszy na terenie Mazowsza Płockiego 
podjął się organizowania konkursów chóralnych, mobilizując w tej akcji 
wszystkie lepsze chóry na Mazowszu. Zamierzony cel – ożywienie ruchu 
śpiewaczy, został w pełni osiągnięty. Dzięki świętom pieśni i dorocznym 
konkursom, ruch śpiewaczy na Mazowszu znacznie się rozwinął, a doroczne 
zjazdy chórów stały się jedną z najbardziej interesujących atrakcji regionu97.

12 maja 1949 r. podczas zebrania Zarządu Okręgu prezes Askanas 
zreferował sprawę eksmisji LIM z zajmowanego lokalu. Zapoznał zebranych 
z pismem Zarządu Głównego LIM, z którego wynikało, że Zarząd ten 
rezygnuje z dalszego prowadzenia procesu z Wydziałem Powiatowym 
wobec zamierzonego przekazania Szkoły Muzycznej Zarządowi Miejskiemu 

94 W programie konkursu znalazły się: w I kategorii – Oj, ojże K. Sikorskiego oraz Oj, świeci 
miesiąc J. K. Lasockiego, w kategorii II chóry wykonywały – Gdzież to jedziesz Jasiu J. Galla, 
Zdało mi się F. Piaska, w kategorii III chóry śpiewały – U młynarki K. Mroszczyka, Chto chce  
T. Paciorkiewicza. Ponadto każdy chór wykonywał dowolną pieśń, wybraną przez dyrygenta. 
APP, SM LIM, Księga protokołów Ludowego Instytutu Muzycznego na Okręg Mazowiecki  
w Płocku 1946–1950, sygn. 1, k. 46; 1000 osób jednym zgodnym chórem zaśpiewało miesz-
kańcom Płocka na zakończenie „Dnia Pieśni”, „Życie Mazowieckie” 1949, nr 149 (565), s. 6.

95 APP, SM LIM, Księga protokołów Ludowego Instytutu Muzycznego na Okręg Mazowiecki 
w Płocku 1946–1950, sygn. 1, k. 39; APP, SM LIM, Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg 
Mazowiecki w Płocku. Korespondencja przysłana (imprezy kulturalne, udział chórów, 
dotacje), sygn. 4, k. 72.

96 APP, SM LIM, Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg Mazowiecki w Płocku. Korespondencja 
przysłana (imprezy kulturalne, udział chórów, dotacje), sygn. 4, Pismo prezesa 
Mazowieckiego Związku Śpiewaczego I. Pierzyńskiego z 17 maja 1949 r., k. 70.

97 Poważne zasługi Ludowego Instytutu Muzycznego w Płocku. Skromny bilans przed walnym 
zebraniem LIM, „Życie Mazowieckie” 1949, nr 97 (513), s. 4.
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w Płocku. Oznajmił, że Miejska Rada Narodowa wystosowała pismo do 
LIM wyrażając gotowość natychmiastowego przejęcia Szkoły Muzycznej 
prowadzonej przez LIM. Prezes Askanas wnioskował, zgodnie z zaleceniami 
Zarządu Głównego LIM, aby przekazać szkołę Miejskiej Radzie Narodowej 
po zakończeniu roku szkolnego, w lipcu98. Po dyskusji Zarząd jednogłośnie 
podjął uchwałę o powierzeniu szkoły Zarządowi Miejskiemu. Przejęcie miało 
nastąpić w trybie natychmiastowym. Termin wykonania operacji ustalono 
wstępnie na 16 maja 1949 r. Do nadzorowania czynności wyznaczono 
komisję w składzie: Tadeusz Paciorkiewicz, Janusz Hykiel i Faustyn Piasek99.

Formalne przekazanie szkoły miastu nastąpiło w czerwcu 1949 r., 
zgodnie z planem dotychczasowy budynek szkoły miał zostać opróżniony 
w lipcu i oddany na bursę dla młodzieży żeńskiej100. Zmieniono wkrótce 
nazwę szkoły na Miejska Szkoła Muzyczna. Władze miasta przydzieliły 
instytucji lokal położony przy ul. Tumskiej 5 składający się z 5 sal lekcyjnych. 
Placówka dysponowała też salą koncertową na 300–400 miejsc. Warunki 
kształcenia były dobre, obiekt był skanalizowany i posiadał centralne 
ogrzewanie. Władze miejskie mianowały Faustyna Piaska dyrektorem 
placówki. Polecono mu przeniesienie wszystkich instrumentów do nowej 
siedziby oraz pobranie 1000 zł od uczniów tytułem miesięcznej opłaty  
w celu zbilansowania budżetu. W ten sposób szkoła została uratowana.  
Na skutek trudności organizacyjnych, w jakich się znalazła, nastąpiło znaczne 
zmniejszenie liczby uczniów101.

Upaństwowienie Szkoły Muzycznej w Płocku nastąpiło na przełomie 
1949/1950 r. Podstawą tego przedsięwzięcia było Zarządzenie Ministra 
Kultury i Sztuki z dnia 16 grudnia 1949 r. w sprawie przejęcia przez 
Ministerstwo Kultury i Sztuki na rzecz Państwa samorządowych szkół 
artystycznych102. Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki nr 84 z dnia 
19 grudnia 1949 r. w sprawie nadania nazw przejętym przez Państwo 
samorządowym szkołom artystycznym, szkole nadano nazwę Państwowa 

98 APP, SM LIM, Księga protokołów Ludowego Instytutu Muzycznego na Okręg Mazowiecki  
w Płocku 1946–1950, sygn. 1, k. 37.

99 Ibidem, k. 37, 38.
100 Sprawa LIM jest rozwiązana. Zarząd Miejski w Płocku szuka lokalu dla szkoły, „Życie 

Mazowieckie” 1949, nr 153 (569), s. 6.
101 APP, Szkoła Muzyczna Ludowego Instytutu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego 

w Płocku, Okólniki i zarządzenia powizytacyjne (Instrukcja w sprawie organizacji szkół 
muzycznych, upaństwowienie szkoły, organizacja roku szkolnego 1949/1950), sygn. 7, 
Sprawozdanie poinspekcyjne z dnia 18 października 1949 r. z Miejskiej Szkoły Muzycznej 
w Płocku, k. 59; Młodzież garnie się do szkół artystycznych. Miejska Szkoła Muzyczna w Płocku 
rozwija się znakomicie, „Życie Mazowieckie” 1949, nr 330 (745), s. 8.

102 Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 grudnia 1949 r. w sprawie przejęcia przez 
Ministerstwo Kultury i Sztuki na rzecz Państwa samorządowych szkół artystycznych (Dz.Urz. 
MKiS 1949, nr 4 (25), poz. 58.
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Szkoła Muzyczna w Płocku103. 
Okręg Mazowiecki LIM w okresie istnienia popularyzował muzykę wśród 

uczniów szkół powszechnych. W tym zakresie nawiązano współpracę z 
kierownikami szkół powszechnych, dyrektorami gimnazjów i nauczycielami 
śpiewu. Audycje muzyczne dla uczniów szkół podstawowych i średnich 
organizowano wspólnie z Komisją Kultury i Sztuki Rady Narodowej104. 
Audycje dla uczniów, które stanowiły zawsze wielką troskę dla Zarządu LIM, 
przede wszystkim wobec założenia o konieczności kształcenia odbiorców 
muzyki, napotykały jednak na pewne trudności. Sprawa ta była przedmiotem 
licznych dyskusji Zarządu LIM. 

Podczas zebrania Zarządu Okręgu 27 września 1948 r. ustalono:
•	 Audycje	są	niezbędne	i	powinny	się	odbywać.
•	 Odbywają	się	w	godzinach	zajęć	szkolnych;	dla	szkół	średnich	od	8.15– 
 10.15, a dla podstawowych w godzinach 11–13. Uzyskano na to zgodę  
 Inspektoratu Szkolnego.
•	 Stawka	za	audycję	wynosi	 (podobnie	 jak	wcześniej):	10	zł	dla	uczniów	 
 szkół podstawowych i 20 zł uczniów szkół średnich105.

Prezes Askanas zaproponował wówczas zorganizowanie kursów 
muzycznych dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Uważał,  
że prezentowane podczas kursu utwory powinny być dostosowane do 
poziomu uczniów, a prelekcja o muzyce lekka i przystępna. Zauważył, ze 
warto zaproponować tematykę audycji muzycznych na zajęcia szkolne. 
Umożliwiłoby to lepsze przygotowanie uczniów do audycji. Jego zdaniem 
audycje muzyczne powinny być organizowane siłami miejscowymi. 
Zaproponował, by Okręgowa Rada Muzyczna spełniała funkcję komisji 
zatwierdzającej program koncertów i audycji szkolnych106. Zarząd Okręgu 
postanowił, że należy stworzyć specjalny fundusz „audycyjny” na cały 
rok, co umożliwi stabilizację finansową przedsięwzięcia. Postulowano, 
aby terminy audycji zaplanowane były na cały rok. Zgłoszono również 
wniosek, ażeby jedna audycja pod koniec roku szkolnego urządzana były 
przez poszczególne szkoły107. W związku z faktem, że organizacja audycji 
szkolnych była deficytowa, 24 lutego 1949 r. podjęto decyzję o wystąpieniu 
do Ministerstwa Kultury i Sztuki o przyznanie stałej miesięcznej subwencji 

103 Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie nadania nazw 
przejętym przez Państwo samorządowym szkołom artystycznym (Dz.Urz. MKiS 1950, nr 1, 
poz. 7).

104 APP, SM LIM, Księga protokołów Ludowego Instytutu Muzycznego na Okręg Mazowiecki  
w Płocku 1946–1950, sygn. 1, Ibidem, k. 19.

105  Ibidem, k. 33.
106  Ibidem, k. 31.
107  Ibidem, k. 32, 33.
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40 000 zł na pokrycie kosztów organizacyjnych108. 
Każda audycja trwająca 50 minut organizowana była dla 1000 osób  

(tyle osób mieściło się w Sali Teatru) oraz była powtarzana dla następnych 
grup młodzieży. W ten sposób podczas jednego dnia w audycjach brało 
udział około 4000 uczniów szkół średnich oraz podstawowych. Program 
audycji i ilustracje muzyczne były dopasowane do poziomu słuchaczy109.
 Należy zauważyć, że w organizowanych przez LIM audycjach 
szkolnych udział wzięli znani polscy muzycy, m.in.: Irena Dubiska, Olga 
Olgina, Janina Huppertowa, Stanisław Staniewicz, Paweł Lewiecki110.  
Z osób prowadzących lekcje słuchania muzyki szczególnie wyróżniały się – 
poziomem i ujmującą prostotą podejścia – wykłady Janusza Miketty111.
 Przedmiotem starań władz Okręgu Mazowieckiego LIM były popularne 
koncerty dla zakładów pracy. Uważano, że należy je organizować 
zarówno w oparciu o muzyków miejscowych, jak i artystów spoza Płocka. 
Zaproponowano, aby w programie koncertów znalazły się utwory 
przystępne, oparte na motywach ludowych i tanecznych112. W tym celu 
występowano z wnioskami o subwencję do Starostwa Powiatowego  
i Powiatowej Rady Związków Zawodowych113.
 Okręg Mazowiecki LIM posiadał chór mieszany prezentujący się podczas 
różnych uroczystości. Zespół prowadził Tadeusz Paciorkiewicz114. Chór 
posiadał w swym repertuarze utwory muzyki klasycznej i współczesnej 
oraz pieśni ludowe. Liczne osiągnięcia sprawiły, że stał się zespołem 
znanym w różnych miastach Polski, był zapraszany na zjazdy śpiewaczego  
i konkursy chóralne115. Występował często w Płocku, np. podczas koncertów 
LIM, akademii organizowanych przez Związek Zawodowy Robotników 
Budowlanych, Ligę Kobiet, Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza116. Chór zdobył 
108 Ibidem, k. 36.
109 APP, SM LIM, Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg Mazowiecki w Płocku – korespondencja 

wysłana (imprezy kulturalne, placówki podległe), sygn. 3, Sprawozdanie z działalności LIM  
w Płocku za okres od 10 kwietnia 1948 r. do 15 lutego 1949 r., k. 133.

110 APP, SM LIM, Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg Mazowiecki w Płocku. Korespondencja 
przysłana (imprezy kulturalne, udział chórów, dotacje), sygn. 4, Z działalności LIM w Płocku,  
k. 3; APP, SM LIM, Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg Mazowiecki w Płocku – 
korespondencja wysłana (imprezy kulturalne, placówki podległe), sygn. 3, Sprawozdanie  
z działalności LIM w Płocku za okres od 10 kwietnia 1948 r. do 15 lutego 1949 r., k. 133; Akcja 
szkoleniowa dla młodzieży, s. 2.

111 J. Kuczewska, op. cit., s. 25.
112 APP, SM LIM, Księga protokołów Ludowego Instytutu Muzycznego na Okręg Mazowiecki w 

Płocku 1946–1950, sygn. 1, k. 19, 29.
113 Ibidem, k. 34.
114 J. Kuczewska, op. cit., s. 25.
115 Rozpoczęcie pracy w Chórze L.I.M., „Jedność Mazowiecka” 1947, nr 52 (130), s. 4.
116 APP, SM LIM, Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg Mazowiecki w Płocku. Korespondencja 

przysłana (imprezy kulturalne, udział chórów, dotacje), sygn. 4, Z działalności LIM w Płocku, 
k. 3.

jAroSłAw doMAgAłA



109

I miejsce na Konkursie Chórów Mazowieckich w 1947 r. w Płocku. Został 
również wysoko oceniony podczas Dnia Pieśni 6 czerwca 1948 r. Uznano, że 
jest on na jeszcze wyższym poziomie niż w minionym roku. Znany pedagog 
i muzyk – Józef Karol Lasocki zauważył różnicę poziomów chóru LIM  
i pozostałych zespołów. 
 Zdaniem dyr. Paciorkiewicza istniała potrzeba stworzenia chóru 
miejskiego w Płocku, pisano:

Dyr. Paciorkiewicz wyjaśnia, że chór uczniowski szkolny – prowadzi z obowiązku szkolnego. 
Ten jednak jest niewystarczający i zachodzi wciąż potrzeba zorganizowania chóru z miasta. 
Starał się śpiewaków ściągnąć urządzaniem tańców po śpiewie, z nastaniem jednak postu 
ten moment przyciągający odpadł i chór rozleciał się. Na zaproszenie dyrekcji Gimnazjum 
Bieliźniarskiego dyr. Paciorkiewicz zorganizował tam chór i z nim zdecydował się wystąpić na 
konkursie uważając ten materiał jako dość wyrobiony117. 

Ambicją władz LIM było również posiadanie własnego chóru męskiego, 
zadanie prowadzenia zespołu powierzono Paciorkiewiczowi118. 
 Oprócz dużego chóru amatorskiego, przy LIM istniała również amatorska 
sekcja teatralna, która mogła poszczycić się wystawieniem Wesela na  
Kurpiach ks. Władysława Skierkowskiego119. LIM posiadał również 
orkiestrę będącą zaczątkiem małej orkiestry symfonicznej120. Organizacja 
Stowarzyszenia, w szczególności szerokie oddziaływanie terenowe, 
doprowadziło do utworzenia kół niższego szczebla. Powstały one  
w Zagrobie, Białej oraz Nasielsku121. Okręg Mazowiecki LIM przyczynił się do 
tworzenia chórów ludowych w Wyszogrodzie, Bielsku i Bodzanowie122. 
 Z inicjatywy LIM ukazały się specjalistyczne artykuły muzyczne  
w pismach lokalnych: „Jedność Mazowiecka”, „Jedność”, „Życie Mazowieckie”, 
ogólnopolskim organie „Trybuna Ludu” oraz w specjalistycznych pismach 
muzycznych. 

Zjednoczenie Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, 
utworzenie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, które dokonało się 
podczas Kongresu Zjednoczeniowego w dniach 15–21 grudnia 1948 r., 

117 APP, SM LIM, Księga protokołów Ludowego Instytutu Muzycznego na Okręg Mazowiecki  
w Płocku 1946–1950, sygn. 1, k. 28.

118 L.I.M. organizuje reprezentacyjny chór męski, „Jedność Mazowiecka” 1947, nr 60 (138), s. 3.
119 T. Paciorkiewicz, Początki Szkoły Muzycznej w Płocku, s. 28.
120 J. Kuczewska, op. cit., s. 25.
121 Na początku 1947 r. upoważniono Michała Pątkiewicza do zorganizowania oddziału LIM 

w Nasielsku. Wkrótce powołano Zarząd Oddziału, już w początkowym okresie istnienia 
LIM w Nasielsku liczył 47 członków. APP, SM LIM, Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg 
Mazowiecki w Płocku – korespondencja wysłana (imprezy kulturalne, placówki podległe), 
sygn. 3, Upoważnienie, L.dz. 85/47, k. 27; APP, SM LIM, Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg 
Mazowiecki w Płocku. Korespondencja przysłana (imprezy kulturalne, udział chórów, 
dotacje), sygn. 4, k. 22.

122 Z życia kulturalnego powiatu, „Jedność Mazowiecka” 1946, nr 76, s. 3.

ludowy inStytut Muzyczny – okręg MAzowiecki w Płocku

(1946–1950)



110

miało negatywny wpływ na istnienie Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. 
Wcielone do PZPR partie musiały zrezygnować ze swych młodzieżowych 
przybudówek politycznych. Został rozwiązany Związek Młodzieży 
Wiejskiej „Wici”, a wraz z nim – jako że działał w ramach tej organizacji – 
Ludowy Instytut Muzyczny. Oficjalnie LIM został włączony do powołanego 
zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki – Państwowego Instytutu Sztuki, 
który nie kontynuował jednak działalności rozwijanej przez LIM. Na mocy 
zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki LIM zaprzestał swej działalności od  
1 stycznia 1950 r.123

W drugiej połowie 1949 r. władze LIM w Płocku dowiedziały się o likwidacji 
Centrali LIM w Łodzi. Podczas zebrania Zarządu Okręgu Mazowieckiego 
LIM 14 lutego 1950 r. postanowiono o zakończeniu działalności124. 
Majątek LIM, m.in.: stół okrągły, 12 krzeseł, 20 pulpitów, 3 portrety olejne, 
księgozbiór muzyczny, biblioteka muzyczna, portrety Chopina, Moniuszki 
i  Szymanowskiego, pulpity i umeblowanie przekazano Szkole Muzycznej, 
która funkcjonowała w niewielkim lokalu w gmachu Teatru Miejskiego. 
Zarząd Okręgu Mazowieckiego LIM, w trosce o przekazanie dorobku 
organizacyjnego, nawiązał kontakt z Mazowieckim Okręgiem Związków 
Śpiewaczych, organizując specjalne zebranie przedstawicieli wszystkich 
chórów, którzy weszli do tego Okręgu125. Zdecydowano, że środki finansowe 
oraz akta i dokumenty przekazane zostaną Zarządowi Mazowieckiego 
Okręgu Związku Śpiewactwa Polskiego. Termin Walnego Zebrania członków 
LIM ustalono na 26 lutego 1950 r.126

LIM był ważną instytucją kultury w Płocku, realizował cenne idee 
upowszechniania kultury muzycznej wśród najszerszych warstw 
społecznych. Prowadził wartościową akcję umuzykalniającą na terenie 
miasta i Mazowsza Płockiego, stając się głównym ośrodkiem krzewienia 
kultury muzycznej w regionie127. Swoje Cele realizował przez prowadzenie 
Szkoły Muzycznej, zajmował się jej finansowaniem, udzielaniem stypendiów 
dla utalentowanych uczniów i obsadzaniem stanowisk nauczycieli. 
Zamiłowanie do pieśni chóralnej LIM szerzył przez prowadzenie chórów, 
organizowanie dorocznych „Dni Pieśni” i konkursu chórów mazowieckich. 
Był organizatorem licznych koncertów o wysokim poziomie artystycznym. 
123 L. Cieślak, op. cit., s. 19, 42.
124 APP, SM LIM, Księga protokołów Ludowego Instytutu Muzycznego na Okręg Mazowiecki  

w Płocku 1946–1950, sygn. 1, k. 43.
125 APP, SM LIM, Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg Mazowiecki w Płocku – korespondencja 

wysłana (imprezy kulturalne, placówki podległe), sygn. 3, Sprawozdanie z działalności LIM  
w Płocku za okres od 10 kwietnia 1948 r. do 15 lutego 1949 r., k. 135.

126 APP, SM LIM, Księga protokołów Ludowego Instytutu Muzycznego na Okręg Mazowiecki  
w Płocku 1946–1950, sygn. 1, k. 43.

127 M. Kamiński, Zaczęło się od Ludowego Instytutu Muzycznego. XXX-lecie Szkoły Muzycznej  
w Płocku, „Notatki Płockie” 1975, nr 1 (80), s. 58.
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Dążąc do umuzykalnienia młodzieży szkolnej organizował audycje szkolne 
dla młodzieży z udziałem znakomitych muzyków. Urządzał konferencje 
metodyczne i odczyty z udziałem zaproszonych gości, popularyzował 
kulturę muzyczną w czasopiśmiennictwie fachowym i popularnych 
pismach128. Realizowana działalność była różnorodna oraz wartościowa,  
a LIM – Okręg Mazowiecki w Płocku spełnił w okresie swego istnienia ważną 
funkcję społeczną. Zgromadził ofiarnych muzyków i pedagogów, którzy 
poświęcili się idei upowszechniania muzyki. Skupił również osoby spoza 
środowiska muzycznego, które przyczyniły się do społecznego wzrostu 
zainteresowania sztuką muzyczną. 

128 APP, SM LIM, Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg Mazowiecki w Płocku. Korespondencja 
przysłana (imprezy kulturalne, udział chórów, dotacje), sygn. 4, Z działalności LIM w Płocku, 
k. 3.
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Jarosław Domagała, Ludowy Instytut Muzyczny – Okręg Mazowiecki  
w Płocku (1946–1950)

Streszczenie
Ludowy Iinstytut Muzyczny był w latach 1946 - 1950 ważną instytucją kultury 
w Płocku. Realizował cenne idee upowszechniania kultury muzycznej wśród 
najszerszych warstw społecznych. Był głównym ośrodkiem krzewienia 
kultury muzycznej w regionie . Cele swoje realizował przez prowadzenie 
Szkoły Muzycznej, zajmował się jej finansowaniem, udzielaniem stypendiów 
dla utalentowanych uczniów i obsadzaniem stanowisk nauczycieli.

Słowa kluczowe: edukacja muzyczna, organizacja szkolnictwa, ziemia 
płocka, 1946 – 1850 

Jarosław Domagała, Folk Music Institute – District of Mazovia 
 in Plock (1946–1950)

Summary
Folk Music Institute was in the years 1946 - 1950 an important cultural 
institution in Plock. He made valuable ideas dissemination of musical culture 
among the widest strata of society. He was a major center for promoting 
musical culture in the region. The objectives pursued by carrying out its 
School of Music, dealt with its financing, providing scholarships for talented 
students and staffing of teachers.

Keywords: music Education, education organization, land Plock,  
1946 – 1950
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Krystyna Grochowska-Iwańska
Agnieszka Wojciechowska

Teodor Baburyn – rodem Rosjanin, sercem płocczanin

„Obywatela Baburyna cechuje wielka pracowitość, sumienność, doskonała znajomość 
Archiwum Miejskiego, liczącego 29 tysięcy jednostek i dobre prowadzenie prac archiwalnych”1.

       dr Eugeniusz Szwankowski

Ta zwięzła opinia Dyrektora Wojewódzkiego Archiwum Państwowego 
w Warszawie jest kwintesencją tego, co można było powiedzieć  
o Teodorze Baburynie – człowieku, urzędniku, archiwiście. Dr Szwankowski 
nie wspomniał np. o jego perfekcyjnej znajomości języka rosyjskiego  
i polskiego. Bez niej nie mógłby wykonać tego, do czego został powołany 
przez Niemców w 1939 r. i nad czym pracował przez całą okupację, a potem 
jeszcze przez następne kilka lat, aż do śmierci w wieku 81 lat. Dlaczego 
więc Teodora Baburyna nie znają płocczanie, choć w Płocku przeżył całe 
dorosłe życie, był obecny w tym mieście od momentu, gdy – jako absolwent 
Seminarium Nauczycielskiego w Wymyślinie – został skierowany do pracy  
w Płockiej Szkole? Dlaczego nawet dla archiwistów i historyków regionu jest 
osobą niemal nieznaną?

Szukanie odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące Teodora Baburyna 
było powodem, dla którego podjęłyśmy się przedstawienia portretu tego 
zwykłego, acz wyjątkowego człowieka. 
 Na wstępie odnotowujemy to, co o Teodorze Baburynie – polskim 
archiwiście rosyjskiego pochodzenia – możemy przeczytać. Autorzy 
leksykonu Płocczanie znani  i nieznani piszą o nim jako o działaczu społeczno-
kościelnym2. Czesława Gąska, była dyrektor Archiwum Państwowego  
w Płocku, skupia się na zasługach Teodora Baburyna w uruchomieniu 
Archiwum Miejskiego przed wywiezieniem do Niemiec3. Podobną 
myśl zawarła w Dziejach Płocka Anna Maria Stogowska4. Faustyn 
Piasek, a za nim Mirosław Krajewski wymieniają Teodora Baburyna jako 
absolwenta Seminarium Nauczycielskiego w Wymyślinie, które ukończył 

1 Archiwum Państwowe w Płocku (dalej APP), Archiwum Zakładowe – Teczka osobowa 
Teodora Baburyna, sygn. 96/4, k. 14 

2 A. Papierowski, J. Stefański, Płocczanie znani i nieznani, t. 2,  Płock 2007, s. 31.
3 Cz. Gąska, Archiwa płockie cz. 3, w: „Notatki Płockie” 1986, nr 2, s. 56.
4 A. M. Stogowska, Kultura i życie artystyczne Płocka w latach 1918–1939, w: Dzieje Płocka, Płock 

2006,  t. 2, s. 635.
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z wyróżnieniem5. Na uwagę zasługuje biogram Teodora Baburyna 
zamieszczony w Słowniku biograficznym archiwistów polskich6, gdzie – 
wspomniana wyżej Czesława Gąska – przedstawia w sposób syntetyczny 
sylwetkę Teodora Baburyna – nauczyciela, urzędnika, archiwisty. Szkoda 
tylko, że tak niewiele osób ma do niego dostęp.      
 Nader skromna literatura przedmiotu na temat tej postaci spowodowała 
konieczność bezpośredniego zwrócenia się do źródeł. Najbogatszym 
źródłem informacji były naturalnie Akta miasta Płocka, znajdujące się  
w Archiwum Państwowym w Płocku, zwłaszcza te z okresu, kiedy Teodor 
Baburyn był sekretarzem, ratmanem Magistratu (1897–1906). 
 Dla pełnego obrazu ważne są również lata wcześniejsze, od 1890 do 
1897 roku, gdy był nauczycielem w Miejskiej Szkole Powszechnej w Płocku, 
finansowanej przez miasto. Ponadto lata międzywojenne, odkąd był 
zatrudniony jako sekretarz wydziału, referent w różnych wydziałach Zarządu 
Miejskiego. Przejście na częściową emeryturę w 1932 r. było rzeczywiście 
niepełne, ponieważ nadal pracował w Zarządzie Miejskim – od 1939 roku, 
przez okres okupacji, aż do wyzwolenia w roku 1945 oraz w latach 1945–
19517, gdy był kierownikiem Archiwum Miejskiego. 
 W Aktach miasta Płocka z lat 1890–1906 można znaleźć wiele informacji 
dotyczących Teodora Baburyna oraz jego braci, szczególnie Konstantego, 
który podążał śladami starszego brata. Są tam m.in. powołania, mianowania, 
listy płac z różnych lat, protokoły zdawczo-odbiorcze z rozmaitych okresów 
i komórek organizacyjnych płockiego Magistratu. Znajdują się raporty 
samego Teodora Baburyna jako kierownika Ogólnej Powszechnej Szkoły 
Miejskiej, sekretarza Magistratu, radcy, referenta. Jest też formularz z 1904 
roku o przebiegu jego służby. Problem z dotarciem do tych informacji polega 
na tym, że są one rozproszone oraz, że – do roku 1914 – sporządzano je  
w języku rosyjskim, a w czasie okupacji hitlerowskiej w języku niemieckim. 
Być może w tym tkwi przyczyna braku jego osoby w opracowaniach.      
 W tym samym zespole archiwalnym z okresu dwudziestolecia 
międzywojennego znajdują się dokumenty potwierdzające jego 
zatrudnienie w Zarządzie Miejskim, które trwało z pewnością od 1919 r., 
są to m. in. zarządzenia Prezydenta o udzieleniu Teodorowi Baburynowi 
urlopu wypoczynkowego, mianowania na stanowisko sekretarza Wydziału 
Szpitalnictwa, ponadto zachowały się listy płac za lata 1921–1923, 1927–
1929 oraz 1931–1934, natomiast wykaz płac z okresu II wojny światowej 
potwierdzają, że był wówczas zatrudniony na stanowisku archiwisty. 
5 F. Piasek, Materiały do dziejów Seminarium Nauczycielskiego w Wymyślinie (1867–1916), Płock 

1939, s. 69; M. Krajewski, Wspomnienia i galeria serdeczna. Wymyślin w pamięci nauczycieli  
i wychowanków z pełnym ich wykazem (1867–1969), w: „Rocznik Dobrzyński” 2009, t. II, s. 75. 

6 Słownik biograficzny Archiwistów Polskich, red. M. Bielińska, I. Janosz-Biskupowa, Warszawa–
Łódź, t. I 1918–1984, s. 26.

7 Od 1946 r. przestał pobierać świadczenie emerytalne i ponownie pracował na pełen etat. 
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Drugim niezmiernie ważnym źródłem informacji jest teka akt osobowych 
Terodora Baburyna z lat 1951–1953, przechowywana w Archiwum 
Zakładowym Archiwum Państwowego w Płocku. W teczce zawarta 
jest korespondencja między Wojewódzkim Archiwum Państwowym 
w Warszawie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Naczelną Dyrekcją 
Archiwów Państwowych, a Powiatowym Archiwum Państwowym w Płocku 
dotycząca losów Archiwum Miejskiego w Płocku i jego kierownika, kustosza 
Teodora Baburyna. 

Kolejną teczką osobową uzupełniającą historię Teodora Baburyna, są 
akta personalne jego syna Mikołaja, zatrudnionego również w Magistracie 
miasta Płocka. Oprócz informacji dotyczących samego Mikołaja, znajdziemy 
w niej dane dotyczące rodziny, w tym ojca Teodora i siostry Lidii. Ankieta 
personalna wypełniona przez Mikołaja w 1951 r., wskazuje nam miejsce 
pracy Teodora Baburyna do 1939 r., w czasie okupacji oraz po zakończeniu  
II wojny światowej. Akta te do dzisiaj przechowywane są w Dziale Kadr 
Urzędu Miasta Płocka.   

Niepodważalnym źródłem danych są również księgi metrykalne 
parafii prawosławnych w Płocku, Mławie i Warszawie, przechowywane 
odpowiednio w Archiwum Państwowym w Płocku, Archiwum Państwowym 
w Warszawie Oddział w Mławie oraz Urzędach Stanu Cywilnego w Płocku 
i Warszawie. Zawierają one m.in. akty urodzeń Teodora Baburyna i jego 
dzieci, akty zaślubin i zgonów. 

W poszukiwaniu wiadomości nie można było pominąć ksiąg meldunko-
wych i rejestrów mieszkańców sporządzonych w języku rosyjskim, 
polskim, niemieckim. Świadczą one o tym jak, w miarę upływu lat, pogarszała 
się sytuacja życiowa rodziny Teodora Baburyna. Są dowodem jego silnej 
więzi z miastem, w którym mieszkał nieprzerwanie aż do śmierci w roku 1967 
 a więc aż przez 77 lat.

Zachowane zaledwie w 30% akta Płockiego Rządu Gubernialnego 
niestety nie zdradzają informacji o Teodorze Baburynie, ale ocalone 
egzemplarze Pamjatnych knižek plockoj guberni z lat 1890–1913, 
przechowywane w Bibliotece im. Zielińskich w Płocku, zwłaszcza z lat 
1911 i 1913 wzbogacają wiedzę o Teodorze Baburynie, starszym referencie 
Płockiego Rządu Gubernialnego, jego stanie cywilnym, wyznaniu, awansie 
w rosyjskiej hierarchii urzędniczej, Orderze św. Stanisława III klasy. 

Niezwykle cennym uzupełnieniem zebranych informacji są zdjęcia 
Teodora Baburyna i jego rodziny z lat 1900–1909 oraz fotografie syna i jego 
rodziny z lat międzywojennych, wszystkie udostępnione przez wnuczki 
Teodora Baburyna, Annę i Marię. 

Wnikliwa ekscerpcja źródeł pozwoliła sporządzić poniższe kalendarium 
życia i pracy Teodora Baburyna.   
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Kalendarium życia i pracy Teodora Baburyna

Rodzice: Mikołaj Fiodorowicz Baburin, mieszczanin miasta Rostowa  
 z guberni jarosławskiej, przybyły do Królestwa Polskiego, starszy  
 strażnik powiatu rypińskiego, prawosławny, l. 34
Karolina, córka Christiana z Tesznerów, luteranka, l. 208

•	 8	 (20)	 lutego	 1872	 r.:	w	 Rypinie	 przychodzi	 na	 świat	 ich	 pierwszy	 syn 
Teodor (Fiodor)9.

•	 Wkrótce	 po	 narodzinach	 Teodora,	 ojciec	 Mikołaj	 Baburin	 zostaje	 
przeniesiony na równorzędną służbę w Mławie. Tam przychodzą na świat  
kolejne siostry i bracia Teodora: Konstanty (1874), Maria (1876), Elżbieta  
(1878), Aleksander (1882), Mikołaj (1884), Władimir (1886)10.

•	 1884–1890:	 nauka	 w	 Seminarium	 Nauczycielskim	 w	 Wymyślinie,	 
ukończona z wyróżnieniem11.

•	 1890:	zamieszkanie	Teodora	Baburyna	w	Płocku,	które	trwa	do	śmierci	 
w roku 1967. Zmieniają się tylko ulice i lokale12.

•	 1890–1897:	 praca	 w	 Miejskiej	 Ogólnej	 Szkole	 Powszechnej	 w	 Płocku,	 
do 1892 r. jako drugiego nauczyciela, a od 1892 r. jako pierwszego  
nauczyciela (kierownika)13.

•	 1896	 (30	 czerwca):	 Teodor	 Baburyn	 poślubia,	 wychowankę	 
Prawosławnego Domu Sierot, Zofię, córkę Mikołaja z Charitonowów14.

•	 1897–1906:	praca	w	Magistracie	miasta	Płocka,	najpierw	na	stanowisku	 
sekretarza, a następnie ratmana III15.

•	 1892	 (22	grudnia):	Teodor	Baburyn	 zwraca	 się	do	Powiatowej	Płockiej	 
Komisji Poborowej o wpisanie go do rejestru poborowych w 1893 r.; 
przedstawia swoją sytuację rodzinną, wymienia wiek rodziców i daty  
urodzenia swojego rodzeństwa16.

8 APP, Akta miasta Płocka (dalej: AMP), sygn. 4732, k. 7–8.
9 APP, Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej Płock (ASC parafii prawosławnej Płock), akt 

urodzenia nr 8/1872.
10 Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie (dalej: APW O/M), Akta stanu 

cywilnego parafii prawosławnej Mława (dalej: ASC parafii prawosławnej Mława), we 
wskazanych latach kolejno następujące akta urodzeń: rok 1874 akt nr 15, rok 1876 akt nr 14, 
rok 1878 akt nr 16, rok 1880 akt nr 27, rok 1882 akt nr 11, rok 1889 akt nr 28. 

11 F. Piasek, op. cit., s. 69.
12 Tuż po przeprowadzeniu się do Płocka prawdopodobnie mieszkał w nieruchomości Ewy 

Falkenberg przy ówczesnej ulicy Więziennej, nr hip. 332, w którym mieściła się Szkoła. 
Następnie przy ul. Grodzkiej w nieruchomości Mikołaja Żołobowa, nr hip. 39, a następnie 
przy ul. Warszawskiej 18, Błonie 13, Bielskiej 12  i wreszcie przy ul. Nowy Rynek 14.

13 APP, AMP, sygn. 17080, 17402, 17727.
14 APP, ASC parafii prawosławnej Płock, akt małżeństwa nr 12/1896.
15 APP, AMP, sygn. 5730, 18183.
16 APP, AMP, sygn. 4732, k. 7–9. 
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•	 1898	(9	maja):	przychodzi	na	świat	córka	Lidia17.
•	 1902	(8	marca):	przychodzi	na	świat	syn	Mikołaj18.
•	 1904	(5	lutego):	przychodzi	na	świat	córka	Irena19.
•	 1904	(8	listopada):	umiera	w	Mławie	ojciec	Teodora	–	Mikołaj	Baburyn20.
•	 1906	 (2	października):	Teodor	Baburyn	 zostaje	powołany	na	 starszego	 

referenta Płockiego Rządu Gubernialnego w Wydziale Administracyjnym.  
Pracuje w Rządzie do opuszczenia Płocka przez Rosjan21.

•	 1908	(6	grudnia):	Teodor	Baburyn	otrzymuje	Order	św.	Stanisława	trzeciej	 
klasy22.

•	 1909	(5	października):	Teodor	Baburyn	otrzymuje	„ĉin”	(rangę)23.
•	 1914:	 wybuch	 I	 wojny	 światowej.	 Władze	 rosyjskie	 wycofują	 się	 

z Płocka. Rodzina Baburynów pozostaje w Płocku. Ich warunki życia  
ulegają znacznemu pogorszeniu.

•	 1918	 (7	 kwietnia):	 zostaje	 wybrany	 na	 prezesa	 Prawosławnego	 
Cerkiewno-Parafialnego Dozoru w Płocku24.

•	 1919	 (24	 września):	 prezydent	 Płocka	 Antoni	 Michalski	 z	 dniem	 
22 września mianuje Teodora Baburyna – pracownika Wydziału  
Szpitalnictwa – na zastępcę sekretarza tegoż Wydziału25, gdzie pracuje  
na pewno do roku 192326.

•	 1923:	 córka	 Irena	wychodzi	 za	mąż	 za	 Konstantego	Michajłowa,	 syna	 
Aleksandra, który był przyjacielem rodziny Baburynów i, wkrótce po  
śmierci matki, wyjeżdża z mężem do Związku Radzieckiego27.

•	 1924	 (10	 listopada):	 prezydent	 Płocka	 Antoni	 Michalski	 powierza	 
Teodorowi Baburynowi obowiązki zastępcy sekretarza Wydziału  
Budowlanego28.

•	 1926:	 córka	 Lidia	 kończy	 w	 Warszawie	 Szkołę	 Położnych	 i	 wraca	 do	
17 APP, ASC parafii prawosławnej Płock, akt urodzenia nr 10/1898.
18 Ibidem, akt urodzenia nr 5/1902.
19 Ibidem, akt urodzenia nr 7/1904.
20 APW O/M, ASC parafii prawosławnej Mława, akt zgonu nr 10.
21 Pamjatnaja Knižka Płockoj Guberni za 1911 r. i 1913 r.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 „Kurier Płocki” 1918, nr 84, k. 3; Rada miała na celu opiekę nad cerkwiami, cmentarzami  

i budynkami parafialnymi, a także udzielanie pomocy biednym wyznania prawosławnego. 
Środki na realizację tych celów Rada miała czerpać z dochodów, należących do parafii, 
dwóch folwarków oraz trzech domów w Płocku. 

25 APP, AMP, sygn. 21653, k. 85 v.
26 APP, AMP, sygn. 22532; niestety brak list płac z okresu 1924–1926 nie pozwala doprecyzować, 

kiedy Teodor Baburyn został przeniesiony do Wydziału Gospodarczego. Na pewno był 
urzędnikiem tego Wydziału w latach 1927–1929. Podobna sytuacja miała miejsce wraz z 
objęciem stanowiska w kolejnym Wydziale, mianowicie  Kulturalno-Oświatowym, gdyż 
brakuje list płac za 1930 r.. Zob. APP, AMP, sygn. 22617, 22638, 22698.

27 Informacja uzyskana z relacji rodziny.
28 APP, AMP, sygn. 21654, k. 29.
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Płocka29, pracuje w Wydziale Zdrowia Magistratu miasta Płocka. Syn 
Mikołaj zostaje zatrudniony jako strażak w Miejskiej Straży Pożarnej  
w Płocku. We wrześniu żeni się z katoliczką Anastazją Pawińską  
i przechodzi na katolicyzm30.

•	 1927	 (1	 grudnia):	 umiera	 na	 gruźlicę	 żona	 Teodora	 –	 Zofia	 
z Charytonowów31.

•	 1928	 (8	 lipca):	Teodor	Baburyn	 zawiera	w	kościele	prawosławnym	pw.	 
Św. Trójcy Warszawie, związek małżeński z Nadzieją z Cwietkowów I voto  
Ignatienko32.

•	 1929:	rozebranie	cerkwi	Prawosławnej	w	Płocku33. Jest to wielki cios dla  
Teodora Baburyna i innych osób wyznania prawosławnego.

•	 1931:	 na	mocy	 uchwały	Magistratu	 nr	 941	 z	 dnia	 14	 sierpnia	 referent	 
Teodor Baburyn został przeniesiony z referatu Kulturalno-Oświatowego  
na stanowiska referenta podatkowego Wydziału II34.

•	 1932:	Teodor	Baburyn	przechodzi	na	niepełną	emeryturę,	jednak	nadal	 
pracuje w Magistracie35.

•	 1939:	 po	 wybuchu	 II	 wojny	 światowej	 władze	 niemieckie	 powołują	 
Teodora Baburyna do pracy w Archiwum Miejskim, by przygotował jego  
zasób do wywiezienia. Porządkowanie i spisywanie akt trwa do końca  
wojny dzięki czemu zasób został uratowany przed wywiezieniem36.

•	 1942	(12	września):	 Teodor	 Baburyn	 wraz	 z	 żoną	 Nadzieją	 zmienia	 
miejsce zamieszkania – z ul. Błonie 13 przeprowadza się do domu przy  
ul. Bielskiej 1237.

•	 1945	 (27	 styczeń):	 Teodor	 Baburyn	 figuruje	 jako	 pracownik	Wydziału	 
Ogólnego Zarządu Miejskiego, na stanowisku pomocy biurowej  
(archiwisty)38. Od 1947 roku pracuje wyłącznie jako archiwista39.

29 APP, Starostwo Powiatowe w Płocku, sygn. 61, k. 33.
30 Urząd Stanu Cywilnego w Płocku (dalej: USC w Płocku), Akta stanu cywilnego Parafii 

Rzymskokatolickiej  w Płocku, akt małżeństwa nr 112/1926.
31 USC w Płocku, Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Płocku, akt zgonu nr 6/1927.
32 Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy. Wydział Archiwum, Akta stanu cywilnego parafii 

prawosławnej pw. św. Trójcy w Warszawie, akt małżeństwa nr I-42/44/1928.
33 „Dziennik Płocki” 1929, nr 264, s. 3; w prasie ukazała się jedynie krótka informacja  

o zakończeniu robót przy rozbiórce cerkwi. Znaleziono wówczas puszkę zawierającą akt 
erekcyjny, datowany na 20 czerwca 1865 r. oraz kilka sztuk monet.    

34 APP, AMP, sygn. 22686, k. 186.
35 Kwoty uposażenia i składek emerytalnych, z poszczególnych miesięcy z okresu 1930–

1939, na koncie emerytalnym Teodora Baburyna, świadczą o tym, że, mimo przejścia na 
częściową emeryturę, nadal pracował w Zarządzie Miejskim w Płocku do 1939 r., APP, AMP, 
sygn. 29047, k. 42–43.

36 Słownik biograficzny Archiwistów Polskich, s. 26; Urząd Miasta Płocka, Dział Kadr, Akta 
osobowe Mikołaja Baburyna, k. 3. 

37 APP, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Płocku, sygn. 1340, k. 12.
38 APP, AMP, sygn. 23039.
39 APP, AMP, sygn. 29044.
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•	 1946	 (1	 lutego):	 Teodor	 Baburyn	 zostaje	 etatowym	 pracownikiem	 
Zarządu Miejskiego w Płocku i przestaje pobierać emeryturę40.

•	 1945–1951/1952:	Teodor	Baburyn	pozostaje	po	wyzwoleniu	w	Archiwum	 
Miejskim jako kustosz i kierownik.

•	 1951	(1	września):	Teodor	Baburyn	zostaje	zatrudniony	w	Powiatowym	
Archiwum Państwowym w Płocku, które przejęło zasób Archiwum 
Miejskiego. Bezpośrednio Teodor podlega Dyrekcji Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie41.

•	 1951	(17	września):	na	prośbę	Teodora	Baburyna	Archiwum	Akt	Nowych	
przesyła mu legitymację służbową nr 22 bez wpisania stanowiska, które 
ma być uzupełnione po zawarciu umowy42.

•	 1951	 (10	 października):	 Teodor	 Baburyn	 przesyła	 do	 Archiwum	 Akt	
Nowych plan pracy na ostatni kwartał 1951 r., rachunki do zrealizowania 
oraz fotografię żony do legitymacji jako członka rodziny43.

•	 Grudzień	 1951–styczeń	 1952:	 Teodor	 Baburyn	 leczy	 się	 w	 Szpitalu	
Miejskim w Płocku, zwolnienia lekarskie przesyła do AAN44.

•	 1952	 (11	 lutego):	Teodor	Baburyn,	 jako	 kustosz	 i	 kierownik,	podpisuje	
przekazanie akt byłego Archiwum Miejskiego pod zarząd Wojewódzkiego 
Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział Terenowy w Płocku45.

•	 1952	 (14	 lutego):	Teodor	 Baburyn	 przesyła	 do	Dyrekcji	 Archiwum	Akt	
Nowych pokwitowanie odbioru zarządzenia o przeniesieniu go w stan 
spoczynku z dniem 31 marca 1952 r. Jednocześnie nadmienia, że jest 
zupełnie zdrów i zdolny do pracy46.

•	 1952	(27	lutego):	dr	Eugeniusz	Szwankowski,	dyrektor	Wojewódzkiego	
Archiwum Państwowego w Warszawie, po uzgodnieniu z Archiwum 
Akt Nowych, prosi o zaangażowanie Teodora Baburyna w charakterze 
dotychczasowego kierownika kontraktowego, ale NDAP 4 marca 
przesyła odmowę47.

•	 1952	(17	marca):	Naczelna	Dyrekcja	Archiwów	Państwowych	ponownie	
rozpatruje sprawę dalszego zatrudnienia Teodora Baburyna i poleca 
Archiwum Akt Nowych zawrzeć umowę z Teodorem Baburynem z datą  
1 kwietnia 1952 r.48.

•	 1952	(22	marca):	Teodor	Baburyn	podpisuje	przysłaną	przez	AAN	umowę	
o pracę w charakterze pracownika kontraktowego (asystenta), a NDAP 

40 APP, Archiwum Państwowe w Płocku (dalej: APP), sygn. 106, k. 7.
41 Ibidem, sygn. 45, k. 3.
42 APP-AZ, teczka osobowa Teodora Baburyna, sygn. 96/4, k. 17.
43 APP, APP, sygn. 106, k. 1–3.
44 APP, APP, sygn. 106, k. 10–11.
45 Ibidem, sygn. 45, k. 3.
46 APP–AZ, Teczka osobowa Teodora Baburyna, sygn. 96/4, k. 16.
47 Ibidem, k. 13–14.
48 Ibidem, k. 11.
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zatwierdza ją 26 marca49.
•	 1953	(1	sierpnia):	w	wieku	81	lat	Teodor	Baburyn	ostatecznie	przestaje	

pracować w państwowej służbie archiwalnej50.
•	 1953:	syn	Mikołaj	z	rodziną	przenosi	się	do	Krakowa51.
•	 1954	Teodor	Baburyn	wraz	 z	 żoną	przeprowadza	 się	 z	 kamienicy	przy	 

ul. Bielskiej 12 na ul. Nowy Rynek 1452.
•	 1966	(1	lutego):	umiera	w	Płocku	żona	Teodora	Baburyna	–	Nadzieja53.
•	 1967	(22	lutego):	umiera	w	Płocku	Teodor	Baburyn54.
•	 1974	(15	czerwca):		umiera	w	Płocku	córka	Teodora	Baburyna	–	Lidia55.
•	 1987:	umiera	w	Krakowie	syn	Teodora	Baburyna	–	Mikołaj56.     

W przedstawionym kalendarium są dwie luki, które nie mają potwierdzenia 
w źródłach:
•	 Lata	1914–1918	(okres	I	wojny	światowej).
•	 Lata	 1953–1967	 –	 nie	wiadomo	 co	 działo	 się	 z	Teodorem	Baburynem	

po roku 1953, gdy ostatecznie przestał pracować, aż do dnia śmierci.  
Nie wiadomo też jakie były jego relacje z córką Lidią, która zmarła  
w 1974 r. Wszyscy członkowie rodziny Baburyn, którzy zmarli w Płocku, 
pochowani są blisko siebie na płockim Cmentarzu Prawosławnym.    

 
Teodor Baburyn – nauczyciel, urzędnik, archiwista

Te trzy sfery działalności Teodora Baburyna ściśle się ze sobą wiążą, a dwie 
ostatnie warunkują się, tj. nie byłoby Teodora Baburyna urzędnika, gdyby 
wcześniej nie pracował przez ponad sześć lat w szkole, gdzie dał się poznać 
jako człowiek dobrze przygotowany do zawodu nauczyciela i urzędnika, 
któremu w wieku dwudziestu lat powierzono kancelarię, bibliotekę i cały 
majątek szkoły. Jako pierwszy nauczyciel nie tylko uczył, ale prowadził też 
sprawy administracyjno-kancelaryjne, kontaktował się z rodzicami, Naczelną 
Dyrekcją Naukową i Prezydentem Płocka w sprawach pomieszczenia 
dla powierzonej mu szkoły, remontów, wyposażenia, podręczników  
i książek. Zabiegał, by zarządca nieruchomości, w której mieściła się Miejska 
Ogólna Szkoła Powszechna w Płocku, w odpowiednim czasie pomalował 
pomieszczenia, naprawił piece, okna, drzwi, dbał o stan sanitarny itp. 
Występował do Prezydenta i Naczelnika Dyrekcji Naukowej o pozwolenie 
49 Ibidem, k. 10,12.
50 APP, APP, sygn. 123, k. 6.
51 Informacja od rodziny Teodora Baburyna.
52 APP, Urząd Miejski w Płocku, sygn. 1611, k. 135.
53 USC w Płocku, Akta zgonów za 1966, akt nr 67.
54 Ibidem, Akta zgonów za 1967 r., akt nr 81. 
55 Ibidem, Akta zgonów za 1974 r., akt nr 360.
56 Informacja od rodziny Teodora Baburyna.

kryStynA grochowSkA-iwAńSkA

AgnieSzkA wojciechowSkA



121

na sprzedaż zużytych ławek i innych sprzętów oraz o to, żeby pieniądze 
ze sprzedaży można było przeznaczyć na nowe wyposażenie. Starał się  
o przyznanie środków na zakup książek do biblioteki i nagrody dla uczniów. 
Aktywnie uczestniczył w opracowaniu budżetu szkoły na kolejne lata57. 
Obowiązki nauczyciela i kierownika placówki wykonywał sumiennie, choć 
był człowiekiem bardzo młodym. Siedem lat pracy w szkole nie poszło na 
marne. Gdy w kwietniu 1897 r. powierzono Teodorowi Baburynowi funkcję 
sekretarza Magistratu m. Płocka, został sporządzony komisyjny protokół 
zdawczo-odbiorczy bez żadnych uwag wobec niego58. 
 W Magistracie czekały Teodora nowe, niełatwe zadania. Jesienią 1897 r. 
został odwołany Prezydent Szpilotow i powołany Fiodorow. Jako sekretarz 
Magistratu, Teodor Baburyn przede wszystkim prowadził jego kancelarię. 
Jego pierwszym zadaniem byłą sprawa Pierwszego Spisu Powszechnego. 
Prace z nim związane wymagały dobrej organizacji i staranności.  
Do codziennych obowiązków sekretarza należały sprawy osobowe 
urzędników, pracowników obsługi Magistratu, zapisywanie do ksiąg 
ludności osób przybywających do Płocka i wykreślanie wyprowadzających 
się z Płocka, prowadzenie spraw związanych z wykonaniem powinności 
wojskowej, udzielaniem pomocy materialnej byłym żołnierzom i ich 
rodzinom, przygotowanie danych statystycznych do sprawozdania 
rocznego, sprawy paszportowe mieszkańców, kierowanie chorych na 
leczenie i szereg innych. 
 Z pewnością dobrze wywiązywał się z powierzonych obowiązków, skoro 
– po półtora roku pracy – Rząd Gubernialny wystąpił do Warszawskiego 
Generał-Gubernatora o powołanie Teodora Baburyna na stanowisko  
III ratmana Magistratu. Jako radca Teodor Baburyn jeszcze bardziej związał 
się z miastem i jego mieszkańcami. Do jego obowiązków należało m.in. 
wydawanie dokumentów i odpisów z akt Magistratu, kontakty ze starszym 
cechów rzemieślniczych, Płocką Strażą Ogniową, sporządzanie rozkładu 
gubernialnego podatku drogowego i ziemskiego, składki szkolnej oraz 
bożniczej, rozliczanie powinności szarwarkowej, ściąganie kosztów leczenia, 
sporządzanie budżetów szkół finansowanych przez Płocką Kasę Miejską, 
kontakty z Płocką Izbą Skarbową, ściąganie wszelkiego rodzaju opłat 
(stemplowych, sądowych, patentowych, spadkowych) i kar (zasądzonych 
wyrokiem sądu, policyjnych, za nielegalne przekroczenie granicy, posiadanie 
broni bez zezwolenia, kar paszportowych i innych), pożyczek, prowadzenie 
spraw osób zmarłych, spraw właścicieli nieruchomości, mianowanie 
członków Komisji Handlowej, członków Rady Nadzorczej Płockiej Kasy 
Oszczędnościowej itd. 

57 APP, AMP, sygn. 17727.
58 APP, AMP, sygn. 17080, 17402, 17727.
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 W czasie gdy Teodor Baburyn był ratmanem Magistratu, w Płocku  
i w całym Królestwie Polskim miały miejsce ważne wydarzenia polityczne: 
rewolucja 1905 r., wojna Rosji z Japonią na Dalekim Wschodzie, w której 
udział swój mieli również mieszkańcy Płocka, pierwsze wybory do Dumy 
Państwowej. Sprawy ratmana III z tego okresu to m.in.: ścisła współpraca 
ratmana z Inspektorem Fabrycznym, ubezpieczenia robotników na wypadek 
choroby, zapewnienie opieki rodzinom żołnierzy, którzy zginęli na wojnie 
lub wrócili z kalectwem, przydzielanie dodatkowych środków finansowych 
płockim gimnazjom, szkołom powszechnym, taryfa ulgowa dla młodzieży 
szkolnej itd. Te i wiele innych spraw odżyło w pamięci Teodora Baburyna, 
gdy został archiwistą. On sam przyczynił się do powstania wielu jednostek 
archiwalnych, które weszły do zespołu Akta miasta Płocka. 

Nie wiemy czym zajmował się Teodor Baburyn w Wydziale 
Administracyjnym Płockiego Rządu Gubernialnego, gdyż nie zachowały 
się żadne dokumenty. Można domniemywać, że obowiązki miały podobny 
zakres spraw jak w przypadku funkcji sekretarza Magistratu, z tą różnicą,  
że w skali guberni. 

Praca Teodora Baburyna na stanowisku referenta w różnych wydziałach 
Zarządu miasta Płocka w okresie dwudziestolecia międzywojennego nie 
wyróżniała się niczym szczególnym. Były to zwyczajne urzędnicze sprawy 
bieżące. Niemniej korzystano z pewnością z wiedzy i doświadczenia 
Baburyna, który przesuwany był do pomocy w innych wydziałach59.
 Właściwym archiwistą stał się Teodor Baburyn w 1939 r. gdy został 
powołany do przygotowania Archiwum Miejskiego na przeniesienie za 
granicę. Niemcy żądali rzetelności, dokładności i pracowitości, a cechy 
te Baburyn miał rozwinięte w najwyższym stopniu. Dostał maszynę do 
pisania, papier i cały zespół Akt miasta Płocka lat 1808–1939 do spisania  
i zakwalifikowania (wg wytycznych okupanta). Przez ponad pięć długich 
lat okupacyjnych Teodor Baburyn chodził do Magistratu i je spisywał. 
Rubryki były w języku niemieckim, tytuły w języku polskim. Ponieważ 
ponad 20 tysięcy jednostek sporządzono w języku rosyjskim, należało 
je przetłumaczyć na język polski. Polskie tytuły to również jedna z zasług 
Teodora Baburyna. Zbyt długie nieco modyfikował, zachowując ich sens. 
W pozostałych rubrykach był numer jednostki, liczba woluminów, rok 
rozpoczęcia, ręcznie wpisana kwalifikacja (A i B) i uwagi (również wpisane 
własną ręką archiwisty). Spisy akt wykonane przez Teodora Baburyna to 
kilkanaście ksiąg z prowizorycznymi tekturowymi okładkami, na końcu 
sygnowane inicjałami „T.B” lub pełnym podpisem z dodatkiem „archiwista”. 
Jedna z ksiąg o sygnaturze 21612 jest napisana ręcznie przez archiwistę.  
W kilku innych ręcznie sporządzone są dodatkowe karty. Spisy wykonane 
59 APP, AMP, sygn. 21654, k. 30 v.
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przez Teodora Baburyna weszły do zespołu Akt miasta Płocka po jednostkach 
w języku rosyjskim i z następującymi sygnaturami:

21612 – Spis akt urzędnika prowadzącego księgi ludności w latach 
  1875–1880.
21613 – Spis akt Wydziału Kwaterunkowego z lat 1867–1874.
21614 – Spis akt Wydziału Kwaterunkowego z lat 1875–1902, 1905.
21615 – Spis akt administracyjno-gospodarczych z lat 1867–1874.
21616 – Spis akt ratmana II 1875–1914. Wydział Gospodarczo- 
  Administracyjny.
21617 –  Spis akt 1. Wydziału Finansowego 1869–1874, 2. Urzędu  
  Skarbowego 1807–1871.
21618 –  Spis akt ratmana III 1875–1915.
21619 –  Spis akt sekretarza Magistratu z lat 1875–1915.
21620 –  Spis akt sądowo-policyjnych Wydziału Prezydialnego 1868–1876. 
21621 –  Spis akt sądowo-policyjnych Wydziału Prezydialnego z lat 
  1875–1878.
21622 –  Spis akt z lat 1875–1914 (niepełny, dublet).
21623 –  Spis akt Kasy Miejskiej z lat 1868–1874–1912.
21624 – Spis akt sądowo-policyjnych 1875–1878. Wydział Kwaterunkowy  
  z lat 1868–1874/1877. Urzędnik do spraw ksiąg ludności z lat  
  1875 – 1880. Sekretarz Magistratu z lat 1868–1874. Akta Kasy  
  Miejskiej z lat 1868–1914.
21625 – Skorowidz alfabetyczny akt Magistratu sporządzony na podstawie  
  akt z 1825 r. po brakowaniu w 1885 r. 

Na końcu każdego spisu archiwista Baburyn podaje liczbę jednostek 
kat. A i B oraz liczbę ogólną jednostek. Nie wiemy dokładnie jakie były 
zamierzenia okupanta, możliwe, że miały być jedynie zakwalifikowane do 
kat. A, a inne zniszczone. Na szczęście dla zespołu Akt miasta Płocka los 
okazał się łaskawy, w czym tkwiła duża zasługa archiwisty Teodora Baburyna. 
Okres od 1939 do końca jego pracy zawodowej w 1953 r. to pomyślne lata 
dla grupy Akta miasta Płocka, przechowywanego najpierw w Archiwum 
Miejskim, a od 1 lutego 1953 r. w Archiwum Państwowym w Płocku.  
Mimo że ich kustosz i kierownik w chwili odejścia ze służby państwowej 
miał 81 lat. Szczyt kariery zawodowej, urzędniczej Baburyna przypada na 
początek XX wieku, a w zawodzie archiwisty (co wielokrotnie podkreślał  
w ankietach i dokumentach) ujawnił się u schyłku jego długiego, liczącego 
95 lat, życia. Obydwa te okresy uzupełniają się. Lata pracy urzędniczej były 
bardzo pomocne dla archiwisty. 
 Jego wkład pracy dla Archiwum Państwowego w Płocku jest ogromny, 
choć nie w pełni doceniony (wyjątkiem niech będzie opinia, jaką wydał 
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Teodorowi Baburynowi Eugeniusz Szwankowski w 1952 r.). Niniejszy  
artykuł niech będzie cząstką spłaty długu Archiwum Państwowego  
w Płocku wobec tego niezwykłego człowieka, którego długie życie 
zaznaczyło się w historii miasta, związując się z nim na dobre i złe czasy. 
W okresie międzywojennym wielu Rosjan, którzy mieszkali wcześniej na 
ziemiach polskich, wyjechało do Związku Radzieckiego. Teodor Baburyn 
pozostał tu z najbliższą rodziną, co świadczy o jego silnych związkach  
z kulturą polską, językiem polskim i Płockiem.  
 Mimo świadomości, że nie do wszystkich źródeł udało się dotrzeć  
(z przyczyn obiektywnych), sądzimy, że wiele spraw dotyczących Teodora 
Baburyna – nauczyciela, urzędnika, archiwisty, mieszkańca miasta Płocka – 
zostało w tym miejscu uwidocznionych. 
 Mamy też nadzieję, że być może ktoś z Jego Rodziny lub kolegów zechce 
jeszcze odkryć jakąś kartę z życia i pracy tego niezwykłego Człowieka. 
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Krystyna Grochowska-Iwańska, Agnieszka Wojciechowska, Teodor 
Baburyn – rodem Rosjanin, sercem płocczanin

Streszczenie
Artykuł przedstawia życie i dokonania Teodora Baburyna, polskiego 
archiwisty pochodzenia rosyjskiego, który żył w latach 1872–1967. Teodor 
Baburyn był nauczycielem, urzędnikiem Magistratu i Płockiego Rządu 
Gubernialnego oraz archiwistą. Największe zasługi położył jako archiwista. 
W okresie okupacji hitlerowskiej porządkował i spisywał Akta Miasta 
Płocka, dzięki czemu uchronił je przed wywiezieniem oraz zniszczeniem. 
Po wyzwoleniu, do roku 1953 kontynuował prace archiwalne w Archiwum 
Miejskim, a następnie w Archiwum Państwowym. Cechowała go sumienność, 
pracowitość, znajomość Akt miasta Płocka i sentyment do miasta, które 
wybrał w roku 1890 i pozostał w nim do końca swego życia.     

Słowa kluczowe: archiwista, archiwum państwowe, Akta miasta Płocka.

Krystyna Grochowska-Iwańska, Agnieszka Wojciechowska, 
Teodor Baburyn – a Russian by descent who heartily approved  

of Płock

Summary
The paper presents the life and work of Teodor Baburyn (1872–1967),  
a Polish archivist of Russian descent who also worked as a teacher and a 
clerk to Płock’s Municipal Council and Provincial Government. During the 
German occupation, he sorted and wrote down the Records of the Town of 
Płock (Akta Miasta Płocka), protecting them from theft and destruction. After 
the Second World War had ended, he continued working as an archivist in 
the Municipal Archive in Płock, and later on in the State Archive, up to 1953.  

Keywords: archivist, State Archive, Records of the Town of Płock (Akta 
Miasta Płocka).
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Michał Sokolnicki

W sprawie sytuacji Żydów w Płocku w 1945 roku
(przyczynek historyczny)

Historia tego tekstu jest dość długa. Powstawał on od początku 2008 roku, 
tj. od chwili pojawienia się w obiegu naukowym Strachu Jana Tomasza 
Grossa, książki opowiadającej o antysemickich postawach Polaków po 
zakończeniu II wojny światowej. Obecna wersja artykułu ma specyficzną 
budowę, oddającą kolejność dochodzenia do posiadanej na ten temat 
wiedzy. Nie omawia historii Żydów w Płocku po 1945 r.1, nie jest również 
wykładem stosunków polsko-żydowskich w Płocku w tym okresie. Próbuje 
zbliżyć się do odpowiedzi na pytanie, czy w 1945 roku w Płocku mogło dojść 
do pogromu Żydów?

W czytelni Biblioteki im. Zielińskich w Płocku znajduje się oprawiony 
maszynopis – tłumaczenie Saula Greenspana (a właściwie Szlomy 
Grinszpana) – książki zatytułowanej Żydzi w Płocku. Jest to księga 
pamiątkowa, tzw. pinkas, jedna z wielu, jakie powstawały w diasporze 
żydowskiej po II wojnie światowej w celu upamiętnienia historii Żydów 
w miejscach, gdzie życie żydowskie przestało istnieć. Jej autor był Żydem 
płockim, który wyemigrował z kraju na początku lat trzydziestych XX wieku. 
Po Zagładzie postanowił ocalić od zapomnienia historię płockich Żydów. 
Jego praca ma więc charakter kompilacji opracowań historycznych na 
temat Żydów płockich, które mogły być dostępne autorowi, osobistych 
wspomnień z Płocka oraz przekazów osób mu współczesnych, pozostałych 
w Płocku po jego wyjeździe lub mających kontakt z miastem.

Postanowiłem dokonać analizy tej części książki, w której autor 
podejmuje temat niedoszłego pogromu Żydów, którzy powrócili do miasta 
po zakończeniu II wojny światowej. Oto odnoszący się do tego tematu 
fragment książki:

Gdy wojna się skończyła, pewna liczba płockich Żydów powróciła do Płocka wierząc, że będą 
mogli tam żyć dalej. Ale nienawiść części Polaków do Żydów nie zmniejszyła się w niczym, 
mimo, że rząd zwalcza antysemityzm. Niewielka liczba Żydów w mieście, była w oczach tych 
Polaków za duża. Podczas Wielkanocy 1946 r. zniknęło polskie dziecko. Natychmiast rozeszła 
się pogłoska w mieście, że Żydzi zabili dziecko w celach rytualnych. Nastroje były drażliwe. 
Resztka Żydów żyła w strachu, obawiając się pogromu. Wśród niektórych Polaków rozwijała 
się agitacja, iż należy pozabijać tych Żydów, których Hitler nie zdążył unicestwić. Dzięki PPS-
owskiemu działaczowi Kępczyńskiemu, który kierował Ubezpieczalnią Społeczną, podjęto 
środki, aby nie dopuścić do krwawego pogromu. Następnego dnia dziecko znaleziono żywe. 
1 Dla jasności obrazu przypomnijmy jednak, iż w czerwcu 1945 r. „Jedność” informowała,  

że Płock zamieszkuje 65 osób narodowości żydowskiej (25 591 wszystkich mieszkańców). 
Zob. „Jedność” 13 VI 1945, nr 21, s. 3.
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Było to pierwsze krwawe oszczerstwo o rzekomy mord rytualny, zanotowany w Płocku i stało 
się to po wymordowaniu 95% żydowskiej ludności przed niedawnym przecież czasem2. 

Spróbujmy zastanowić się, na ile wiarygodny jest Greenspan. Motyw 
porwania dziecka przez Żydów był przyczyną pogromów w Kielcach, 
Krakowie i Rzeszowie. Nie ma powodu, by uważać, że w Płocku mogło 
być inaczej. Szczególne znaczenie dla oceny wiarygodności całej sytuacji 
może mieć – moim zdaniem – informacja, iż pogromowi zapobiegła 
postawa Wincentego Kępczyńskiego. To piękna postać międzywojennego 
Płocka. Z zawodu kołodziej, w latach 1918–1939 przywódca Polskiej Partii 
Socjalistycznej w Płocku (najsilniejszej organizacji politycznej w mieście 
tego okresu), poseł na sejm II Rzeczypospolitej, radny miasta przez cały 
okres międzywojenny, posiadający autorytet wśród proletariatu, jak  
i części inteligencji miasta. W okresie II wojny światowej więzień obozu 
koncentracyjnego w Dachau, po powrocie do miasta znów aktywnie 
działający w PPS, m.in. w kierunku usamodzielnienia jej od komunistycznej 
PPR. Wyrzucony z PPS przed połączeniem resztek tej partii z PPR, podczas 
tzw. zjednoczenia ruchu robotniczego i powstania Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej. W latach 30-tych wielokrotnie współpracujący  
z żydowskimi organizacjami robotniczymi w Płocku, również w zwalczaniu 
antysemityzmu. To m.in. dzięki niemu uniknięto walk z bojówkami endeckimi 
w Płocku na wiosnę 1938 roku3. Jeśli szukamy osoby, która wówczas miała 
jakiś autorytet wśród znacznej części mieszkańców miasta, to znajdujemy ją 
właśnie w Wincentym Kępczyńskim.
 Pójdźmy jednak dalej badając wiarygodność informacji Greenspana. 
Nieco później pisze on o odnalezieniu na strychu synagogi rodałów  
i ksiąg rabinicznych4. To wydarzenie potwierdza doniesienie z „Jedności 
Mazowieckich” (nr 42 z 31 lipca 1947 r.). Następnie Greenspan pisze  
o odkopaniu ukrytego sztandaru klubu sportowego Makabi. Również tę 
informację potwierdza „Jedność Mazowiecka” w numerze 41 z 25 lipca 1947 r. 
 Fakt, że o niedoszłym pogromie nie pisała prasa płocka, nie jest żadnym 
dowodem na fałszywość tej informacji. Działająca cenzura mogła nie 
upublicznić takiego tekstu w obawie przed pogorszeniem stosunków 
polsko-żydowskich. Prasa poddana komunistycznej cenzurze o wielu 
zdarzeniach nie komunikowała, ale nie znaczy to, że nie miały one miejsca.
 Kolejna informacja (o jej treści nieco później) z książki Żydzi w Płocku 

2 S. Greenspan, Żydzi w Płocku, maszynopis w zbiorach Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa 
Naukowego Płockiego, s. 357.

3 Zob. M. Sokolnicki, Przejawy antysemityzmu w latach 30. w Płocku, „Notatki Płockie” 1997, 
nr 1/170, s. 9; idem, Przejawy antysemityzmu w latach 30. w Płocku (w świetle akt Urzędu 
Wojewódzkiego Warszawskiego), „Notatki Płockie” 1999, nr 2/179, s. 35.

4 S. Greenspan, op. cit., s. 357.
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opiera się na korespondencji płockiego Żyda do głównego organu 
prasowego PPR. W dostępnym tłumaczeniu jest nim „Trybuna Ludu”, 
choć wiadomo, że organem KC PPR był „Głos Ludu”, zaś „Trybuna Ludu” to 
organ KC PZPR. Przyjmijmy, że albo Greenspan nie za dobrze orientował 
się w meandrach organizacyjnych PZPR (PPR czy PZPR – mógł nie widzieć 
różnicy), albo pomyłkę popełnił tłumacz. Jeśliby jednak rzeczywiście  
w jakimś numerze „Głosu Ludu” lub „Trybuny Ludu” znalazł się list płockiego 
Żyda Alfreda Bernsztajna (nie sprawdzałem tego), wówczas wiarygodność 
informacji podanych przez Greenspana, pozostawiając na chwilę na boku 
sprawę pogromu, byłaby już bardzo wysoka. Tym samym trafność informacji 
o pogromie wzrosłaby niesłychanie.
 O przygotowaniach do tegoż pogromu wspomina również w swym 
pamiętniku Adam Neuman-Nowicki5. Podaje identyczne informacje co 
Greenspan6. Na ocenę pełnej wiarygodności jego relacji wpływa jednak 
fakt, że – jak sam pisze w przypisie7 – odtwarzając tę partię wspomnień 
opierał się m.in. na książce Greenspana. Nie możemy więc wykluczyć,  
gdyż autor nic o tym nie wspomina, że wiedzę o pogromie akurat powziął 
od Greenspana. W poważnym stopniu osłabia to jej wartość dowodową.
 Po raz trzeci spotkałem się osobiście z tematem tegoż pogromu przed 
około dziesięciu laty, podczas promocji wspomnień Symchy Gutermana8 
w Towarzystwie Naukowym Płockim, odbywającej się z udziałem syna 
autora. Na pytanie dotyczące pogromu, Jakub Guterman odpowiedział,  
że nic na ten temat nie wie. Wówczas głos zabrał Jan Przedpełski stwierdzając, 
iż informację o przygotowywanym pogromie słyszał lata wcześniej od –
płockiego Żyda – Pawła Grzebienia9. 
 Zakładając jednakże, iż jedynym źródłem informacji o pogromie 
jest Greenspan, biorąc pod uwagę wysoką ocenę wiarygodności, jaką 
przyznaliśmy mu za inne informacje, oraz przyjmując – jako bardzo 
prawdopodobne i dobrze historycznie (oraz psychologicznie) umoty-
wowane stwierdzenie – że to właśnie Wincenty Kępczyński był tym, 
który mógł przyczynić się do zapobiegnięcia pogromowi, należy 

5 A. Neuman-Nowicki, Walka o życie. Wspomnienia płocczanina, w: Płock we wspomnieniach, 
Płock 2006.

6 Ibidem, s. 144.
7 S. Greenspan, op. cit., s. 143.
8 S. Guterman, Kartki z pożogi, Płock 2004. 
9 Nie wiedziałem niestety czy Grzebień, tak jak A. Neuman-Nowicki, nie uzyskał tej wiedzy 

z lektury Greenspana. Podczas sesji naukowej w Archiwum Państwowym w Płocku  
7 maja 2015 r., której pokłosiem jest niniejszy zbiór publikacji, obecny na niej Jan Przedpełski 
oświadczył, iż posiadana przez Grzebienia wiedza pochodziła z autopsji. Dodał ponadto,  
że oprócz W. Kępczyńskiego drugą osobą, która miała przyczynić się do powstrzymania 
pogromu, był Alfred Blay (wówczas prawie siedemdziesięcioletni przewodniczący miejsco-
wego komitetu żydowskiego – przyp. autora).         
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stwierdzić, że wiadomość o możliwości zaistnienia zajść antyżydowskich 
w Płocku (a przynajmniej utrzymywania się takich nastrojów) jest bardzo 
prawdopodobna. Można by powiedzieć wręcz, że graniczy z pewnością.
 Aby móc tak powiedzieć, trzeba jednak znać jeszcze kilka faktów, 
stanowiących tło tych wydarzeń. A nie było ono przyjazne dla Żydów  
i o tragedię nie było trudno. W zespole archiwalnym akt miasta Płocka10 
znajduje się okólnik Wojewody Warszawskiego do starostów powiato-
wych11 (a więc m.in. do starosty płockiego) z 20 czerwca 1945 r. Potrzebne 
jest zacytowanie jego części: 

Doszło do wiadomości Urzędu Wojewódzkiego, iż zdarzają się wypadki, że powiatowe władze 
i urzędy administracji ogólnej oraz władze i urzędy samorządu terytorialnego nie kierują 
się przy załatwianiu spraw petentów narodowości żydowskiej należnym obiektywizmem. 
W bezpodstawnie negatywnym ustosunkowaniu się do tych spraw wymienionych władz 
i urzędów – zwłaszcza w utrudnianiu repatriantom żydowskim zajmowania należnych im 
mieszkań, przebija wyraźnie wysoce niedemokratyczna tendencja antysemicka. Urząd 
Wojewódzki zwraca uwagę na to niepożądane zjawisko i zaznacza, że wszystkich lojalnych 
obywateli RP, bez względu na ich narodowość i wyznanie należy traktować jednakowo, tj. iść po 
myśli ułatwiania im życia w ramach obowiązującego ustawodawstwa. W związku z tym Urząd 
Wojewódzki zaleca Obywatelom [tj. starostom – przyp. autora] przestrzegać, ażeby podległe im 
władze i urzędy, stosowały się do wskazań niniejszego pisma12.

Czego dowiadujemy się z tego pisma? Otóż okazuje się, że wśród 
urzędników państwowych i samorządowych województwa warszawskiego 
– mówiąc ogólnie – zdarzały się przypadki zachowań antysemickich. 
Obywatele polscy narodowości żydowskiej byli gorzej traktowani z powodu 
swego pochodzenia. Pismo mówi o urzędnikach, nie o ogóle ludności. 
Jeśli jednak nastroje antysemickie panowały wśród kadry urzędniczej, 
a więc bardziej świadomej grupy społecznej, znajdującej się jednak 
w orbicie wskazań władz zalecających zwalczanie antysemityzmu, to 
trudno oczekiwać, że pozbawione były emocji antyżydowskich szerokie 
rzesze ludności. To, że takie pismo powstało, świadczy o tym, że postawy 
antysemickie, musiały przybrać już szeroki zasięg.
 Właśnie na antysemickie zachowania skarżył się we wspomnianym 
wcześniej liście do „Głosu Ludu” czy też „Trybuny Ludu” płocki Żyd Alfred 
Bernsztajn. Nikt nie kieruje listu do gazety, gdy spotyka go jakieś negatywne, 
ale jednak jednostkowe zachowanie. Myślę, że antysemityzm musiał 
mocno dać się we znaki Bernsztajnowi, skoro zdecydował się na napisanie 
listu do centralnego organu rządzącej partii. Prawdopodobnie wcześniej 

10 Archiwum Państwowe w Płocku, zespół: Akta Miasta Płocka, t. 28944, sygn. 28944. 
11 Tekst cytuje również J. T. Gross, Strach, Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej 

zapaści, Warszawa 2008, s. 70.
12 Cytowany okólnik jest następstwem, zamieszczonego przez Grossa w jego pracy, pisma 

ministerstwa administracji publicznej m.in. do urzędów wojewódzkich.
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interweniował w urzędach, a dopiero brak zmiany sytuacji doprowadził go 
do decyzji o wysłaniu listu.
 Gdy, pisząc pierwotną wersję tegoż tekstu, zastanawiałem czy w Płocku 
rzeczywiście możliwe byłoby wywołanie w 1946 roku antyżydowskich 
wystąpień, zupełnie przypadkowo trafiłem na 18. numer czasopisma 
„Karta” z 1996 roku. Zawierał on dwa artykuły dotyczące powojennych 
przejawów nastrojów antysemickich i mordów na Żydach13. Nie ma tam 
opisów zdarzeń, które działyby się na Mazowszu. Naszą uwagę przykuły 
wszak dwa zdjęcia dotyczące miejscowości znajdującej się tylko 45 km od 
Płocka – Kutna. Na pierwszym zdjęciu widać moment odsłonięcia pomnika 
ku czci pomordowanych przez Niemców kutnowskich Żydów: grono osób, 
kwiaty, daje się zauważyć jeszcze atmosfera przemówienia. Drugie zdjęcie 
przedstawia to samo miejsce, ale po pięciu dniach od uroczystości – 
porozrzucane po polu i rozbite części pomnika.
 Owszem zdewastowanie cmentarza to nie to samo, co agresja skierowana 
przeciwko żywym ludziom, ponadto coś co zdarzyło się w Kutnie, nie 
musiało zdarzyć się w Płocku. A jednak terytorialna bliskość tego rodzaju 
zdarzenia (podobne do niego zadziały się również w innych rejonach Polski) 
sprawia, iż uświadamiamy sobie, że pogrom mógł (co nie oznacza, że musiał) 
powtórzyć się i w Płocku.
 Wkrótce po napisaniu tego tekstu zupełnie nieoczekiwanie natrafiłem 
na artykuł pt. Mit mordu rytualnego w powojennej Polsce. Archeologia  
i hipotezy, opublikowany w kwartalniku „Kultura i Społeczeństwo” autorstwa 
Marcina Zaremby14 – historyka, autora m.in. pracy Komunizm, legitymizacja, 
nacjonalizm: nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce. 
W artykule tym autor analizuje plotkę o mordzie rytualnym praktykowanym 
jakoby przez Żydów w charakterze przyczyny wystąpień antyżydowskich 
w powojennej Polsce. Opierając się na ponad dwudziestu przykładach 
wskazuje na, wydawałoby się dziś nieprawdopodobny, poziom wiary 
ludzi w wampiryczne skłonności Żydów. Zasięg tej plotki obejmował 
cały kraj. Korzystając z akt zespołu archiwalnego Komendy Głównej 
Milicji Obywatelskiej, przechowywanego w archiwum Instytutu Pamięci 
Narodowej, twierdzi, że plotka ta obejmowała również Płock. 

Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Mariusza Żuławnika, historyka 
pracującego w IPN w Warszawie, otrzymałem odpisy dokumentów, na 
które powołuje się Zaremba. Pierwszy z nich to „wyciąg z meldunków 
nadzwyczajnych z woj. warszawskiego”. Zawiera on m.in. krótką informację 
13 D. Blus-Węgrowska, Atmosfera pogromowa, „Karta”, 1996, nr 18, s. 87–107; M. Pisarski,  

W nowej Polsce, s. 108–119.
14 „Kultura i Społeczeństwo” 2007/2, t. LI; powtórzony później przez niego jako jeden 

z rozdziałów, zob. Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys, Warszawa 
2012.
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z Płocka: „6.9.45. w mieście Płocku zginęło troje małych dzieci i panienka 
lat 20-cia. Po mieście krążą pogłoski rozsiewane przez reakcję, jakoby 
dzieci złapane zostały przez Żydów. 10.9.45. 1 dziecko zostało odnalezione 
w gm. Biała. Kobietę, która uprowadziła dziecko, przekazano do U.B.P.”15 
Drugi to pismo zastępcy komendanta MO m. Płocka ds. polityczno-
wychowawczych z 15 września 1945 r. adresowane na komendę MO 
województwa warszawskiego. Dotyczyło ono usiłowania uprowadzenia 
pięcioletniego chłopca przez kobietę, którą zatrzymano i przekazano do 
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku. Pismo kończy 
się następującym zdaniem: „Z powodu ciągłych wypadków z dziećmi  
wśród ludności na mieście panuje duże wzburzenie”16.

Pozostawmy na boku, mające wówczas niemal rytualny charakter, 
stwierdzenie o rozsiewaniu pogłosek przez „reakcję”. Plotka po prostu 
funkcjonowała w społeczeństwie. Przypomnijmy sobie co – wg Greenspana 
– miało być powodem pogromu, któremu zapobiegł Wincenty Kępczyński? 
Zniknięcie dziecka i plotka o jego zabiciu w celach rytualnych. Czy nie o tym 
traktowały meldunki Milicji Obywatelskiej?

Sięgnijmy w tym miejscu do prasy z tego okresu. „Jedność” z 9 września 
1945 r.17 zamieszcza ogłoszenie o zaginięciu trzyletniej dziewczynki.  
Jednak potem milczy na temat tego czy zaginiona dziewczynka odnalazła 
się i w jakich okolicznościach. Ale o ograniczeniach prasy już pisaliśmy. 
Podłoże do wszczęcia antyżydowskich przedsięwzięć było więc gotowe. 
Spróbujmy postawić się w tej sytuacji sprzed 70 lat. Płock nie był wyspą, 
która nie miała połączenia z resztą kraju. Do jego mieszkańców na pewno 
dobiegały pogłoski o porywaniu dzieci przez Żydów. Nie przywiązywano 
jednak do nich wagi. Jednak w sprzyjających okolicznościach, to znaczy gdy 
rzeczywiście doszło do zaginięcia dzieci, nagle docierała do świadomości tych 
ludzi treść owej plotki. Ówczesne czasy to okres niepewności i powojennego 
zamętu. Stałe struktury ładu społecznego uległy zaburzeniu. W takich 
wyjątkowych warunkach zbiorowe pojmowanie porządku społecznego 
może ulec wykolejeniu, doprowadzając do sytuacji, która w normalnych 
warunkach byłaby niemożliwa. Wydawałoby się – nieprawdopodobna 
plotka, tymczasem nagle może stać się rzeczywistością.

Nie znajdujemy innych przyczyn pojawienia się nagłej – jak się 
wydaje – wrogości ludności chrześcijańskiej Płocka do Żydów. Nie był nią  
z pewnością udział Żydów w resorcie bezpieczeństwa. We wrześniu 
15 Archiwum IPN Biuro Udostępniania (IPN BU), sygn., 1550/826, k. 307.
16 Ibidem, k. 312.
17 Treść ogłoszenia: „Dnia 6.9.45 r. w godzinach popołudniowych zaginęła Kowalska Danuta 

lat 3, szczupła blondynka, zamieszkała w Płocku przy ul. Ostatniej 1. Ktoby wiedział coś 
o zaginionej proszę wiadomości kierować pod adres wymieniony lub do Milicji”. Zob. 
„Jedność” 9 IX 1945, nr 46, s. 4.
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1945 roku w powiatowym UB służyło tylko dwóch Żydów, żaden z nich 
na eksponowanym stanowisku18. W ogóle lato 1945 roku to dopiero 
początek tworzenia UB na ziemiach polskich, wśród ludności nie był jeszcze 
rozpowszechniony stereotyp Żyda – ubeka, co mogłoby być przyczyną 
nienawiści. Ewentualna niechęć do oddawania mieszkań, które przed 
wojna stanowiły własność Żydów, jeśli w ogóle miała miejsce, dotyczyła 
z pewnością tylko nielicznych (zaledwie 65 Żydów wróciło do miasta). 
Pozostaje więc tylko wiara w irracjonalną plotkę o porwaniu dzieci.

Uściślijmy jeszcze kwestię datacji ewentualnych antyżydowskich 
wystąpień. Greenspan pisze o Wielkanocy 1946 r., zaś meldunki milicyjne 
o wrześniu 1945 r. Zastanówmy się jeszcze dlaczego Greenspan wymienił 
jako czas niedoszłego pogromu okres przed świętami wielkanocnymi?  
Jak zauważa Marcin Zaremba: „w historii zwykle do antyżydowskich 
zamieszek dochodziło w okolicach Świąt Wielkanocnych”19. Dlaczego? 
Ponieważ Wielki Piątek zbiegał się z żydowskim świętem ofiarowania 
Paschy, zwanym Pesach. Tymczasem w czasie tego święta wyrabiano macę, 
do czego – jak głosił mit – niezbędna była krew chrześcijańska, najlepiej 
pochodząca od niewinnego dziecka20. Jeśli w tradycji i świadomości Żydów 
ten okres łączyli oni z zagrożeniem bezpieczeństwa, nie dziwi fakt, że – 
być może niezorientowany dokładnie Greenspan – wiedząc tylko ogólnie  
o możliwym pogromie, datował go na okres przed świętami wielkanocnymi.  

Zestawiając ze sobą informacje źródłową (raporty milicji) oraz 
przekaz ustny zamieszczony przez Greenspana, wydaje się, że możliwość 
ewentualnych zajść antyżydowskich w Płocku winniśmy datować na 
wrzesień 1945 r. Większą wiarygodność przyznać należy pisanym na bieżąco 
meldunkom milicyjnym niż informacji jaką z nieznanego źródła posiadał 
Greenspan. Aczkolwiek nie jesteśmy w stanie jednoznacznie wykluczyć, 
iż jakieś nastroje czy pogłoski antyżydowskie nie pojawiły się również  
w okolicach Wielkanocy 1946 r. Co do przyczyny wydarzeń – jak zauważyliśmy 
– oba źródła są zgodne. Nie ma również podstaw, by nie wierzyć ustępowi  
z książki Greenspana, że do zapobieżenia pogromowi przyczynił się 
Wincenty Kępczyński.

Pośrednim potwierdzeniem faktu jakoby Żydzi płoccy obawiali się 
jakiegoś zagrożenia fizycznego są opublikowane ostatnio wyniki badań 
Aliny Całej, dotyczące zagadnienia ochrony bezpieczeństwa fizycznego 

18 J. Pawłowicz, Ludzie płockiej bezpieki. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku 1945 – 
1956, Warszawa 2007, s. 159, 161, 217, 253, 276, 345

19 M. Zaremba, Mit mordu rytualnego w powojennej Polsce. Archeologia i hipotezy, „Kultura 
i społeczeństwo”, 2007, t. 51, nr 2, s. 94.

20 Ibidem; zob. również: hasło: mord rytualny, w: A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, Historia  
i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa 2000, s. 220.
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Żydów w Polsce powojennej21. Autorka śledzi działalność tzw. komisji 
specjalnych przy, funkcjonujących na terenie kraju, komitetach żydowskich, 
powstających w miejscach większego skupienia ludności żydowskiej.  
Owe komisje specjalne były grupami ochotników – Żydów wyposażonych  
w broń palną, ochraniających instytucje i placówki żydowskie. Ich 
powstanie było konsekwencją pogromu w Kielcach z 7 lipca 1946 roku 
oraz dziesiątków przypadków mordowania Żydów spowodowanych ich 
pochodzeniem. Jak wynika ze szczątkowo tylko zachowanej dokumentacji, 
tego rodzaju uzbrojona komisja specjalna istniała również w Płocku, 
prawdopodobnie od drugiej połowy 1946 roku do rozwiązania w marcu 
1947 r, a więc powstała po pogromie kieleckim. Wobec tego nie łączymy  
jej z możliwym faktem agresji wobec Żydów w Płocku w 1945 r. Poza 
tym sprawa powstania komisji była, z jednej strony, wynikiem pewnych 
nastrojów w całym kraju, nie musiała więc być spowodowana konkretną 
sytuacją panującą w Płocku. Z drugiej zaś strony była efektem subiektywnych 
odczuć Żydów, które nie musiały przecież znajdować odzwierciedlenia  
w obiektywnej sytuacji, w każdym miejscu, w którym taka komisja powstała.

Reasumując, raz jeszcze przypomnijmy, iż wzmianka Saula Greenspana 
o potencjalnym, acz niedoszłym do skutku, pogromie antyżydowskim  
w Płocku, została pozytywnie zweryfikowana z ustaleniami archiwalnymi 
dokonanymi przez Marcina Zarembę. W takim stopniu, że możemy  
z całkowitą pewnością mówić o możliwości erupcji antyżydowskich 
nastrojów w Płocku we wrześniu 1945 roku. Na ich tle doszło do zaburzeń 
porządku w wielu miejscach w kraju. Stan naszej aktualnej wiedzy nie pozwala 
w stu procentach dać odpowiedzi na pytanie, dlaczego w Płocku do nich nie 
doszło. Być może nastroje społeczne wywołane pogłoskami nie były na tyle 
silne, by przerodzić się w działanie, przypuszczalnie władze zmobilizowały 
organy porządku do wzmożonej aktywności i przeciwdziałania możliwym 
wydarzeniom, a może wystarczyły działania uświadamiające podjęte przez 
Wincentego Kępczyńskiego i jemu podobnych? Wydaje się, że na to pytanie 
nie poznamy już odpowiedzi. Dostępne źródła wskazują na dwie ostatnie 
przyczyny. Zapewne wynika to z tego, iż mają one bardziej konkretny 
i namacalny charakter niż pierwsza z nich. 

W każdym razie poza wątpliwościami pozostaje jeden fakt – występowania 
w Płocku poważnych nastrojów antyżydowskich, grożących wybuchem 
i uzasadniających postawienie zawartego we wstępie niniejszego tekstu 
pytania. Wart jest przypomnienia i możliwie pełnego wyjaśnienia ten mało 
znany epizod z dziejów miasta i jego mieszkańców. 

21 A. Cała, Ochrona bezpieczeństwa fizycznego Żydów w Polsce powojennej. Komisje Specjalne 
przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce, Warszawa 2014.

w SPrAwie SytuAcji Żydów w Płocku w 1945 roku
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Michał Sokolnicki, W sprawie sytuacji Żydów w Płocku w 1945 roku 
(przyczynek historyczny)

Streszczenie
W latach 1945–1947 w Polsce istniały nastroje antyżydowskie. W kilku 
miastach doszło do pogromu Żydów. Wg relacji zamieszczonej w pracy Żydzi 
w Płocku autorstwa Saula Greenspana oraz dokumentów archiwalnych Milicji 
Obywatelskiej do pogromu żydowskiego mogło dojść we wrześniu 1945 
roku w Płocku. Powodem była plotka o dokonanym przez Żydów mordzie 
rytualnym. Ewentualnemu pogromowi zapobiegła prawdopodobnie 
postawa działacza Polskiej Patrii Socjalistycznej (PPS) Wincentego 
Kępczyńskiego oraz działania podjęte przez Milicję Obywatelską.

Słowa kluczowe: Płock, 1945, stosunki polsko-żydowskie.

Michał Sokolnicki, On the situation of the Jews in Plock in 1945 
(historical contribution)

Summary
In 1945–1947, anti-Jewish moods prevailed in Poland. In several cities there 
was a pogrom of Jews. According to the relation published in the book  „Jews 
in Plock” by Saul Greenspan and archival documents of Citizens’ Militia, 
Jewish pogrom could occur in September 1945. The reason was a rumour 
about blood libel. Eventual pogrom was probably prevented by the attitude 
of the Polish Socialist Party’s activist Wincent Kępczyński and actions taken 
by the Citizens’ Militia.

Keywords: Plock, 1945, Polish – Jewish relations.
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Tomasz Piekarski

Rok 1945 w dokumentach z zasobu centrali  
Archiwum Państwowego w Płocku

W dniu 21 stycznia, gdy w terenie powiatu jeszcze huczą armaty i trzeszczą automaty, 
ludność poza powrotem do swych gospodarstw, z których była wyrzucona przez okupantów,  
już samorzutnie przemyśla i powołuje do życia własną administrację: powstają w miastach  
i gminach rady narodowe i zarządy; ochotnicze straże pożarne, obok gaszenia pożarów, pełnią 
funkcje organów bezpieczeństwa w miastach i po wsiach; w dniu 23 stycznia zbierają się  
w Sierpcu działacze społeczni powiatu i powołują do życia Starostwo Powiatowe […]1.

Tak w maju 1945 roku pisał w pierwszym sprawozdaniu starosta sierpecki. 
Dokument ten stanowi część zespołu Starostwo Powiatowe w Sierpcu 1945–
1950. Przytoczone słowa tylko częściowo oddają atmosferę tamtych dni. 
Reprezentują typową dla dokumentów z tego okresu nomenklaturę, z którą 
musi zmierzyć się badacz przeszłości, aby dotrzeć do sedna sprawy i prawdy 
historycznej w nich się kryjącej.

Liczenie i ewidencjonowanie zamordowanych oraz poszkodowanych, 
szacowanie szkód, rozliczenia z przeszłością, odbudowa, a także tworzenie 
struktur nowej władzy – tak można by streścić zawartość znajdującą się 
w dokumentach sprzed 70 lat obecnych w zasobie Centrali Archiwum 
Państwowego w Płocku. Dotyczą one obszaru trzech powiatów: płockiego, 
sierpeckiego i gostynińskiego. Są odzwierciedleniem pracy organów 
administracji państwowej takich, jak: miejskie rady narodowe (akta 
miast: Płocka, Sierpca, Gąbina, Raciąża, Gostynina), starostwa powiatowe, 
Powiatowe Urzędy Ziemskie i inne.

Bardzo interesujące materiały znajdują się w aktach miast. W świetle 
ówczesnego prawodawstwa miastami miały zarządzać rady narodowe, 
będące terenowymi organami przedstawicielskimi władzy państwowej. 
Ich zadaniem było ustalanie zasad administrowania miastem, planowanie 
działalności publicznej, powoływanie i kontrola organów wykonawczych 
państwowych oraz samorządowych. Organem wykonawczo-zarządzającym 
miało być prezydium pilnujące realizacji uchwał Miejskiej Rady Narodowej, 
jak również sprawujące kontrolę nad działalnością podległych instytucji  
i zakładów przemysłowych2.

W Aktach miasta Płocka znajdują się interesujące materiały dotyczące 
kształtowania sytuacji społeczno-politycznej w Płocku tuż po wyzwoleniu. 
1 Archiwum Państwowe w Płocku (dalej APP), Starostwo Powiatowe w Sierpcu 1945–1950, 

Miesięczne sprawozdania sytuacyjne, sygn. 75, k. 3.
2 APP, Inwentarz  archiwalny, Akta miasta Płocka 1945–1950, t. VII, cz. 3.
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Informacje te znajdziemy dokładnie w Księgach Protokołów Rady Miejskiej, 
Uchwałach Magistratu m. Płocka i różnorakich sprawozdaniach3.
Pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej odbyło się już 23 stycznia 
1945 roku. W Księgach protokołów odnajdziemy dane na temat wyboru władz 
miejskich. Wiele energii nowych władz zajmowały sprawy mieszkaniowe, 
kwestia elektryfikacji, a przede wszystkim aprowizacji ludności, w tym 
sprawa dożywiania dzieci. Pojawiły się nawet starania o utworzenie  
w Płocku siedziby województwa4. 

W wymienionych wyżej dokumentach odnaleźć można również 
odzwierciedlenie ówczesnej sytuacji politycznej. Nowa władza postępowała 
w sposób brutalny i nie zawsze zgodny z prawem. W czerwcu 1945 
roku Miejska Rada Narodowa przegłosowała Uchwałę skierowaną do 
Wojewódzkiej Rady Narodowej, potępiającą nadużycia ze strony UB i MO, 
polegające np. na bezprawnym zajmowaniu działek i mieszkań. Poważnym 
problemem, którego nie udało się rozwiązać, były wysiedlenia mieszkańców 
z budynków przy ul. Sienkiewicza na żądanie Armii Czerwonej. Dowództwo 
sowietów oświadczyło bowiem, że jeżeli miasto nie rozstrzygnie tej  
kwestii po ich myśli, zajmą się nią sami5.

W 1945 roku nowa władza nie „panowała” jeszcze w pełni nad umysłami 
i wolą obywateli w Płocku. Świadczy o tym wniosek, jaki 13 lipca złożyła 
Komisja Porozumiewawcza Międzypartyjna, w skład której wchodzili również 
radni z PPR. Z okazji zbliżającej się rocznicy powstania warszawskiego 
zaproponowała ona przemianowanie Placu Piłsudskiego na plac 
Powstańców Warszawskich. Interesujący był również wniosek ówczesnego 
radnego – Kazimierza Askanasa – o powołaniu, przy współpracy Muzeum 
Mazowieckiego i Towarzystwa Naukowego Płockiego, specjalnego działu – 
Muzeum Regionalnego Zbrodni Niemieckich i Martyrologii Obywateli Polskich 
w okresie okupacji niemieckiej 1939–19456. 

Wielu badaczy zainteresuje również jednostka archiwalna zawierająca 
wykaz adresów mieszkańców Płocka w 1945 roku7. Bardzo cenne 
informacje mieści w sobie także zestawienie miejsc walk i męczeństwa 
narodu polskiego w latach 1939–19458. 

Interesujący materiał stanowią dokumenty dotyczące remontu płockiej 
katedry. Zawierają one m.in. opis jej uszkodzeń na skutek działań 

3 APP, Akta miasta Płocka, sygn. 28810, 28811, 28827, 28828.
4 APP, Akta miasta Płocka, Księga Protokołów Miejskiej Rady Narodowej m. Płocka  

1945–1947, sygn. 28810, k. 2–7.
5 Ibidem, k. 37.
6 Ibidem, k. 46.
7 APP, Akta miasta Płocka, sygn. 28971.
8 Ibidem, sygn. 28978.

toMASz PiekArSki
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wojennych9. Kolejne ciekawe dane przedstawiają archiwalia na temat 
remontu szpitala św. Trójcy w Płocku10 oraz pozwoleń na odbudowę, ale też 
przebudowę budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie miasta11. 
Przykładowo na terenie Radziwia stwierdzono początki tzw. „dzikiej 
zabudowy”, które apowodowane były chęcią mieszkańców do odtworzenia 
różnorakich obiektów, ponieważ aż 347 z nich uległo zniszczeniu w czasie 
okupacji. Inspekcje stwierdziły konieczność opracowania planu zabudowy 
Radziwia i przeprowadzenia komasacji działek12.

W Aktach miasta Płocka z tego okresu znajdziemy także interesujące 
dokumenty dotyczące społeczności żydowskiej. 22 lutego 1945 roku odbyło 
się pierwsze zebranie Komitetu Żydów w Płocku będącego oddziałem 
Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. Pojawiło się na nim 21 osób.  
W trakcie pierwszego zebrania wybrano zarząd. Komitet za główny cel 
postawił sobie pomoc dla Żydów powracających z obozów (zapewnienie 
„dachu nad głową”, wyżywienia i lekarstw)13. 

Pierwszoplanową kwestią dla władz miejskich było przywrócenie miastu 
zniszczonego okupacją funkcji gospodarczych. Stąd szereg dokumentów 
dotyczy spraw gospodarki. W Aktach miasta Płocka z tamtych lat znajdziemy 
więc wykaz osób prowadzących wolny handel na terenie Płocka i Radziwia14, 
statystykę cen15 czy sprawy elektrowni miejskiej16.  

W Aktach miasta Sierpca, oprócz dokumentów odnoszących się do 
organizacji funkcjonowania miasta, władz administracyjnych, sprawozdań 
i spisów, natrafić można również na sprawy dotyczące funkcjonowania 
miasta w sferze opieki społecznej oraz gospodarki17.

Z kolei w Aktach miasta Gostynina znajdziemy protokoły posiedzeń 
Miejskiej Rady Narodowej, temat szkolnictwa, protokoły przejęcia ziemi 
poniemieckiej, ale także rejestry zbrodni niemieckich i orientacyjny szkic 
miejsc straceń Polaków. 

Jednym z najcenniejszych zespołów akt władz administracji ogólnej 
pokazujących proces formowania się władzy ludowej jest zespół 
Starostwo Powiatowe w Płocku 1945–1950. Ten dobrze zachowany 
9 Ibidem, sygn. 29056, 29057, 29058.
10 Ibidem, sygn. 29059
11 Ibidem, sygn. 29064.
12 Ibidem, sygn. 28810, k. 70.
13 APP, Akta miasta Płocka, Centralny Komitet Żydów w Polsce – Płock V. Stowarzyszenia  

i inne 1945–1949, sygn. 28944.
14 Ibidem, Wykaz osób prowadzących wolny handel m. Płocka i Radziwia, sygn. 28964–28965.
15 Ibidem, Statystyka cen, sygn. 28966.
16 Ibidem, Elektrownia Miejska, sygn. 29010–29011; Akta przekazania Elektrowni Zjednoczeniu 

Energetycznemu, sygn. 29018.
17 APP, Akta miasta Sierpca 1945–1950, Opieka społeczna, koszty leczenia, sprawy inwalidzkie, 

bezrobocia, emigracyjne i ubezpieczeń społecznych, sygn. 81; Popieranie przemysłu  
i handlu (spisy zakładów przemysłowych na terenie miasta Sierpca), sygn. 92.
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zbiór dokumentów dostarczyć może badaczom materiałów obejmu-
jących kwestie społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturalne.  
W sprawozdaniach sytuacyjnych znajdziemy istotnie informacje dotyczące 
powierzchni powiatu, liczby ludności, powierzchni ziemi ornej, stanu 
rozwoju gospodarczego, wiadomości na temat istniejących przedsiębiorstw 
oraz sklepów, protokoły akcji społecznych takich, jak np.: odbudowa 
Warszawy, sprawy przesiedleń, opieka nad sierotami, inwalidami. Ponadto 
zagadnienia opieki zdrowotnej, społecznej, rehabilitacji i poszukiwań 
osób zaginionych, sprawozdania statystyczne, rejestrację grobów osób 
pomordowanych, miejsc martyrologii oraz liczby osób zamordowanych 
przez okupanta. Wreszcie w aktach tych znajdują odzwierciedlenie sprawy 
szkolnictwa (głównie rolniczego) oraz reformy rolnej. Szczególnie istotne 
miejsce zajmuje problem pomocy społecznej. Ludność była zmęczona 
wojną i pozbawiona często podstawowych środków do życia. Pomocą 
służyły jej organizacje charytatywne takie, jak Katolickie Towarzystwo 
Dobroczynności „Caritas” czy Komitet Żydowski, delegatury PCK18. Duże 
znaczenie miały również dary UNRA19. W tym zasobie w niewielkiej ilości 
zachowały się także dokumenty dotyczące statystyki sanitarnej, chorób 
zakaźnych i stanu szpitali w powiecie płockim20.

Ciekawie prezentują się archiwalia opisujące życie kulturalne w 1945 
roku. Znajdziemy tu protokoły posiedzeń placówek kulturalno-oświatowych, 
arkusze rejestracyjne osób posiadających wykształcenie muzyczne  
i plastyczne21. Oprócz tego archiwalia odnoszące się do oznaczeń miejsc 
martyrologii. Interesujący jest np. protokół w sprawie ustalenia miejsc  
i sposobu kaźni ofiar hitlerowskich we wsi Podolszyce22. Z zachowanych 
źródeł tego zespołu wynika, że akcja dostarczania kontyngentów rolnych 
dla władzy ludowej  realizowana była opornie. W protokole zjazdu starostów 
województwa warszawskiego w Pruszkowie z 16 listopada 1945 można 
przeczytać, że w powiecie płockim 

zastosowano sankcje karne. Zboża będzie można ściągnąć w 85%. Dostawa kartofli przedstawia 
duże trudności z powodu braku środków transportu. Poza sankcjami karnemi przeprowadzona 
została akcja propagandowa. Urząd Informacji i Propagandy niedostatecznie współpracuje. 
Współpraca z partiami politycznymi poza PSL jest dobra23.

18 APP, Starostwo Powiatowe w Płocku 1945–1950, Sprawozdania instytucji charytatywnych 
(Katolickiego Towarzystwa Dobroczynności „Caritas”, Komitetu Żydowskiego, delegatury 
PCK), sygn. 142.

19 Ibidem, Dary UNRA (instrukcja w sprawie rozdziału darów UNRA, protokoły komisji rozdziału 
darów), sygn. 144.

20 Ibidem, sygn. 174–176.
21 Ibidem, Arkusze zarejestrowanych, sygn. 462.
22 Ibidem, Dział Muzeów i Pomników Martyrologii Polskiej (prot. posiedzeń placówek 

kulturalno-oświatowych, oznaczenie miejsc martyrologii), sygn. 461.
23 Ibidem, sygn. 21, k. 8–16; Mazowsze Północne w XIX–XX wieku. Materiały źródłowe 1795–1956, 

zeb. i przyg. J. Szczepański, Warszawa–Pułtusk 1997, s. 377.
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Z kolei w zespole Starostwo Powiatowe w Gostyninie 1945–1950 większość 
dokumentów stanowią podania, sprawy dotyczące rehabilitacji, na 
które składają się wykazy ludności obcej narodowości, poświadczenie 
obywatelstwa, podania o rehabilitacje (szczególnie ludności 
niemieckiego pochodzenia)24. Oprócz tego w zbiorze tym, podobnie jak  
w aktach miasta, znajdują się świadectwa zbrodni niemieckich na terenie 
Gostynina i powiatu, w tym zeznania w formie kwestionariuszy. Wyłaniają 
się z nich opisy głównie wysiedleń, aresztowań, ale też tortur i mordów 
dokonanych przez okupanta na mieszkańcach oraz druki z ekshumacji 
zwłok np. w miejscowości Drzewce i Kraśnica25. 

Starostwo gostynińskie zajmowało się także sprawami parcelacji. 
Wśród dokumentów tego zespołu znajdziemy wykaz ludności bezrolnej, 
gospodarstw poniemieckich, a także majątków o powierzchni powyżej 
50 ha, a więc takich, które w czasach II RP kwalifikowały się do większej 
własności ziemskiej26.

Dla badaczy historii politycznej interesujące będą miesięczne 
sprawozdania sytuacyjne znajdujące się w cytowanym na początku artykułu 
zespole Starostowo Powiatowe w Sierpcu 1945–1950. W comiesięcznych 
sprawozdaniach starosty, komendanta MO oraz Oddziału Informacji  
i Propagandy starostwa sierpeckiego znajdziemy obraz sytuacji społeczno-
politycznej zaprezentowany z punku widzenia ówczesnej władzy27. 
Grzegorz Radomski zauważył, że w pierwszych dniach niepodległości  
w Sierpcu 

o obsadzie stanowisk w aparacie bezpieczeństwa decydował w dużej mierze komendant 
wojenny miasta kpt. Wingradow. Rosjanie czuli się w wyzwolonym mieście jak prawdziwi 
zwycięzcy. Rabunki, gwałty dokonywane przez maruderów utrudniały porozumienie.  
Przy pomocy Rosjan PPR organizowała władzę na terenie powiatu […]. Na przełomie stycznia 
i lutego powstały rady gminne w terenie28.

Zachowało się 80% akt tego zespołu. W większości są to dokumenty 

24 APP, Starostwo Powiatowe w Gostyninie 1945–1950, Wykazy Niemców (z poszczególnych 
gmin powiatu gostynińskiego), sygn. 15; Sprawy obywatelstwa, sygn. 27–28; Akta  
w sprawach karnych o rehabilitację, sygn. 37–40, 58–63. 

25 Ibidem, Materiały dotyczące badania zbrodni niemieckich na terenie Gostynina 
(kwestionariusze do badań zbrodni niemieckich na terenach gmin powiatu gostynińskiego), 
sygn. 248; Materiały do martyrologii Polski (zeznania o zbrodniach niemieckich, 
kwestionariusze badań), sygn. 249.

26 Ibidem, Wykaz bezrolnych oraz właścicieli rolnych narodowości polskiej, sygn. 279; 
Parcelacja (wykaz powyżej 50 ha), sygn. 280.

27 APP, Starostwo Powiatowe w Sierpcu 1945–1950, Miesięczne sprawozdania sytuacyjne 
(sytuacja społeczna i polityczna), sygn. 75–76; Sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na 
terenie powiatu, sygn. 96.

28 G. Radomski, Sierpc i Ziemia Sierpecka w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej, w: Dzieje 
Sierpca i Ziemi Sierpeckiej, pod red. M. Chudzyńskiego, Sierpc 2003, s. 517.
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odnoszące się do spraw gospodarczych, sprawozdań rachunkowych, 
budżetów, handlu, lokalnego przemysłu oraz rolnictwa, które było 
najważniejszą gałęzią gospodarki powiatu. Jednak najciekawsze są 
akta odnoszące się do sytuacji społeczno-politycznej w trudnych latach 
odbudowy. Na przykład 22 czerwca 2015 komendant powiatowy MO 
informował, że 

tajne organizacje na terenie powiatu sierpeckiego istnieją, lecz nie przejawiają aktywności. 
Daje się zauważyć antysemityzm, który wynikł z tego, że gdy byli komendanci wojenni to Żydzi 
rabowali wraz z żołnierzami rosyjskimi, taki wypadek miał miejsce w Bieżuniu, w następstwie 
czego było zabójstwo dokonane na osobach Pesow, a także zabójstwo milicjanta pochodzenia 
żydowskiego Kisielewskiego29. 

Z kolei w sprawozdaniu sytuacyjnym za lipiec 1945 roku napisano: „stosunek 
do Armii Czerwonej byłby dobry, gdyby zapobieżono powtarzającym się 
dość często wypadkom zabierania przez jednostki i maruderów, u ludności 
inwentarza i różnych rzeczy a nawet gwałtu niewiast, oraz zabójstw ludzi, 
broniących swego mienia”30. W sprawozdaniach tych znajdziemy opis 
próby gwałtu i zabójstwa dokonanego przez żołnierzy sowieckich na 
broniącym kobiety mężczyźnie, a także zabójstw na tle rabunkowym.  
Tylko w sierpniu 1945 roku w powiecie sierpeckim „zanotowano 1 wypadek 
zabójstwa na tle politycznym, 8 ofiar zabójstwa Żydów w jednej rodzinie, 
1 wypadek postrzelenia w stanie nietrzeźwym przez funkcjonariusza UB, 
1 wypadek postrzelenia na tle rabunkowym, 2 ofiary zabójstwa wskutek 
nieostrożnego obchodzenia się z bronią funkcjonariusza MO”31. Czasem 
pisano także wprost o istniejącym podziemiu niepodległościowym.  
27 września, w napadzie na kierownika PUBP w Sierpcu, został ranny i pojmany 
sprawca, który na łożu śmierci w szpitalu zeznał, że jest z AK, nie ma wrogich 
zamiarów wobec MO, a jedynie chciał zabić kierownika UB. Innym razem 
– 20 listopada na szosie między Gorzewem a Suskiem – został zastrzelony 
Ignacy Nasionkowski, pełnomocnik reformy rolnej na gminę Białyszewo  
i konfident UBP. W tym samym miesiącu, jak podają sprawozdania w nocy  
z 23 na 24 listopada, 7 sprawców sterroryzowało posterunek MO w Uniecku  
i UB zabierając broń, amunicję oraz niszcząc akta dowodowe. Do końca roku, 
także w sprawozdaniach, przewija się apel o ukrócenie rabunków i nadużyć 
ze strony Armii Czerwonej i UB32.

W aktach Powiatowej Rady Narodowej i Wydziału Powiatowego  
w Płocku za lata 1945–1950 znajdziemy przede wszystkim księgi 
protokołów z posiedzeń i sprawozdania z działalności komisji działających 
przy Powiatowej Radzie Narodowej takich, jak: Komisja Drogowa, Rolna,  
29 Ibidem, Miesięczne sprawozdania sytuacyjne, sygn. 75, k. 19.
30 Ibidem, k. 25.
31 Ibidem, k. 27–47.
32 Ibidem, k. 61–79.
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Podatku Gruntowego, Eletryfikacyjna, Komisja do walki z analfabetyzmem, 
Oświatowa, Kontroli Społecznej i inne. Szereg cennych informacji wnoszą 
sprawozdania miesięczne, w których odszukać można dane dotyczące 
sytuacji gospodarczej, społeczno-politycznej, stanu bezpieczeństwa, 
aprowizacji. Dzięki konieczności składania do Wydziału Powiatowego 
sprawozdań przez instytucje mu podległe, zachowały się ich dokumenty 
dotyczące ogólnego stanu posiadanego majątku, informacje o szkodach 
wojennych w powiecie płockim, źródła na temat różnych instytucji 
związanych z życiem gospodarczym, społecznym i kulturalnym, w tym 
sprawozdanie finansowe Towarzystwa Naukowego Płockiego, z działalności 
lekarza powiatowego czy Szpitala Chorób Zakaźnych. Wiele z tych 
danych dotyczy konkretnych osób. Zachowała się bowiem ewidencja 
członków gminnych rad narodowych, wójtów i sołtysów33. Oprócz tego 
w zespole tym natrafić można na wykazy majątków czy opis powiatu 
uwzględniającą podział administracyjny oraz ustrój rolny34. Na jej  
pierwszym posiedzeniu – 1 lutego 1945 roku – obecne były 53 osoby. 
Uczczono wówczas pamięć poległych i pomordowanych w czasie wojny 
Polaków, omawiano sprawy przeprowadzenia reformy rolnej, gospodarcze 
oraz organizacyjne. Wiodącą rolę ogrywał przedstawiciel PPR, który: 

powitał obecnych na zebraniu, oznajmiając jednocześnie, że w dniu 31 XII 1944 r. przekształcono 
Komitet Lubelski Na Rząd Tymczasowy. Następnie oznajmił, że nas obowiązuje Konstytucja  
17 marca 1921 r., oraz zwrócił się również w sprawie zaopatrzenia wojska i miasta w żywność. 
Na zakończenie wzniósł okrzyk na cześć Armii Czerwonej, marsz. Stalina, Rządu Tymczasowego 
i gen. Rol. Żymierskiego35.

W zespole Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Sierpcu 
zlokalizować można księgi protokołów obrazujące pracę tego organu 
administracji. Zajmowały go głównie sprawy rolne oraz szkolnictwo36.
Spraw gospodarczych dotyczą dokumenty składające się na zespół 
Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Płocku 1945–1952. Był to urząd pracujący 
nad zabezpieczaniem opuszczonych majątków,  w tym poniemieckich, 
do czasu objęcia ich przez właściwe władze. Instytucja kontrolowała 

33 APP, Inwentarze Archiwalne. Tom XXIX. Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy  
w Płocku, l. 1945–1950, oprac. A. Stogowska, Płock 1973, s. 15–16.

34 APP, Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Płocku 1945–1950, Wykaz majątków 
stanowiących własność samorządu i państwa 1945, sygn. 1; Opis i mapa powiatu, sygn. 2.

35  Ibidem, sygn. 609, k. 1–3; Mazowsze Północne w XIX–XX wieku. Materiały źródłowe 1795–
1956, s. 360.

36 APP, Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Sierpcu, Księga protokołów Rady 
Powiatowej, sygn. 1–2; Sprawy rolne – szkoły rolnicze, sygn. 62; Szkolnictwo (remonty  
i odbudowy szkół), sygn. 72; Rada Narodowa (protokoły obrad 1945), sygn. 96; Sprawy 
wyłączeń z art. 15 dekretu o reformie rolnej (wykaz nieruchomości w powiecie sierpeckim), 
sygn. 490.
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i sporządzała inwentarze takich majątków, sprzedaż nieruchomości. 
Podlegała ona prezesowi Głównego Urzędu Likwidacyjnego. Znajdziemy 
tu dokumenty z terenu północnego i zachodniego Mazowsza, ponieważ 
płockiemu GUL–owi podlegały Biura Obwodowe w: Ciechanowie, 
Działdowie, Gostyninie, Mławie, Ostrołęce, Płońsku, Przasnyszu, Sierpcu, 
Sochaczewie, Węgrowie37. Dokumenty zgromadzone w tym zespole 
archiwalnym odzwierciedlają proces zabezpieczania i obejmowania 
mienia opuszczonego oraz poniemieckiego. Są to protokoły komisji 
opiniodawczych, wykazy protokołów szacunkowych, opisy, jak również 
szkice sytuacyjne opuszczonych nieruchomości, opisy przedsiębiorstw 
wraz z całym wyposażeniem oraz akta personalne pracowników urzędu38. 
W 1945 roku Urząd przejął większość opuszczonych nieruchomości. Borykał 
się z problemami związanymi z brakiem personelu, ale i negatywnym 
stosunkiem Zarządów Gmin Wiejskich i Miasteczek. Mimo to wykonywane 
były niezbędne remonty, a 17 nieruchomości przekazano repatriantom 
zza Buga. Część nieruchomości przywracano również na podstawie 
postanowień sądowych. Liczba posiadłości objętych w zarząd na koniec 
1945 roku wynosiła 3561, z czego 3048 kwalifikowało się jako opuszczone,  
a 513 jako porzucone39. Wiele materiałów tego zespołu stanowią różnorakie 
akta dotyczące przedsiębiorstw oraz wszelakich spraw majątkowych.  
Wśród nich obecne były na przykład sprawy Garbarni i Fabryki marmolady 
w Gąbinie czy Fabryki lakierów i hurtowni farb w Radziwiu40.
 Niezwykle ważne informacje dla badaczy zajmujących się głównie 
historią ziemiaństwa zawierają zespoły Powiatowe Urzędy Ziemskie.  
Obrazują one przygotowania, a następnie proces samej parcelacji.  
Parcelacja majątków ziemskich w powiecie płockim zakończyła się  
w marcu 1945 roku. W wyniku trwającej trzy tygodnie akcji osłanianej przez 
funkcjonariuszy UB i MO rozparcelowano na tym terenie 198 majątków  
o powierzchni 42979,3 ha. Władze komunistyczne wyrzuciły byłych 
właścicieli majątków na odległość minimum 50 km od dawnej posiadłości41. 
Większość dokumentów zespołów Powiatowe Urzędy Ziemskie przecho-
37 APP, Inwentarze archiwalne, t. XLV, Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Płocku lata 1945–1952, 

oprac. B. Kolasa, Płock 1977, s. 2–3.
38 Ibidem, s. 13–14.
39 APP, Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Płocku 1945–1952, Sprawy organizacyjne  

i sprawozdania [protokoły z zebrań naczelników, sprawozdania z kontroli Tymczasowego 
Zarządu Państwowego, sprawozdania miesięczne poszczególnych Wydziałów] 1946, sygn. 
25, k. 11, 21–22. 

40 APP, Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Płocku 1945–1952, Sprawozdania miesięczne 1945–
1947, sygn. 27; Garbarnia Gąbin, sygn. 236; Fabryka marmelady Gąbin, sygn. 237; Fabryka 
lakierów i hurtowania farb – Radziwie, sygn. 289.

41 A. Stogowska, Reforma rolna w powiecie płockim, „Rocznik Muzeum Mazowieckiego 
w Płocku” 1977, nr 9, s. 65; J. Pawłowicz, Ludzie płockiej bezpieki. Urząd Bezpieczeństwa 
Publicznego w Płocku 1945–1956, Warszawa 2007, s. 25–26.
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wywanych w Archiwum Państwowym w Płocku stanowią akta parcelacji 
poszczególnych majątków w powiecie płockim, sierpeckim i gostynińskim. 
W przypadku tego ostatniego będą to w przeważającej części sprawy 
dotyczące parcelacji gospodarstw poniemieckich.

Omawiane dokumenty to akta jednorodne zawierające protokół 
przejęcia majątku i parcelacji majątku, rejestr pomiarowy oraz klasyfikacji 
gruntów, wykaz rozrachunkowy, protokół szacunkowy, zestawienie 
nabywców działek, dokumenty nadania ziemi oraz spis i podział inwentarza. 
Na podstawie wykazów rozparcelowanych majątków badacz może określić 
także stan posiadania większej własności przed II wojną światową, ponieważ 
okupant nie zmieniał struktury majątków ziemiańskich. W zespole tym 
znajdziemy również dokumenty dotyczące Ośrodków Kultury Rolniczej 
powstałych w wyniku reformy, a podległych bezpośrednio Powiatowemu 
Urzędowi Ziemskiemu. Warto przy tym zauważyć, że reforma rolna była 
ostatecznym kresem warstwy ziemiańskiej i dla wielu jej przedstawicieli 
stanowiła tragedię, którą rozpamiętują do końca swoich dni. Związane to 
było przede wszystkim z utratą dworków – ziemiańskich domów, z którymi 
wiązała się historia rodu i część ich tożsamości.
 Podsumowując, można stwierdzić, że dokumenty zgromadzone 
w zasobie AP Płock stanowią interesującą bazę do badań nad historią 
powojennego Mazowsza Płockiego i Zachodniego. Oprócz kwestii 
społeczno-gospodarczych, charakterystycznych dla dokumentacji urzędo-
wej zgromadzonej w archiwach państwowych, znajdziemy również inte-
resujące dokumenty dotyczące martyrologii narodu polskiego oraz napiętej 
sytuacji politycznej. Trzeba jednak zaznaczyć, że badacz tego okresu nie 
uzyska pełnego obrazu wydarzeń bez kwerendy w innych archiwach,  
w tym: w Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowym w Warszawie, 
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Żydowskiego Instytutu 
Historycznego czy Archiwum Zakładu Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
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Tomasz Piekarski, Rok 1945 w dokumentach z zasobu centrali  
Archiwum Państwowego w Płocku

Streszczenie
Materiały archiwalne zgromadzone w zasobie AP Płock stanowią interesującą 
bazę do badań nad historią powojennego Mazowsza Płockiego. Oprócz 
kwestii społeczno-gospodarczych, charakterystycznych dla dokumentacji 
urzędowej, znajdziemy również ciekawe archiwalia dotyczące martyrologii 
narodu polskiego oraz napiętej sytuacji politycznej, tworzenia się struktur 
nowej władzy i systemu gospodarczego.

Słowa kluczowe: 1945 rok, materiały archiwalne, Archiwum Państwowe  
w Płocku.

Tomasz Piekarski, The year 1945 as depicted in the documents from 
the collection of the State Archive in Płock

Summary
The archival materials from the collection of the State Archive in Płock 
provide a sound basis for research into the post-war history of the region of 
Mazovia, especially Płock and its neighbouring area. Apart from social and 
economic issues, the materials cover those ones concerning the martyrdom 
of the Polish people, the strained political atmosphere and the creation of 
the new state structures and economic system.

Keywords: 1945, archival materials, State Archive in Płock.
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Jolanta Leśniewska 

Koniec II wojny światowej, początek nowej epoki.  
Materiały źródłowe kutnowskiego archiwum

„[…]przyjdzie czas na nasze cierpienia, bo stale tak nie będzie, jak obecnie przeżywamy”1. 

Tak w 1943 roku pisał Jan Gawryszczak w liście z oflagu Woldenberg do 
swojej rodziny w Kutnie. Po pięciu latach okupacji niemieckiej ten czas 
nadszedł. Chociaż już 18 stycznia Armia Czerwona wkroczyła na teren 
powiatu kutnowskiego, Kutno zostało wyzwolone spod okupacji niemieckiej  
19 stycznia 1945 r. przez I Krasnogrodzki Korpus Zmechanizowany 
dowodzony przez gen. Lejtnannta Siemiona Kriwoszejna, późniejszego 
honorowego obywatela Kutna. Początek wyzwolenia spod okupacji 
niemieckiej w Kutnie rozpoczął się znamiennym dla późniejszej historii 
Polski i miasta epizodem. W kilka dni od wkroczenia Armii Czerwonej do 
miasta NKWD aresztowało, przedwojennego zastępcę burmistrza miasta, 
Leona Spychalskiego, który po opuszczeniu miasta przez Niemców  
rozpoczął przygotowania do utworzenia administracji lokalnej i na 
ratuszowej wieży zawiesił biało-czerwony sztandar. Skazany na 8 lat zmarł 
w obozie pracy w ZSRR2.

Zachowane w kutnowskim archiwum dokumenty milczą jednak  
w tej sprawie. Nie uchowały się również prawie żadne źródła bezpośrednio 
odnoszące się do pierwszych dni wyzwolenia spod niemieckiej okupacji. 
Jedyne zapisy z 19 stycznia 1945 roku znajdują się w księgach głównych 
Szpitala Powiatowego w Kutnie. Dotyczą one między innymi kilku 
przypadków zastrzelenia i postrzelenia – można się tylko domyślać,  
że zaistniałych z powodu działań wojennych3. Także w kolejnych miesiącach 
do szpitala trafiali ludzie z ranami postrzałowymi. W dokumentach tych 
widoczny jest też najważniejszy wówczas dziejowy moment, kiedy tego 
samego dnia zapisy w języku niemieckim w księdze głównej zastąpiły zapisy 
w języku polskim.

Charakteryzując zasób źródłowy obrazujący pierwsze lata po zakończeniu 
II wojny światowej należy wskazać główne zagadnienia, do których znajdują 
się archiwalia, zaznaczając jednocześnie, że są one bardzo niekompletne  
i obejmują zasadniczo typowe akta urzędów administracji państwowej 
i terenowej, wymiaru sprawiedliwości oraz dokumenty zaledwie kilku 
1 Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie (dalej: APK), Akta Miasta Kutna (dalej: 

AMK), Listy powracających z Zachodu oraz listy jeńców 1945–1946, sygn. 292, s. 32.
2 S. Spychalski, Zginął za biało-czerwoną, „Głos kutnowski” 1989, nr 11, s. 5.
3 APK, Szpital Powiatowy w Kutnie, Księga główna 1944–1946, sygn. 9.
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przedsiębiorstw. W pierwszej kolejności będą to źródła do następujących 
zagadnień: bilans strat wojennych materialnych i ludzkich, odbudowa 
i przywracanie do życia instytucji życia społecznego i gospodarczego, 
tworzenie się nowego porządku ustrojowego, władz lokalnych, przemiany 
gospodarcze i społeczne, trudności związane z sytuacją materialną 
ludności oraz stacjonowaniem wojsk, w bardzo ograniczonym zakresie 
życie polityczne regionu. Znaczna część akt dotycząca tego ostatniego 
tematu weszła bowiem do zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi – akt 
kutnowskiego PPR i PPS4.

Podstawowych danych o mieście tuż po zakończeniu wojny dostarczają 
akta statystyczne i sprawozdawcze Urzędu Miejskiego i Starostwa 
Powiatowego w Kutnie. Znajduje się tu bilans otwarcia obejmujący ogólne 
dane dotyczące miasta od dnia 19 stycznia 1945 roku do 13 stycznia 1947 
roku, ponadto wykazy organizacji społecznych, zakładów komunalnych  
i placówek oświatowych, liczba lokali użytkowych i mieszkaniowych5.  
Są to, pomimo swojej ogólności, interesujące informacje, gdyż wojna 
całkowicie odwróciła strukturę ludności. W lutym 1945 roku, kiedy 
przeprowadzono pierwsze szacunki mieszkańców, ludność Kutna liczyła 
14  082 mieszkańców. Polacy stanowili 13  654, a cudzoziemcy 428 osób,  
z czego najwięcej było Niemców – 208, Ukraińców – 137, Białorusinów – 37, 
Rosjan – 33, Litwinów – 7, i innych – 6 osób6. W porównaniu z rokiem 1939 
było to o ponad 10 tys. mniej mieszkańców. Z kilkutysięcznej przedwojennej 
społeczności żydowskiej, mającej bardzo poważny wpływ na życie 
gospodarcze miasta, pozostała zaledwie garstka. Pod koniec 1946 roku  
w Kutnie mieszkało tylko 31 Żydów.
  W aktach tych znajdziemy także dane do analizy struktury ludności 
miasta pod względem płci i wieku, co było istotne dla budowy odrodzonego 
państwa. Dokumentacja statystyczna pokazuje jak wojna zaznaczyła 
swoje wyraźne piętno na strukturze wiekowej i płciowej kutnowskiego 
społeczeństwa. Widoczne były straty, które dotknęły głównie mężczyzn 
urodzonych w latach 20-tych. Z osób urodzonych w 1921 roku pozostało 
125 mężczyzn, kobiet było 158. Liczba osób z rocznika 1920 to 133 
mężczyzn i 167 kobiet. Największa dysproporcja pomiędzy liczbą mężczyzn 
i kobiet dotyczyła rocznika 1923, gdzie na 123 mężczyzn przypadało 207 
kobiet7.  

4 Archiwum Państwowe w Łodzi, zespół nr 39/1025, Komitet Powiatowy Polskiej Partii 
Robotniczej w Kutnie; zespół nr 39/1945 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej  
w Kutnie. 

5 APK, AMK, Dane statystyczne miasta Kutna i sprawozdania opisowe 1945–1946, sygn. 855,  
s. 81–87.

6 APK, AMK, Statystyka ludności i budynków 1946, sygn. 927, s. 182.
7 Ibidem, s. 33.
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Ważne dla dziejów miasta w tych pierwszych miesiącach są protokoły 
posiedzeń rady miejskiej. Pierwszy protokół posiedzenia Miejskiej Rady 
Narodowej w Kutnie datowany jest na 4 lutego 1945 roku. Ma on znaczenie 
głównie symboliczne, z powodu ogólnikowości zapisywania protokołów  
w tym czasie oraz braku załączników, charakteryzuje różne zjawiska  
w sposób bardzo powierzchowny, zawiera jedynie konkluzje zapewne 
burzliwych dyskusji. W protokołach poruszano najistotniejsze problemy 
funkcjonowania miasta, takie jak: uruchomienie życia gospodarczego 
celem zaopatrzenia mieszkańców w artykuły pierwszej potrzeby i w związku 
ze stacjonowaniem wojska w magazynach SPOŁEM, otwarcie aptek,  
do których klucze znajdowały się u kierownika szpitala, podjęcie kontaktów 
z komendantem Armii Czerwonej czy likwidacja domu publicznego. Pojawia 
się tam również ciekawa informacja o przybyciu w okolice Kutna liczącej  
10 tys. żołnierzy armii polskiej i obowiązku jej wyżywienia przez lokalne 
władze. Powołano tym samym komisje do jej przyjęcia. Pierwsze posiedzenie 
Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie zakończono odśpiewaniem Roty8.  
Na kolejnych zebraniach rady rozpatrywano m. in. sprawy zagospoda-
rowania baraków poniemieckich z przeznaczeniem dla repatriantów zza 
Buga jako punkty etapowe czy przygotowania „uczciwego materiału 
ludzkiego do pełnienia służby w milicji obywatelskiej”9. 2 marca powołano 
pierwszego burmistrza Kutna – Bolesława Zemstę10. Ciekawostkę stanowi 
fakt mianowania przez radę 18 czerwca 1945 roku Komisji Dokumentarnej 
do gromadzenia dokumentów z okresu okupacji niemieckiej11. Niestety 
nie zachowały się żadne kolejne wzmianki o wynikach jej pracy. Jednak 
stopień zachowania druków z okresu okupacji niemieckiej z terenu 
powiatu kutnowskiego – poza aktami Sądu Obwodowego w Kutnie 
(niem. Amtsgericht) – może świadczyć o nikłej aktywności tej komisji lub 
fakcie niszczenia bądź wywożenia archiwów przez władze okupacyjne. 
Radni Miejskiej Rady Narodowej zwracali także uwagę na nocne awantury  
w mieście związane z pobytem żołnierzy Armii Czerwonej, na potrzeby 
których funkcjonowały w mieście nielegalne wytwórnie i dystrybucji 
bimbru12.

Rok później, 11 stycznia 1946 roku został powołany Komitet Uroczystych 
Obchodów Wyzwolenia m. Kutna i powiatu kutnowskiego z obywatelem 
Władysławem Hetmankiem na czele. W związku z tą rocznicą podjęto 
również uchwały przemianowania nazw głównych ulic miasta zgodnie 
z duchem nadchodzących czasów: Nowy Rynek zmieniono na Plac  
8 APK, AMK, Protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie 1945, sygn. 845, s. 1–3.
9 Ibidem, s. 6.
10  Ibidem.
11  Ibidem, Protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie 1945, s. 90.
12  APK, AMK, Protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie 1946, sygn. 846, s. 49.
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19 Stycznia, ul. Królewską na Marszałka J. Stalina, Senatorską na ul. Norberta 
Barlickiego i Stary Rynek na Plac Wolności. W ratuszu, podobnie jak  
„za sanacji”, urządzano tradycyjne spotkania opłatkowe13.

Władze miejskie w organizacji swojego urzędowania nie pominęły spraw 
związanych z prowadzeniem kancelarii i składnicy akt, określając nawet 
wartościowanie dokumentacji historycznej oraz czasowe przechowywanie. 
Zachowała się instrukcja kancelaryjna wraz z podziałem rzeczowym akt  
w ramach 20 referatów, który obrazuje całość zagadnień, jakimi zajmował się 
Zarząd Miejski w Kutnie14. Niestety większość tych zagadnień nie znajduje 
odzwierciedlenia w materiałach aktowych. Liczba zachowanych akt z lat 
1945–1950 magistratu Kutna to zaledwie 70 jednostek archiwalnych. 

Podobnie w aktach gmin powiatu kutnowskiego uchowały się pierwsze 
protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, które swoje pierwsze 
spotkania odbywały już w lutym 1945 roku. Konstytuowały się wówczas 
lokalne władze w systemie rad narodowych. Posiedzenia te poświęcone 
były następującym kwestiom: wyborom władz gminnych, delegowaniem 
przedstawicieli do władz powiatowych, ustanawianiu przedstawicieli 
pełnomocników ds. reformy rolnej, a w dalszej kolejności przywracaniu 
instytucji życia społecznego (szkolnictwo, opieka społeczna), zarządzaniu 
mieniem gminy, komunikacji, zagospodarowaniu, opuszczonych w wyniku 
reformy rolnej, majątków ziemskich15.

Wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej towarzyszyło zjawisko wielkich 
migracji i przemieszczania się ludności. Kutno stało się również miejscem 
schronienia dla osób samotnych (400 rodzin) przybyłych z Warszawy na 
skutek terroru hitlerowskiego i przymusowej ewakuacji ludności w 1944 r.16 
Wśród zachowanych spisów i ankiet uciekinierów znajdziemy np. ankietę 
matki Adama Kerstena, polskiego historyka urodzonego w 1930 r.  
w Kutnie. Był to również okres powrotów do domów osób, które w wyniku 
okupacji trafiły do obozów, były wywożone na przymusowe roboty, wracały  
z wojennej tułaczki. Zjawisko powrotów opisują różnego rodzaju dokumenty 
administracyjne miasta i gmin. Poza wykazami takich osób, warto również 
zajrzeć do archiwaliów związanych z opieką społeczną, gdyż ludzie ci często 
ubiegali się o zasiłki i zapomogi17. Rodziny osób, których los był nieznany 
występowały do władz o pomoc; starały się udokumentować poniesioną 

13 Ibidem, s. 117.
14 APK, AMK, Organizacja i metody pracy biura Zarządu miejskiego w Kutnie 1945–1946, sygn. 

844.
15 APK, Akta gminy Łanięta (dalej: AGŁ), Księga protokołów Posiedzeń Rady Gminnej 1945, sygn. 

1; Akta Gminy Kutno (dalej AGK), Protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Kutnie 
1945–1946, sygn. 29.

16 APK, AMK sygn. 928, s. 128.
17 APK, AGK, Zapomogi dla osób ubogich, zasiłki żołnierskie 1945, sygn. 74.
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stratę przed urzędami i często do podań o zapomogę dołączały listy 
pisane przez ich bliskich z obozów lub zaświadczenia niemieckie o pobycie  
w niewoli. Zbiór takich korespondencji i dokumentów zachował się w aktach 
miasta Kutna18.

Symbolicznym piętnem działań wojennych były mogiły żołnierzy Wojska 
Polskiego, Armii Czerwonej oraz żołnierzy niemieckich. Z zachowanych 
statystyk wynika, iż na terenie cmentarzy kutnowskich pochowanych 
zostało w okresie od 1939 do 1945 roku 1196 osób w 57 mogiłach, w tym 189 
żołnierzy Armii Czerwonej19. Lista imienna pochowanych w Kutnie żołnierzy 
radzieckich wraz z dokumentacją fotograficzną miejsca pochówku przy  
ul. Grunwaldzkiej, w ogrodzie przy koszarach byłego 37 pułku ziemi 
łęczyckiej, zachowała się w aktach Starostwa Powiatowego w Kutnie20. 
Informacje o mogiłach wojennych oraz cmentarzach zbierane były przez 
starostę na podstawie raportów, a także wykazów przesyłanych od władz 
lokalnych powiatu. W zespołach akt gminnych znajdują się materiały 
archiwalne, które ewidencjonują miejsca wojennych pochówków21.

Stacjonowanie wojsk sowieckich na terenie Kutna i całego powiatu 
stanowiło dla władz poważny problem logistyczny z powodu konieczności 
zaopatrzenia go w żywność, podwód, świadczeń robocizny. Negatywnie 
wpływało to także na poziom bezpieczeństwa ludności cywilnej.  
Ze stacjonowaniem tych wojsk wiązały się bowiem liczne ekscesy, gwałty  
i kradzieże. Sprawy tego typu władze miejskie miały obowiązek zgłaszać do 
upełnomocnionego oficera Armii Czerwonej przy Urzędzie Wojewódzkim 
w Łodzi, zaś bezpieczeństwa mieszkańców strzegł 60-osobowy zespół 
powiatowej Komendy M.O. w Kutnie, której skład osobowy jest znany dzięki 
zachowanej ewidencji22. W aktach starostwa kutnowskiego przechowało się 
wiele raportów mówiących o tego typu wypadkach w sposób bezpośredni 
lub zawoalowany. Z pewnością jednak raporty pisane do władz cywilnych, 
jakim było starostwo, nie oddają skali tego zjawiska. Przykładowo 7 maja 
1945 roku zdarzył się wypadek przy rozładunku bomb dla Armii Czerwonej 
na stacji kolejowej w Kutnie, w wyniku którego zginęło kilkadziesiąt osób. 
Wydarzenie to zostało zarejestrowane w aktach Starostwa Powiatowego  

18 APK, AMK, Listy powracających z Zachodu oraz listy jeńców 1945–1946, sygn. 292. W teczce 
m.in. zaświadczenie notarialne dotyczące Jerzego Pomianowskiego – bosmana, mata 
rezerwy marynarki wojennej zamordowanego w Katyniu. Listy z oflagów i stalagów pisane 
na specjalnych formularzach z ograniczoną ilością tekstu. Listy były cenzurowane, co na 
pewno wpływało na ich treść.

19 APK, AMK, Urządzenie cmentarzy wojennych – inwestycje, sygn. 934, s. 5.
20 APK, SPK, Sprawy PUR, protokoły posiedzeń, sprawozdania, wykazy mogił radzieckich, sygn. 

139, s. 76–83. 
21 APK, AGK, Sprawy różne (w tym wykazy mogił  żołnierskich) 1945–1946, sygn. 73.
22 APK, AMK, Korespondencja w sprawie świadczeń na rzecz wojska radzieckiego oraz wykaz 

Milicji obywatelskiej, sygn. 936.
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w Kutnie w sposób pośredni, w związku z tym, że wójtowie okolicznych  
gmin sporządzali wykazy osób zabitych zamieszkałych na ich terenie. 
Zachowały się tylko dwie takie listy z gminy Sójki i gminy Dobrzelin23. 
Dlatego kwestie związane z bezpieczeństwem publicznym w tym okresie 
zapewne lepiej oddają akta służb bezpieczeństwa, chociażby szczebla 
powiatowego, po które należy sięgać w łódzkim oddziale Instytutu Pamięci 
Narodowej24. 

Obraz strat na skutek przemarszu i stacjonowania Armii Czerwonej 
jakie ponosiła, i tak już zubożona przez wojnę, ludność cywilna dodatkowo 
obrazują akta gminne, w których znajdują się zestawienia zarekwirowanych 
dóbr – żywności, zwierząt25. Także dane dotyczące obciążeń całego 
powiatu zlokalizowane są w aktach Powiatowej Rady Narodowej  
w Kutnie – kontyngent wojenny uchwalony przez radę to 4 110 ton żyta, 
11 350 pszenicy i 8 500 ton ziemniaków26. Trudna sytuacja aprowizacyjna 
ludności, spowodowana zniszczeniami wojennymi, kontrybucjami dla 
armii dodatkowo obciążała rolnictwo obowiązkowymi dostawami 
produktów rolnych na rzecz państwa, co znajduje swoje odzwierciedlenie 
w aktach gmin. Władze gminne bowiem bezpośrednio organizowały akcje 
przymusowych dostaw27.

Kutno tuż po zakończeniu wojny stało się miejscem pobytu różnych 
grup ludności, które na skutek działań wojennych, a następnie postanowień 
międzynarodowych, przemieszczały się ze wschodu na zachód. Jest 
to szczególnie widoczne w zachowanych spisach i rejestrach ludności 
niemieckiej, która od 1940 r. była przesiedlana z terenów głównie Wołynia 
i Galicji na obszary Rzeczpospolitej włączone do III Rzeszy, w miejsce 
wysiedlanej ludności polskiej28. Po zakończeniu działań wojennych ludność 
ta w dużej mierze była wykorzystywana do różnych prac jako darmowa siła 
robocza29. Był to jednak tylko stan przejściowy, gdyż docelowo miała ona 
zostać ewakuowania do radzieckiej bądź amerykańskiej strefy okupacyjnej 
w Niemczech. Zarówno w aktach miasta Kutna, jak i w innych zespołach 
zachowała się dokładna ewidencja tej części ludności oraz jej przydziały do 
pracy, spisy według grup volkslisty, rejestry ewakuacyjne do poszczególnych 
stref okupacyjnych. Po wyzwoleniu ludność posiadająca przed wojną 
23 APK, SPK, Różne sprawy referatu Zdrowia i Opieki Społecznej – sprawozdania, karty 

żywnościowe, wypadki, sygn. 139,
24 J. Saramonowicz, Mit komunistycznej demokracji: od nadziei do zniewolenia: życie społeczno-

polityczne powiatu kutnowskiego 1945–1950, Kutno 2010.
25 APK, AGŁ, Szkody wyrządzone podczas przemarszu wojsk. 1945, sygn. 33. 
26 APK, Powiatowa Rada Narodowa w Kutnie, Protokoły posiedzeń PRN w Kutnie 1945, sygn. 1.
27 APK, Akta gminy Rdutów z siedzibą w Czerwonce, Księgi obowiązkowych dostaw 

poszczególnych majątków 1945, sygn. 112–134.
28 APK, AMK, Statystyka i sprawy obcokrajowców – wykazy i inne 1945–1947, sygn. 929.
29 APK, AGK, Podania o wydanie tymczasowego dowodu tożsamości. 1948, sygn. 72.
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obywatelstwo polskie, która przyjęła volkslistę (dalej VL), poddawana 
była weryfikacji i osądom polskich organów wymiaru sprawiedliwości. 
Osoby wpisane do 3 i 4 grupy VL lub tzw. leistungspole mogły składać 
wnioski o rehabilitację. Niestety nie zachowały się żadne akta spraw Sądu 
Grodzkiego w Kutnie obejmujące te kwestie. Częściowe odzwierciedlenie 
tego zagadnienia ukazują jedynie odpisy wyroków Sądu Grodzkiego  
w Kutnie przesyłane do wiadomości władzom miasta30. W szerszym zakresie 
sprawy pozostałej na terenach wyzwolonych spod okupacji hitlerowskiej 
ludności niemieckiej obrazują akta Starostwa Powiatowego w Kutnie,  
gdzie, poza ewidencją i wykazami, zachowały się kompletne akta dotyczące 
pozbawiania obywatelstwa polskiego osób, które zostały wpisane na 
niemiecką listę narodowościową. Wnioski o pozbawienie obywatelstwa,  
do których dołączone są zeznania stron określające m.in. stosunek do 
Polaków, składane były przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 
w Kutnie, a orzeczenie wydawał Starosta Powiatowy Kutnowski31. 

Dla części osób pochodzenia niemieckiego zorganizowano obóz  
w Łaniętach. Świadczy o tym pochodzący z 1945 roku rejestr zmarłych 
tam osób, które następnie grzebane były na cmentarzach dla Niemców  
w Pomarzanach lub w Łaniętach32. 
 Kutno w tym okresie było również ważnym punktem etapowym 
dla tysięcy repatriantów ze wschodu na zachód. Działał tu największy 
w Polsce Punkt Etapowy Państwowego Urzędu Repatriacyjny przy  
ul. Sowińskiego 1. Akta kutnowskiego Powiatowego Urzędu Repatriacyj-
nego niestety przechowywane są w Archiwum Państwowym w Łodzi33. 
Jednak w archiwaliach Starostwa Powiatowego w Kutnie zachowała się 
dosyć bogata korespondencja oraz sprawozdania dotyczące organizacji 
pomocy dla przesiedlanej ludności. Dokumenty te opisywały m.in: przejęcie 
baraków poniemieckich i organizację schronisk przy ul. Jagiellońskiej, 
Kołłątaja, Sienkiewicza i Kopernika, organizację kuchni i stołówki na dworcu 
kolejowym w Kutnie i wydawanie posiłków, pomoc lekarską, współpracę  
z PCK oraz władzami lokalnymi, ale także sprawy występujących konfliktów 
ze stacjonującymi oddziałami Armii Czerwonej. Jak wynika ze sprawozdań, 
w 1945 roku miesięcznie liczba przyjmowanych repatriantów wynosiła od 
kilku do kilkunastu tysięcy osób.

Zakończenie wojny to także czas na sporządzanie bilansu strat 
poniesionych zarówno w ludziach, jak i tych materialnych. Szczególnie 
istotne znaczenie źródłowe dla tej tematyki mają akta Starostwa 
30 AMK, Sprawy obcokrajowców; wykazy Niemców 1946–1948, sygn. 952.
31 SPK, Wnioski o pozbawienie obywatelstwa polskiego 1947–1949, sygn. 94–128.
32 AGŁ, Rejestr zmarłych w obozie w Łaniętach Niemców 1945, sygn. 35.
33 SPK, Sprawozdania i zestawienia z działalności oddziałów PUR 1945–1946, sygn. 139, k. 14, 

sygn. 141; Archiwum Państwowe w Łodzi, zespół Nr 649 Państwowy Urząd Repatriacyjny 
Powiatowy Oddział w Kutnie.
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Powiatowego w Kutnie, do którego składane były kwestionariusze szkód 
wojennych ze wszystkich gmin powiatu. Zawierają one indywidualne, 
obszerne kwestionariusze dla gospodarstw domowych, w których 
znajdują się informacje o stratach poniesionych przez te gospodarstwa  
w zakresie ludzkim – zgony zaistniałe w wyniku działań wojennych, robót 
przymusowych, obozów, wywózek na roboty przymusowe, wysiedleń – ale 
także liczne straty materialne: w odzieży, urządzeniu domów i gospodarstw 
domowych, w wyniku zniszczenia, konfiskat itd. 

Jak trudne były początki przywracania do życia substancji mieszkaniowej 
i komunalnej, częściowo pokazują akta miasta Kutna. Zagadnienia dotyczące 
stanu technicznego budynków miejskich, przedsiębiorstw komunalnych 
takich, jak: szkoły, łaźnia, rzeźnia, opisują zachowane ankiety i zestawienia 
poniesionych strat materialnych. Ukazują one ubóstwo wyposażenia tych 
obiektów oraz skalę grabieży i zniszczenia34.

Sytuacja społeczno-polityczna na terenie powiatu kutnowskiego 
znajduje zdawkowe i powierzchowne odzwierciedlenie głównie w raportach 
sporządzanych przez starostę dla Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Pierwsze 
zachowane sprawozdanie sporządzone zostało za wrzesień 1945 r. 
Opisywano w nich ogólną sytuację polityczną w powiecie. Poprzez nie 
starosta donosił m.in. o negatywnym stosunku ludności do żołnierzy 
Armii Czerwonej, którzy dopuszczali się licznych aktów grabieży, gwałtów 
i wandalizmu, co negatywnie wpływało na nastroje społeczne przy i tak 
ciężkiej sytuacji materialnej w warunkach powojennych. Przedstawiano 
indywidualne przypadki różnych innych deliktów, także z użyciem broni 
palnej. Jednocześnie akcentowano rolę milicji obywatelskiej i służby 
bezpieczeństwa, które – według sprawozdań – zyskiwały duże uznanie 
społeczne. W ograniczony sposób sprawozdania odnoszą się do działalności 
partii politycznych, bardziej skupiając się na sprawach materialnych – ilości 
wydanej żywności, kontyngentów, spraw gospodarczych35. Zwracana 
jest także uwaga na stosunek do ludności żydowskiej – w 1947 na terenie 
powiatu zamieszkiwało 50 Żydów, w stosunku do których nie odnotowano 
przejawów antysemityzmu. Mimo krytycyzmu, jaki należy zachować przy 
czytaniu opisywanych raportów, niewątpliwie są to ważne źródła informacji 
o tym okresie, przybliżające liczne fakty u progu długo oczekiwanego 
wyzwolenia spod okupacji niemieckiej. 

Zakończenie wojny swoje odzwierciedlenie znajduje również w aktach  

34 APK, AMK, Sprawy odbudowy zniszczeń wojennych, korespondencja z wydziałem technicznym 
zarządu miejskiego, sygn. 963.

35 APK, SPK, Sprawozdania z sytuacji społeczno-politycznej 1945–1946, sygn. 56–57.
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Sądu Grodzkiego w Kutnie działającego w latach 1945–195036.  
Jego dokumenty obejmują szeroki zakres spraw, które przez kilka 
kolejnych lat regulowano wyrokami sądowymi, a które bezpośrednio były 
pokłosiem II wojny światowej. Wśród nich szczególne miejsce zajmują akta 
spraw dotyczące stwierdzenia zgonów, które nastąpiły w wyniku działań 
wojennych i okupacji, a które nie zostały zarejestrowane w jej trakcie  
z różnych powodów (ok. 800 jednostek archiwalnych). Należą do nich liczne 
sprawy śmierci poniesionej w wyniku bombardowania Kutna na początku 
września 1939 roku, robót przymusowych w Niemczech, przebywania 
w obozach koncentracyjnych i jenieckich, więzieniach czy wskutek 
zaginięcia. Wśród tych akt znajdują się także akta spraw o uznanie za 
zmarłych kutnowskich katyńczyków: Stanisława Czajkowskiego, Kazimierza 
Glińskiego, Józefa Jareckiego, Jakuba Landsberga, Józefa Mikuły, Stanisława 
Kodymowskiego, Józefa Jareckiego37. Wydane wyroki uznające te osoby 
za zmarłe nie ukazują jednak prawdziwych okoliczności ich śmierci i nie 
wskazują winowajców. Wiele akt spraw o uznanie za zmarłego dotyczy 
osób, które poniosły śmierć w getcie w Kutnie, Krośniewicach, Żychlinie lub 
zostały zamordowane w obozie w Chełmie nad Nerem. Niekiedy zawierają 
one szczegółowe opisy warunków panujących w wymienionych miejscach 
wraz z drastyczną charakterystyką okoliczności śmierci przedstawianą przez 
świadków. Jednak nie tylko tymi powojennymi regulacjami zajmowały się 
sądy. Wiele rozpatrywanych spraw dotyczyło ustanowienia powojennych 
stosunków majątkowych – szczególnie zwrotów nieruchomości, uchwalenia 
właścicieli. 
 Wiele informacji dostarczają również akta związane z rejestracją 
ludności po pięciu latach okupacji. Po zakończeniu wojny bowiem ludność 
pozbawiona była polskich dokumentów tożsamości, które trzeba było 
wystawiać na nowo również osobom, które niejednokrotnie nie mogły 
wylegitymować się żadnymi dokumentami ani nie miały świadków. 
Pierwsze lata powojenne charakteryzowały się całkowitą dowolnością 
w posługiwaniu się dowodami tożsamości. W użyciu były więc niemieckie 
Kennkarty i  przedwojenne polskie dowody. Już w  1945 roku zaczęto 
wydawać pierwsze tymczasowe poświadczenia tożsamości, ale ograniczono 
je tylko do repatriantów, przesiedleńców oraz osób, które dokumentów nie 
posiadały bądź posługiwały się jeszcze fałszywymi38.

W  1950 roku władze podjęły decyzję o  przeprowadzeniu spisu 
powszechnego. Po zakończeniu spisu uchwalono w  1951 roku ustawę 
o obywatelstwie polskim, a w lipcu 1951 roku wydano decyzję o ewidencji 

36 APK, Akta Sądu Grodzkiego w Kutnie (dalej SGK), sprawy zgodnie z repertorium sądowym.  
37 APK, SGK, sygn. 53, 482, 601, 707, 1703, 2876; Sąd Powiatowy w Kutnie, sygn. 448.
38 APK, AGK, Podania o wydanie dowodu tożsamości opatrzone fotografiami 1948, sygn. 72.
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ludności i  niebawem dekret o  dowodach osobistych39. Na jego mocy 
nowe dokumenty mieli otrzymać wszyscy obywatele polscy powyżej  
18 roku życia. Napływające do urzędów wnioski o wydanie nowych 
dowodów osobistych zawierały niejednokrotnie niemieckie Kenkarty,  
a składane wnioski obejmowały szczegółowe ankiety dotyczące II wojny 
światowej wraz z dokumentacja fotograficzną. Jest to wyjątkowo cenny 
materiał poznawczy związany z indywidualnymi losami Polaków w okresie 
II wojny światowej i tuż po jej zakończeniu. W ostatnich latach do oddziału 
w Kutnie zaczęto przyjmować tego typu dokumentację z urzędów miejskich 
i gminnych40.

Jednak poza wszystkimi zaznaczonymi wyżej dramatycznymi skutkami 
wojny, na podstawie zachowanych akt możemy prześledzić również 
zjawiska powrotu do normalności, przywracania życia gospodarczego,  
ale także zdarzenia towarzyszące wprowadzaniu nowego ustroju 
politycznego. W okresie tuż po wojnie trzeba było również nadrobić 
różne „zaległości cywilizacyjne” dotyczące w sposób szczególny np. 
analfabetyzmu, który dodatkowo spotęgowany został w okresie okupacji41. 
Akta władz powiatowych i gminnych obrazują również akcje oświatowe 
związane ze zwalczaniem tego zjawiska. 

Koniec wojny i nastanie nowego ustroju gospodarczo-społecznego 
symbolizowała m.in reforma rolna likwidująca wielką własność ziemską. 
Materiały do reformy rolnej znajdują się zasadniczo w dwóch zespołach 
archiwalnych42 – Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie  
i Powiatowym Urzędzie Ziemskim. Proces przebiegu reformy rolnej 
obrazują zachowane niemal w komplecie akta parcelacji majątków 
ziemskich i przydziały ziemi przez Powiatowy Urząd Ziemski chłopom, 
którzy otrzymywali akta nadania ziemi43. Realizacja reformy rolnej znajduje 
również swoje odzwierciedlenia w dokumentach poszczególnych gmin 
powiatu. 

Życie gospodarcze odradzało się szybko, w pierwszych latach po 
wojnie jeszcze z poszanowaniem własności prywatnej, co dokumentują 
Akta Starostwa Kutnowskiego i akta miejskie. Na początku 1945 roku 

39 Dekret z dnia 22 października 1951 r. o dowodach osobistych, Dz. U. 1951, nr 55, poz. 382.
40  Dotychczas do zasobu oddziału przejęto koperty dowodów osobistych z miasta Krośniewice 

i Żychlin oraz gmin: Bedlno, Dąbrowie, Łanięta, Oporów, Krzyżanów, Strzelce.
41 APK, Akta gminy Rdutów z siedzibą w Czerwonce (dalej: AGR), Odbudowa szkoły  

w Bowyczynach, , sygn. 54;  SPK, Wykazy szkół powszechnych i kursów dla dorosłych 1948, 
sygn. 9.

42 APK, AGR, Realizacja reformy rolnej…. 1945–1946, sygn. 98, 100; Podział gruntów z reformy 
rolnej 1946–1947, sygn. 99.

43 APK, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie, spisy 1–34. Nie zachowały się 
dokumenty reformy rolnej dla gminy Chodów; Powiatowy Urząd Ziemski w Kutnie, sygn. 
1–15.
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uruchomionych zostało w Kutnie 12 zakładów przemysłowych z największą 
fabryką maszyn rolniczych „Kraj” oraz fabryką chemiczną Motor Alkaloida na 
czele. Inne zakłady z powodu wywiezienia z nich całego parku maszynowego 
– spirytusownia i browar kutnowski – zostały uruchomione dopiero w 1946 
roku44.

Dokumenty, mimo swojego ogólnego i czysto administracyjnego 
charakteru, pokazują powolny proces zawłaszczania gospodarki przez 
państwo. We wszystkich zakładach ustanowiony Zarząd Państwowy 
pod przyszłą nacjonalizację. Wyłaniano także „z wykwalifikowanych  
i wartościowych jednostek z poczuciem obowiązków obywatelskich, 
Zarządy Tymczasowe, całkowicie pojmujące ciążące na nich obowiązki 
i prawa, w myśl wytycznych organizacyjnych przemysłu w Polsce,  
które każdemu obiektowi dostarczono”45.

W wielu obiektach przemysłowych Oddziały Armii Radzieckiej i Wojsko 
Polskie zabrały urządzenia i części urządzeń technicznych. Władze starostwa 
traktowały to zjawisko ze zrozumieniem, ponieważ – jak pisano – „należy 
zaznaczyć, że powiat Kutnowski jest z jedną z głównych arterii, przez które 
przechodziła i przechodzi w wielkich ilościach sojusznicza Armia Czerwona 
i Wojsko Polskie”46. 

Opis wydarzeń ze stycznia 1945 roku w najstarszej kutnowskiej fabryce 
zawiera także kronika zakładowa Fabryki Maszyn Rolniczych „Kraj” w Kutnie. 
O pierwszych dniach i miesiącach działań relacjonował Edward Byczkowski, 
starszy mistrz w wydziale mechanicznym. Jest to zwięzła relacja zniszczeń 
fabryki polegających na: wywiezieniu przez Niemców części urządzeń, 
trudnej sytuacji bytowej pracowników, pomocy kapitana Tarasjenko, 
darmowej pracy, kartkach na chleb i pierwszych dyrektorach – Sylwestrze 
Umerskim i Janie Fedorowiczu47.

Po zakończeniu wojny kluczową sprawą była aprowizacja. Ciekawych 
danych dotyczących tak ważnej sprawy, jak zaopatrzenie ludności w artykuły 
pierwszej potrzeby, w tym chleb, dostarczają akta lokalnych władz miejskich 
i powiatowych. Kwestia ta była stale monitorowana przez władze, przy 
której działała m.in. komisja Ustalania Cen. Z zachowanych dokumentów 
wynika, iż chleb wypiekano z mąki pozostawionej przez Niemców, której 
było za mało i była słabej jakości. Nieprzerwanie pracował kutnowski młyn 
Oliński i s-ka. Chleb był na kartki. Bezrobotni lub niezameldowani nie 

44 APK, SPK, sygn. 148, Sprawy różne – protokoły posiedzeń, sprawozdania dotyczące młynów 
wykazy zakładów przemysłowych 1945–1947, w tym wykazy wszystkich przedsiębiorstw 
na terenie powiatu kutnowskiego, protokoły przejęć majątku po części przedsiębiorstw 
niemieckich np. „BOLD i ASCHENBRENER”, sprawozdania z produkcji.

45 APK, SPK, sygn. 148, Protokoły posiedzeń w sprawie zakładów przemysłowych, młynów. 
46 Ibidem.
47 APK, Akta Fabryki Maszyn Rolniczych „Kraj” w Kutnie, t. II kroniki zakładowej, s. 2015–2016.
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dostawali przydziałowego chleba po niskiej cenie, która wtedy wynosiła  
2 zł. W mieście działało 8 piekarni, które dobowo wypiekały ok. 18 ton 
chleba, a w całym powiecie działało ich 2248. 

Te same akta pozwalają rozpoznać w podstawowym zakresie sytuację 
gospodarczą w zakresie handlu i usług, która to sfera tuż po wojnie była 
zdominowana przez prywatnych przedsiębiorców. 

Bardzo szybko po wojnie odrodziła się sieć prywatnego handlu  
i w samym Kutnie działało prawie 280 sklepów różnych branż. Zadziwia 
przy tym aktywność i przedsiębiorczość tego sektora. Była to liczba 
zbliżona do wielkości sprzed 1939 roku, jednak z tą różnicą, że z krajobrazu 
miasta zniknął tak charakterystyczny sklep żydowskiego kupca. W ponad 
20-tysięcznym mieście działało 68 prywatnych sklepów spożywczych:  
23 sklepy masarnicze, 3 sklepy rybne, 36 sklepów z owocami i warzywami,  
2 sprzedające napoje alkoholowe, 4 rozlewnie wód gazowanych,  
3 księgarnie, 2 sklepy papiernicze, 21 sklepów galanteryjno-bławatnych 
oraz 1 tekstylny „Baty”. Całkiem pokaźnie prezentowała się także sfera 
gastronomiczna. Pracowały: 2 herbaciarnie, 8 kawiarni, 4 cukiernie,  
5 piwiarni, 2 jadłodajnie, 11 restauracji, 1 bufet. Funkcjonowało też:  
8 składów opałowych, 13 punktów skupu płodów rolnych i zwierząt,  
5 składów budowlanych, istniały również dwie mydlarnie, rozlewnia octu, 
jeden punkt sprzedaży trumien i sklep żelazny49. Mimo ciężkiej sytuacji 
materialnej ludności, tuż po wojnie do 1948 notowana była stała, chociaż 
powolna, poprawa sytuacji, wynikająca z dobrych wyników gospodarczych 
planu trzyletniego dopuszczającego sektor prywatny w gospodarce. 
Okazuje się, że w kutnowskich lokalach gastronomicznych można było 
kupić także bardziej wyszukane potrawy – kawę, pieczenie, sznycle, steki 
i smażone ryby. Cennik tych serwowanych dań zachował się w protokołach 
Komisji Ustalania Cen50.

Zdawkowo natomiast widoczna jest w aktach sprawa pomocy 
społecznej wynikającej z działalności PCK i UNRRY – do dyspozycji pozostaje 
sprawozdanie Pełnomocnika PCK na Odział w Kutnie z 1946 roku i jedna 
teczka protokołów Powiatowej Komisji UNRRA działającej przy Powiatowym 
Komitecie Opieki Społecznej od 11 października 1945 r.51 O trudnej sytuacji 
ludności świadczyć może konkluzja z jednego posiedzenia komisji do 
48 APK, SPK, Protokoły posiedzeń komisji ustalania cen. 1946, sygn. 149, k. 65; Sprawy różne  –

protokoły posiedzeń, sprawozdania dotyczące młynów, wykazy zakładów przemysłowych 
1945–1947, sygn. 148; Protokoły powiatowej kontroli młynów, wykazy piekarni 1945–1946, 
sygn. 147.

49 APK, SPK, Wykazy zakładów rzemieślniczych 1947, sygn. 151, k. 82–90.
50 APK, SPK, Protokoły posiedzeń Komisji Ustalania Cen 1946, sygn. 149, s. 1–2, Moda na dorsza 

opisy awantur. 
51 APK, SPK, PCK – sprawozdanie 1946, sygn. 142; Protokoły zebrań Powiatowej komisji UNRRA 

1945–1946, sygn. 143.
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darów UNRRY „[…]bieda jest wielka wśród ludności, podań napływa moc  
i w żadnym razie nie można wszystkich zaspokoić”52. 

Wśród wszystkich tych udokumentowanych zagadnień przewijają 
się zjawiska codziennego, niełatwego wówczas życia, spowodowanego 
straszliwymi zniszczeniami wynikającymi z 5-letniej okupacji, a także sprawy 
prozaiczne, które ubarwiają obraz życia widziany z perspektywy urzędowej 
dokumentacji. 

Perspektywa wydarzeń towarzyszących zakończeniu II wojny światowej 
w powiecie kutnowskim widziana przez pryzmat dokumentów zachowanych 
w kutnowskim archiwum jest jednostronna – ma charakter urzędowy i to 
jedynie typowych urzędów administracyjnych. Częściowo również jest ona 
uszczuplona przez fakt pozostawiania poza zasobem dokumentów takich 
partii jak PPS i PPR. Trzeba brać pod uwagę również fakt, iż okres powojenny 
nie sprzyjał zapewne powstaniu w ówczesnych urzędach refleksji związanej 
z troską o dokumenty z tak przełomowego okresu dziejów, były wówczas 
sprawy ważniejsze. Dlatego prowadzenie badań związanych z tamtym 
okresem, należy uzupełnić o kwerendę w zbiorach innych archiwów, 
w szczególności Archiwum Państwowego w Łodzi, Instytutu Pamięci 
Narodowej Oddział w Łodzi, Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego 
Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

52 APK, SPK, Protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji UNRRA, sygn. 143, s. 32.
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Jolanta Leśniewska, Koniec II wojny światowej, początek nowej epoki. 
Materiały źródłowe kutnowskiego archiwum

Streszczenie
W Oddziale kutnowskim Archiwum Państwowego w Płocku znajdują 
się cenne materiały archiwalne obrazujące życie Kutna i okolic tuż po 
zakończeniu II wojny światowej. Wyłania się z nich obraz zniszczeń, ale też 
budowanie nowego ustroju gospodarczego i politycznego.

Słowa kluczowe: Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie, 
materiały archiwalne.

Jolanta Leśniewska, The end of the Second World War and the 
beginning of the new era; source materials from Kutno’s archive

Summary
In the Kutno branch of Płock’s State Archive, there are valuable archival 
materials on what life was like in Kutno and the neighbouring villages just 
after the Second World War. The materials depict both the war damage and 
the creation of the new political and economic system.

Keywords: Kutno branch of the State Archive in Płock.
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Anna Maria Stogowska

Źródła do badań przemian polskiej wsi  
po II wojnie światowej  

– akta Powiatowego urzędu Ziemskiego w Płocku  
w Archiwum Państwowym w Płocku

          
Zachowany w Archiwum Państwowym zespół akt Powiatowego 
Urzędu Ziemskiego w Płocku z lat 1945–1947 stanowi cenny materiał 
źródłowy do badań nad przemianami, jakie nastąpiły w wyniku 
reformy rolnej przeprowadzonej na polskiej wsi po II wojnie światowej. 
 Dekret o reformie rolnej z dn. 6 IX 1944 r. stanowił o nieodpłatnym 
przejęciu na rzecz skarbu państwa majątków ziemskich powyżej 50 ha 
ziemi, a na terenach przyłączonych do Rzeszy o powierzchni powyżej 
100 ha. Odbierając majątki  ziemskie stanowiące własność i dające 
utrzymanie właścicielom, położono kres działalności polskich ziemian. 
 Jak stwierdza przedstawiciel ziemian mazowieckich Eugeniusz 
Kłoczowski:

Historyczne przeobrażenia społeczne zmiotły na zawsze z powierzchni warstwę ziemiańską  
w Polsce. […] W 1944 i 1945 r. zwycięskie wojska radzieckie zajęły całą Polskę, wprowadziły 
tu rządy stalinowskie, a dekret o reformie rolnej z września 1944 roku wywłaszczał bez 
odszkodowania wszystkich właścicieli gospodarstw powyżej 50 ha, a w woj. zachodnich 
powyżej 100 ha. Z tym momentem skończyło się w Polsce istnienie warstwy ziemiańskiej.  
Te rodziny ziemian, które przebywały jeszcze u siebie [na Mazowszu po wkroczeniu Niemców  
i ustanowieniu Generalnej Guberni majątki były przejmowane przez okupantów w 1939 
roku. Ich właściciele byli przez Niemców usuwani, a po zakończeniu II wojny nigdy do swych 
posiadłości nie powrócili – przyp. autora] zostały usunięte i tułały się, szukając jakiegoś 
mieszkania i oparcia poza granicami swojego powiatu, gdyż przebywanie w jego obrębie 
zostało surowo zabronione1. 

Ziemia pozyskana z tych posiadłości miała być rozdzielona między 
służbę folwarczną i bezrolnych lub małorolnych. Nastąpiły wielkie 
przemiany społeczne na wsi polskiej. Ziemiaństwo polskie wygnane 
ze swych posiadłości musiało poszukać nowych warunków do życia. 
Ich majątki, gromadzone przez wiele pokoleń, stanowiące podstawę 
egzystencji, zostały bezpowrotnie odebrane. Nowi właściciele, nieprzygo-
towani do uprawy ziemi, napotykali wiele trudności wynikających 
nie tylko z braku wiedzy o uprawie, ale także z niedostępności 
podstawowych środków do uprawy (nie było narzędzi rolniczych, ziarna 
siewnego czy nawozów). Często nie chcieli oni przyjmować ziemi. 
1 E. Kłoczowski, Wspomnienia mazowieckiego ziemianina z lat 1897–1971, Ciechanów 2006,  

s. 586–587.
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 Atmosferę tamtych dni przybliża nam Eugeniusz Kłoczowski, były 
ziemianin z Mazowsza. O swych rozmowach z chłopami przy podziale 
jednego z majątków pisze: 

[...]Osiedli mnie wokół i zasypywali jeden przez drugiego opowiadaniami o wrażeniach, jakie dały 
im ostatnie tygodnie. Są już teraz na swoim, każdy dostał 5 ha, niektórzy maja po koniu i wozie, 
inni po kilku mają do spółki konia, spodziewają się obsiać swoje działki przy pomocy zboża, 
jakie jeszcze jest w spichrzu. Administrator i komitet folwarczny robią wszystko, aby obsiewy 
ułatwić, ale idzie im trudno. I z tym wszystkim – mówią – stała się wielka niesprawiedliwość. 
Ich dziedzic, człowiek już stary, z którym tyle lat pracowali, zaznając raz dobrego, raz złego, 
został tydzień wypędzony z dworu. Przywoził sobie trochę mebli do pobliskiej szkoły, ale 
mu zabrali to wszystko. Stary nie może nawet w powiecie tutejszym zamieszkać, nie wolno,  
bo byłby aresztowany. Tak nie „idzie robić”. Ziemię zabrać i dać fornalom to rzecz słuszna, tylko 
że trzeba dać po więcej niż 5 ha i zaraz dostarczyć sprężaj i środki na zabudowę. Ale dwór  
i ogród trzeba było dziedzicowi zostawić, niech tam sobie dożywa. Zabrać mu wszystko  
i na dziady go wysłać – to niezgodne z chłopskim honorem2.        

 Przygotowania do reformy rolnej na Mazowszu członkowie Polskiej Partii 
Robotniczej rozpoczęli w 1944 roku przekazując chłopom i robotnikom 
folwarcznym wiadomości o ustanowieniach PKWN. Mimo aresztowań 
aktywu partyjnego przez Gestapo, odbywały się spotkania mające na 
celu przygotowania do podziału ziemi3. Na Mazowszu reformę rolną 
przeprowadzano w dwóch etapach. Od 1944 do stycznia 1945 r. na 
terenie prawobrzeżnej części, a w 1945 roku na obszarze lewobrzeżnym  
i północnym. Taki podział wynikał z wyzwolenia poszczególnych 
obszarów4. Wydana w lutym 1945 roku instrukcja KC PPR stawiała przed 
partiami politycznymi oraz administracją państwową zadanie zakończenia 
reformy rolnej przed wiosennymi siewami. 13 marca 1945 roku Komitet 
Centralny wydał specjalne dyrektywy w sprawie natychmiastowego 
przeprowadzenia reformy rolnej.  Podkreślano w nich, iż zrealizowanie jej na 
prawym brzegu Wisły jest bojowym zadaniem partii. W celu jak najszybszego 
wykonania reformy polecono powołać „brygady robotnicze”, w liczbie 
dwóch brygad na jedną gminę, oraz zorganizować w każdym folwarku 
komisje podziału ziemi i przystąpić do natychmiastowego rozdzielenia. 
 Na terenach wyzwolonych po 1945 roku pierwszym pełnomocnikiem 
rządu do spraw reformy rolnej została Krystyna Konwerska, a 25 lutego 
na sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pruszkowie urząd ten dla 
woj. warszawskiego powierzono Mieczysławowi Bodalskiemu5. 
2 Ibidem, s. 579.
3 M. Bodalski, Nasza Grenada, w: Okręg Płocki 1942–1945, Warszawa 1974, s. 614; T. Pietrzak, 

Wyzwolenie północnej części województwa warszawskiego przez Armię Radziecką, w: Okręg 
Płocki 1942–1945, s. 99.

4 B. Dymek, Rola PPR w przeprowadzeniu reformy rolnej w woj. warszawskim 1944–1945,  
w: PPR na Mazowszu, kurpiach i Podlasiu, Warszawa 1963, s. 76.

5 T. Pietrzak, op. cit., s. 99.
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Przedstawicielem do spraw reformy rolnej w powiecie płockim został 
Bolesław Pyszko, który rozpoczął urzędowanie od 28 stycznia 1945 r.6  
W prasie płockiej ukazał się szereg artykułów dotyczących akcji podziału 
ziemi. Powołano specjalne sztafety robotnicze złożone z robotników 
zakładów przemysłowych, miały one pomagać w prowadzeniu reformy 
rolnej. Ukazało się też obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Stronnictw 
wzywające do realizacji i szybkiego zakończenia reformy rolnej do dn.  
1 kwietnia 1945 roku7. 

Akcja parcelacji w powiecie płockim rozpoczęła się 6 marca 1945  
w majątku Tchórz. Zmobilizowano tu „sztafety robotnicze oraz siły techniczne 
wydelegowane przez Powiatowy Urząd Ziemski – mierniczych geodetów”. 
Chcąc nadać większą rangę temu wydarzeniu do zgromadzonych 
przyjechał i przemówił prezydent miasta Franciszek Kozłowski. Jak donosiła 
prasa, ziemię otrzymali małorolni, których gospodarstwa graniczyły  
z parcelowanym majątkiem, służba folwarczna i robotnicy rolni8. Teren 
powiatu płockiego w 1945 roku zajmował powierzchnię 1459,6 km².  
Pod względem administracyjnym obejmował 815 osiedli wiejskich, 2 osady 
fabryczne – Mała Wieś i Borowiczki, 4 osady: Bielsk, Bodzanów, Drobin  
i Staroźreby, razem 821 miejscowości podzielonych na 15 gmin i miasto 
wydzielone (Wyszogród). Liczba ludności, poza wydzielonym miastem Płock, 
opiewała na 91 126 osób, zaludnienie na 1 km² wyniosło 63 mieszkańców. 
Podział ludności pod względem źródeł utrzymania przedstawiał się 
następująco: rolnictwo – 76 900 osób (84,4%), przemysł i rzemiosło –  
8 500 osób (9,3%), handel – ok. 1 200 osób (1,3%) i inne – 4 526 osób (5%).  
Powiat płocki był obszarem wybitnie rolniczym o dobrej, pszenno-
buraczanej glebie. Grunty zajmowały powierzchnię 120 418,04 ha, łąki 
i pastwiska 5 947,16 ha, sady i ogrody 1744,06 ha, lasy 6 940,19 ha, 
wody 469,46 ha, nieużytki 6 541,28 ha, drogi i rowy 3 899,81 ha9.  
Podobnie jak na całym Mazowszu w powiecie przeważały majątki ziemskie 
o powierzchni od 100 ha do 500 ha.                                                      

 Urzędem administracyjnym powołanym dekretem PKWN z 1944 
roku do przeprowadzenia reformy rolnej były wojewódzkie i powiatowe 
urzędy ziemskie.  Pełnomocnikiem do spraw reformy rolnej w powiecie 
płockim został Bolesław Pyszko, który rozpoczął urzędowanie 28 stycznia 
6 M. Dulęba, Parcelacja folwarków obszarników płockich, „Notatki Płockie” 1964, nr 4;  

M. Mielczarek, Reforma rolna PKWN w powiecie płockim, „Notatki Płockie” 1974, nr 1;  
A. Stogowska, Reforma rolna w powiecie płockim, „Rocznik Muzeum Mazowieckiego  
w Płocku” 1977, z. 9, s. 51–90.

7 Obwieszczenie, „Jedność” 1945, nr 3.
8 Cały aktyw partyjny na reformę rolną, „Jedność” 1945, nr 1.
9 A. Stogowska, Wstęp do inwentarza Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy  

w Płocku 1945–1950, Archiwum Państwowe w Płocku; idem, Reforma rolna w powiecie 
płockim, s. 59–60.
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1945 roku10, kierując Biurem Pełnomocnika Reformy Rolnej. Równocześnie 
zaczęto organizować w Płocku Powiatowy Urząd Ziemski. Na jego kierownika 
mianowano Jana Ostałkiewicza. Do pracy przystąpili geodeci – Mateusz 
Kozielski i Antoni Żukowski. 

W nowym urzędzie funkcjonowały działy: Administracji, Rachuby, 
Rolny (zajmował się Ośrodkami Kultury Rolnej) i Techniczno-Pomiarowy – 
prowadził parcelację majątków, pomiar geodezyjny gruntów, sporządzał 
wykazy nabywców działek (listy) i wystawiał dokumenty nabycia działek. 

Zorganizowano także Powiatowe Biuro Rolne na czele którego  
16 lutego 1945 r. stanął Izydor Gałombek. Do jego zadań należała organizacja 
wsi i gospodarstw rolnych, praca nad podniesieniem kultury rolnej,  
a w pierwszym etapie opracowanie planu zasiewów na 1945 rok.    

Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Reformy Rolnej na powiat płocki 
został Kazimierz Pesta. To on powołał pełnomocników w 15 gminach 
powiatu płockiego. Równocześnie zaczęto powoływać komisje podziału 
ziemi. Do ich zadań należało sporządzanie spisów uprawnionych do 
korzystania z podziału ziemi w poszczególnych majątkach. Delegowani 
przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych pełnomocnicy przy udziale 
komitetów folwarcznych sporządzali spisy nieruchomości i inwentarzy 
podlegających reformie. Po przeprowadzeniu tych czynności powiatowy 
pełnomocnik, przy pomocy gminnych przedstawicieli, dokonywał podziału 
ziemi. Parcelację inwentarza zaprowadzały gminne komisje reformy rolnej.

O tym jak przebiegała akcja rozdzielania ziemi w majątku Dzierżanowo 
dowiadujemy się z opisu dziennikarza miejscowej gazety:  

W największej sali za stołami zasiadła Gminna Komisja Podziału Ziemi, uzupełniając listę 
reflektantów [...]. Na sali panuje gwar. Nie tylko komisja, ale ponad 60 chłopów bierze czynny 
udział w dzieleniu ziemi. Naraz wszystko milknie. Odczytuje się listę parcelantów. Okazuje 
się, że 266 ha zostało podzielone, działki otrzymało 23 służby folwarcznej, 4 bezrolnych,  
23 małorolnych i 10 średniorolnych. Każdy chce najlepszy kawałek, a małorolni ziemie przyległe 
do swych gruntów. Łatwiej było z bezrolnymi, którym wszystko jedno gdzie,  byle dużo.  
Na polu mimo kiepskiej pogody biegają chłopcy z taśmą mierniczą. Skupionym okiem technik 
pomiarowy Wodzyński patrzy w plan i wskazuje gdzie bić pale. Każdy chce być przy mierzeniu 
swojej działki. Tu też na polu rojno11.

Jak donosiła miejscowa prasa akcje parcelacji majątków w powiecie 
płockim zakończono 25 marca 1945 roku12. Rozdzielono 198 majątków  

10 A. Stogowska, Reforma rolna w powiecie płockim, s. 59.
11 Jak parcelowaliśmy majątek Dzierżanowo, „Jedność” 1945, nr 3.
12 Parcelacja w płockim zakończona, „Jedność” 1945, nr 3.
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o powierzchni 42 970,30 ha13. Służba folwarczna składająca się z 2 498 rodzin 
otrzymała 16 678 ha ziemi z majątków ziemskich.

Mimo zakończenia akcji dzielenia ziemi przez wiele lat później trwały 
jeszcze prace nad pomiarami gruntów, wydawaniem aktów nadania 
ziemi i ustalaniem różnych rozbieżności związanych z reformą rolną.  
Tymi sprawami zajmował się Powiatowy Urząd Ziemski w Płocku w latach 
1945–194714. Większość pozostałości aktowej (około 90% zespołu) 
stanowią akta parcelacji poszczególnych majątków w powiecie płockim.  
Są to dokumenty jednorodne, wśród nich wyróżnić należy: protokół przejęcia 
oraz parcelacji majątku, rejestr pomiarowy i kwalifikacyjny gruntów, wykaz 
rozrachunkowy, protokół szacunkowy, zestawienie nabywców działek, 
dokumenty nadania ziemi oraz spis inwentarza, podział inwentarza.

Część akt zespołu dotyczy administracji Ośrodków Kultury Rolniczej 
powstałych w wyniku reformy, a podległych bezpośrednio Powiatowemu 
Urzędowi Ziemskiemu, do którego wysyłano różnego rodzaju sprawozdania 
i raporty gospodarcze.  

Do cennych akt zaliczyć należy sprawozdania Powiatowego Urzędu 
Ziemskiego z lat 1946–194715. Do sprawozdań dodawane były różnego 
rodzaju wykazy, np. wykaz rozparcelowanych majątków w powiecie płockim, 
zawierający następujące dane: nazwa majątku, data przejęcia, nazwisko 
przejmującego i administratora, data rozpoczęcia pomiarów i nazwisko 
mierniczego. Wśród tego typu materiałów najcenniejszymi są wykazy 
dotyczące parcelacji majątków sporządzane dla poszczególnych gmin 
powiatu płockiego. Zawierały one takie dane, jak: nazwa majątku, nazwisko 
właściciela, dane dotyczące powierzchni majątku, informacje o wyłączeniach 
w parcelacji, ilość rozparcelowanej ziemi, różnica parcelacyjna. Na podstawie 
tych danych możemy ustalić zarówno poszczególnych właścicieli ziemskich, 
jak i nazwy ich majątków oraz ilość posiadanego gruntu. Dane te stanowią 
unikalne źródła do badań nad dziejami ziemiaństwa polskiego i Mazowsza, 
gdyż reforma rolna położyła ostateczny kres istnieniu tej zasłużonej  
w dziejach Polski warstwy społecznej.         
13 Ilość rozparcelowanych majątków i ilość ziemi jest podawana różnie. D. Dymek wskazuje,  

że rozparcelowano 198 majątków o powierzchni 43 245 ha. Zob. D. Dymek, op. cit.;  
M. Mielczarek podaje 199 majątków o powierzchni 43 44 ha. Jak wynika z akt Powiatowego 
Urzędu Ziemskiego w Płocku, w wykazie powierzchni parcelowanej z podziałem na 
poszczególne gminy widnieje liczba 28 915 ha. Część ziemi wyłączono z parcelacji, gdyż 
miały nieuregulowaną hipotekę. Z części ziemi powstały Ośrodki Kultury Rolniczej. Także  
i w tym źródle są błędy w obliczeniach. Różnorodność danych wynikała także z chronologii 
sprawozdań i kilkakrotnych pomiarów tego samego majątku. Zob. M. Mielczarek, op. cit. 

14 A. Stogowska, Wstęp do inwentarza Powiatowy Urząd Ziemski w Płocku, maszynopis  
w Archiwum Państwowym w Płocku.

15 A. Stogowska, Reforma rolna w powiecie płockim, s. 69–88. W opracowaniu znalazła się 
większość cytowanych sprawozdań i wykazów.
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Wykaz powierzchni parcelowanej w poszczególnych gminach  
powiatu płockiego. 

Opracowano na podstawie: Archiwum Państwowe w Płocku, Powiatowy 
Urząd Ziemski w Płocku 1945–1947, Wykaz majątków powyżej 50 ha 
powiatu płockiego, sygn. 32.

Gmina Rogozino

L.p. Nazwa majątku Właściciel
Powierzchnia 

majątku  
w ha

Wyłączono 
z parcelacji 

w ha

Rozparcelowano 
w ha

Różnica 
w ha

1. Łoniewo W. Krośnicki 58,79 50,77 8,02
2. Wodzymin S. Gajny 55,24 48,05 7,19
3. Dzierzno W. Dramiński 161,27 144,26 17,01
4. Rogozinek R. Malanowski 63,81 56,88 6,92
5. Radzanowo J. Chołyński 361,00 10,00 294,37 56,69
6. Szczytno S. Mączewska 253,62 232,56 41,06
7. Kosino W. Gąsiorowski 125,97 116,50 9,47
8. Woźniki Z. Kozielski 100,77 10,00 76,21 14,56
9. Ślepkowo T. Jaźwiński 239,07 10,00 222,63 6,44

10. Ciółkowo Cz. Ruszczyński 154,77 38,55 116,22
11. Trębin S. Ejbeszyc 156,22 133,00 23,22
12. Mięczeninek K. Czachowski 57,66 majątek wyłączono z parcelacji
13. Męczenino J. Waśniewski 283,07 256,33 22,75
14. Brochocinek L. Wernik 64,00 64,01
15. Otolin R. Żółtowski 100,74 30,00 64,70 6,04
16. Śniegocin J. Lewicki 50,00 majątek wyłączono z parcelacji
17. Brochocin L. Wernik 261,44 237,63 23,81

Ogółem 2 543,63 98,55 2 114,12 243,18

Gmina Borowiczki – Bielino

L.p. Nazwa majątku Właściciel
Powierzchnia 

majątku  
w ha

Wyłączono 
z parcelacji 

w ha

Rozparcelowano 
w ha

Różnica 
w ha

1. Miszewko 
Strzałkowskie W. Dąbski 352,89 10,00 316,69 26,20

2. Piotrowo Z. Mączewski 139,63 10,00 126,92 2,71
3. Gulczewo J. Sztembart 404,04 219,86 184,18
4. Borowiczki W. Cukrowni 58,19 58,19

Ogółem 954,75 78,19 663,47 213,09
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Gmina Biała

L.p. Nazwa majątku Właściciel
Powierzchnia 

majątku  
w ha

Wyłączono 
z parcelacji 

w ha

Rozparcelowanno 
w ha

Różnica 
w ha

1. Miłodróż M. Krakowski 201,00 30,00 123,94 47,06

2. Maszewo 
Polskie A. Cichocki 65,00 54,20 10,80

3. Winiary J. Cichocki 84,00 10,00 38,28 35,72
4. Maszewo Małe Miecznikowscy 67,20 57,00 10,20

5. Cierszewo W. Stępczyńska 99,00 majątek wyłączono  
z parcelacji

6. Kowalewko Jeleniewski 275,09 30,00 200,72 44,37
7. Kobierniki Kowalkowscy 112,00 72,96 39,04

8. Parzeń J. Nowakowski 55,30 majątek wyłączono  
z parcelacji

9. Żerniki Mierzejewski 112,00 107,84 4,16
10. Włóczewo J. Brudnicki 176,12 50,00 86,60 39,52
11. Sikórz M. Strześniewska 949,23 400,00 181,50 367,73
12. Srebrna M. Zielińska 589,01 100,00 279,27 209,74

13. Maszewo M. Strześniewski 56,40 majątek wyłączono  
z parcelacji

14. Parzeń J. Nowakowski 73,83 63,88 12,95
15. Kamionki Kamiński 57,78 majątek wyłączono  

z parcelacji16. Kamionki C. Obrębska 51,19
Ogółem 3 024,15 620,00 1 261,29 1 043,86

Gmina Brudzeń

L.p. Nazwa majątku Właściciel
Powierzchnia 

majątku  
w ha

Wyłączono  
z parcelacji 

w ha

Rozparcelowano  
w ha

Różnica  
w ha

1. Zdziębórz J. Dobrzyńska 127,65 111,00 16,65
2. Turza Mała J. Jaworski 137,17 133,16 4,00
3. Bądkowo Jez. J. Różycki 221,17 208,28 12,89
4. Winnica E. Łępicka 146,70 10,00 136,70
5. Brudzeń Z. Rościszewska 379,53 10,00 180,41 189,12
6. Janoszyce S. Krajewski 96,57 96,57
7. Bądkowo Rochny M. Wojtulanis 137,17 123,73 13,44
8. Strupczewo A. Brudnicki 70,29 66,50
9. Karwosieki P.  Wrzecionkowski 415,99 336,03 79,96

10. Myśliborzyce W. Gorzewski 198,00 189,37 8,63
11. Siecień J. Duczymiński 633,00 515,00 118,00
12. Rębielin T. Goćkowski 179,35 165,91 13,38

13. Rokicie Kościelne Tow. Samopomoc 213,80 własność
Kościoła rzymskokatolickiego

14. Sobowo S. Żółtowski 334,00 307,00 27,00
15. Więctowice A. Kokoszczyński 210,00 167,50 42,50

źródłA do bAdAń PrzeMiAn PolSkiej wSi Po ii wojnie świAtowej 
– AktA PowiAtowego urzędu zieMSkiego w Płocku w ArchiwuM PAńStwowyM w Płocku



168

16. Lukaszyno Borki F. Krzyczkowski 67,00 58,00 9,00
17. Łukaszyn Wielki F. Kłobukowski 50,18

majątek wyłączono  
z parcelacji

18. Turza Mała J. Gorczyński 50,00
19. Turza Wielka A. Winnicki 54,00
20. Uniejewo         J. Kamoński 58,24
21. Lasotki M. Stępczyński 85,56 73,00

Ogółem 3 977,88 116,57 2 705,15 534,57

Gmina Zągoty

L.p. Nazwa majątku Właściciel Powierzchnia 
majątku w ha

Wyłączono 
z parcelacji 

w ha

Rozparcelowano 
 w ha

Różnica  
w ha

1. Machcin K. Tabecki 221,81 207,57 14,24
2. Rycharcice S. Jaskólski 297,00 142,50 154,50
3. Sękowo S. Waśniewski 204,91 10,00 169,70 25,21
4. Jączewo Abramki S. Kleniewski 151,00 139,50 11,50
5. Łysakowo Cz. Grabowski 164,00 143,50 20,50
6. Zągoty W. Krzętowski 202,00 193,00 9,00
7. Czachowo L. Kowalewski 161,00 113,50 47,50
8. Giżyn E. Waśniewski 263,31 235,50 27,81
9. Ogorzelice T. Gorczyński 211,00 185,10 25,90

10. Cekanowo W. Jaworski 275,00 210,77 64,23
11. Dębsk K. Gorzechowski 344,92 327,00 17,92
12. Umienino Łubki J. Mazowiecka 150,00 147,85 2,15
13. Kędzierzyn Cz. Grabowski 204,00 10,00 143,50 50,00

14. Pęszyno W. Zgorzelski 56,00 majątek wyłączono  
z parcelacji

15. Pęszyno T. Mysłakowski 96,00 55,00 41,00
16. Tłubice S. Kowalczyk 50,00 50,00
17. Bronowo Kmiece B. Kron 60,80 60,80

18. Jączewo Jeziorne J. Wernik 56,00 majątek wyłączono  
z parcelacji

19. Umienino Żelazki H.Wilkowski 65,91 35,00 30,91
Ogółem 3 234,86 205,10 2 339,79 516,47

Gmina Lelice

L.p. Nazwa majątku Właściciel
Powierzchnia 

majątku  
w ha

Wyłączono  
z parcelacji  

w ha

Rozparcelowano 
w ha

Różnica  
w ha

1. Bonisław T. Żurawski 503,47 10,00 469,16 24,31
2. Reczewo W. Szępliński 317,17 269,87 47,30
3. Lelice A. Gościcka 808,00 10,00 364,12 433,88
4. Gołocin G. Kłobukowski 207,40 192,40 15,00
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5. Cetlin A. Gościcka 252,00 163,45 88,55
6. Bronoszewice B. Brudnicki 216,00 205,33 10,67
7. Bąbalice L. Kawecki 155,00 136,00 19,00

Ogółem 2 459,04 20,00 1 800,33 638,61

Gmina Bielsk – Kleniewo

L.p. Nazwa majątku Właściciel
Powierzchnia 

majątku  
w ha

Wyłączono  
z parcelacji  

w ha

Rozparcelowano  
w ha

Różnica  
w ha

1. Goślice Węsierski 263,62 48,29 203,84 11,49
2. Tchórz Mały Chajdukiewicz 184,25 161,05 23,20
3. Rudowo Małe J. Giżyński 53,93 53,93
4. Ułtowo Kraczewski 83,50 81,41 2,09
5. Gilino Z. Gorzechowski 544,34 10,00 386,00 148,34
6. Krajkowo H.Kozłowska 350,00 294,39 55,61
7. Leszczyno Księże Machciński 480,92 82,00 382,81 16,11

8. Leszczyno 
Szlacheckie W. Orzeszkowski 489,00 211,64 213,75 63,61

9. Rudowo St. Załęski 134,50 115,21 19,29
10. Chudzyno W. Turski 201,00 188,46 12,54
11. Rudówko Nadratowski 107,62 107,62
12. Ciachcin Chojnowski 136,49 10,00 121,29 5,20
13. Żukowo Waśniewski 120,00 117,25 2,75

Ogółem 3 149,17 656,32 2 188,23 304,60

Gmina Łęg Kościelny – Majki

L.p. Nazwa majątku Właściciel
Powierzchnia 

majątku  
w ha

Wyłączono  
z parcelacji  

w ha

Rozparcelowano  
w ha

Różnica  
w ha

1. Kosmaczewo J. Zakrzewski 201,55 168,40 43,15
2. Petrykozy J. Zakrzewski 295,07 153,78 141,29
3. Psary J. Krempeć 168,62 168,62
4. Mokrzak H. Turowski 230,75 189,59 41,16
5. Milice Kostery  S. Czapliński 134,00 116,25 17,75
6. Mogielnica M. Karski 239,00 217,19 11,80
7. Mańkowo J. Zakrzewski Poz. 12 10,00
8. Mańkowo R. Czermiński 64,86 61,18 3,68
9. Kozłowo S. Kozłowski 439,08 371,23 67,85

10. Brelki Z. Malanowski 84,47 70,64 13,83
11. Dziewanowo J. Jabłoński 235,00 99,60 135,40
12. Majki Małe J. Zakrzewski 252,00 10,00 210,20 31,90
13. Mogielniczka J. Dłużniewski 84,00 58,30 25,70
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14. Gutowo Górne E. Zakrzewski 235,13 196,30 38,83
15. Kowalewo K. Jabłoński 285,53 214,95 70,58
16. Łęg Kasztelański  Dziewanowski 250,00 243,00 7,00
17. Kostery S. Halika Poz. 5 Milice Kostery

Ogółem 3 199,06 431,62 2 134,61 632,83

Gmina Drobin

L.p. Nazwa majątku Właściciel
Powierzchnia 

majątku  
w ha

Wyłączono  
z parcelacji  

w ha

Rozparcelowano 
w ha

Różnica  
w ha

1. Sokolniki Smoniewski 168,00 148,95 19,05
2. Setropie K. Grabowski 455,64 261,35
3. Świerczyn S. Kacperkiewicz 252,00 224,34 28,66
4. Kłaki F. Wierzbicki 244,50 174,47 70,03
5. Budkowo Kolczyński 156,00 128,00 48,00
6. Chabowo Wł. państwowa 73,98 49,95 27,03
7. Dobrosielice J. Gorzechowski 217,00 192,00 25,00
8. Drobin J. Karczewski 414,00 30,00 200,45 213,55
9. Cieśle W. Wieliczka 191,90 178,01 13,89

10. Cieszewko K. Kozłowski 230,86 176,41 54,25
11. Kuchary Krysk Radomska 240,65 204,26 36,39
12. Karsy J. Roszkowski 258,71 241,78 16,93

13. Nagórki 
Dobrskie Wł. Płoski 302,50 150,00 156,78 55,78

14. Nagórki Judyce G. Ujazdowski 163,58 141,04 22,54
15. Niemczewko J. Oppen 218,78 111,37 107,41
16. Maliszewko K. Dziewanowski 139,05 94,02 45,03
17. Tupadły L. Waśniewski 219,39 204,26 15,13
18. Wępiły St. Kasiborski? 356,29 262,35 93,94
19. Zalesie A. Gierzyński 149,47 127,40 22,07
20. Biskupice J. Kwasiborska 140,00 10,00 78,03 61,97

Ogółem 4 561,76 190,00 3 555,77 976,65

Gmina Staroźreby

L.p. Nazwa majątku Właściciel
Powierzchnia 

majątku  
w ha

Wyłączono  
z parcelacji  

w ha

Rozparcelowano 
w ha

Różnica  
w ha

1. Rogowo H. Sokolnicka 
 B. Łebkowski 71,20 majątek wyłączono  

z parcelacji
2. Krzywonice Prochownik 50,00 48,47
3. Zdziar Mały J. Smoniewski 91,00 81,92 9,08
4. Trojany P. Wrzecionkowski 100,00 92,75 7,25
5. Bromierzyk S. Rościszewski 333,36 277,03 56,33
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6. Bromierz A. Ozórkowski 341,40 269,84 71,56
7. Goszczyno J. Ostrowski 177,00 157,78 19,22
8. Góra S. Popkowski 238,00 173,43 64,57
9. Opatowiec Warsz. Izba Roln. 162,00 162,00

10. Ostrykowo E. Januszewska 270,50 148,40 122,10
11. Rostkowo S. Janczewski 350,00 10,00 283,92 56,08

12. Zdziar 
Gąsowski J. i St. Kozłowscy 174,00 121,50 52,50

13. Staroźreby St. Karnkowski 285,86 30,00 243,90 11,96
14. Piączyn S. Chabowski 210,00 209,21 0,79

15. Płonna Strześniewscy
Pomianowscy 114,50 majątek wyłączono  

z parcelacji
16. Żochowo W. Przedpełska 196,80 143,14 53,66
17. Włóki K. Radwan 327,00 285,26 41,74

18. Sarzyn majątek wyłączono  
z parcelacji

19. Zdziar Mały S. Świerkocki 113,00 89,16 23,84
20. Żochówek A. Żachowska 114,00 90,60 23,40

21. Orszymowice W. Goszczyński 52,00 majątek wyłączono  
z parcelacji

22. Pomianowo - 
Dziarki S. Chyczewski 145,00 125,50 19,50

Ogółem 3 919,02 202,00 2 793,34 923,68

Gmina Łubki

L.p. Nazwa majątku Właściciel
Powierzchnia 

majątku  
w ha

Wyłączono  
z parcelacji  

w ha

Rozparcelowano 
w ha

Różnica  
w ha

1. Turowo K. Babecki 55,43 majątek wyłączono  
z parcelacji2. Turowo W. Babecki 52,00

3. Turowo K. Rutkowski
Z. Olkowski 142,45 126,56 5,89

4. Worowice A. Szempliński 311,38 287,50 23,88
5. Słupca W. Gorzechowski 262,68 202,29
6. Blichowo M. Krysłowska 278,00 264,00
7. Badurki Z. Sumińska 181,20 174,74 6,46
8. Nadółki S. Górski 330,00 320,15 9,85
9. Łubki M. Dorenda 68,83 50,00 68,50 0,33

10. Szosty A. Stankowski 202,43 182,60 19,83
11. Pilichowo Z. Cichowski 465,12 179,14
12. Krzykosy W. Rutkowski 280,81 184,14 146,67
13. Gniewkowo B. Wiórkiewicz 170,05 103,20
14. Podleck Nowy P. Gajny 79,01 79,01
15. Łubki nr 2 L. Babecki 45,92 45,92

Ogółem 2 926,05 50,00 2 168,99 707,06
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Miszewo Murowane

L.p. Nazwa majątku Właściciel
Powierzchnia 

majątku  
w ha

Wyłączono  
z parcelacji  

w ha

Rozparcelowano 
w ha

Różnica  
w ha

1. Zakrzewo 
Kościelne I. Jeznach 53,00

 
majątek wyłączono  

z parcelacji
2. Zakrzewo 

Kościelne C. Stobecki 78,90

3. Chylin W. Śniegocki 80,62
4. Ramutowo W. Waliński 55,16
5. Sambórz S. Goczewski 85,66 82,80 2,86
6. Borowice Z. Turski 255,34 52,00 203,84
7. Łagiewniki Żałońscy 200,05 192,83 7,22
8. Pepłowo J. Lasocki 285,85 10,00 256,38 19,47
9. Kanigowo A. Baranowski 178,50 10,00 165,00 3,50

10. Stanowo J. Radzymiński 232,00 50,00 178,49 3,51
11. Karawieńczyn J. Kryński 97,98 80,90 17,08
12. Cieśle W. Wawrzynowicz 254,60 172,84 81,76

13. Miszewo 
Murowane Z. Lasocka 464,00 56,40 349,03 58,57

Ogółem 2 321,66 178,40 1 681,61 461,65

Gmina Bodzanów – Mąkolin

L.p. Nazwa majątku Właściciel
Powierzchnia 

majątku  
w ha

Wyłączono 
z parcelacji 

w ha

Rozparcelowano 
w ha

Różnica  
w ha

1. Bodzanów S. Mieszkowski 604,90 300,00 220,30 84,60
2. Bulkowo Cz. Januszewski 264,00 260,95 3,05
3. Osiek A. Czaplicki 326,82 263,10 48,90 14,82
4. Krubice A. Czaplicki 405,11 395,11 10,00
5. Mąkolin Wł. państwowa 228,00 10,00 206,32 11,08
6. Leksyn A. Bejt 276,00 10,00 219,91 46,09
7. Gocławo A. Bejt 168,50 135,70 32,80
8. Ręczyn Wł. państwowa 45,00 45,00

9. Bulkowo 
Probostwo J. Górecki 77,00 74,81 2,19

Ogółem 2 395,33 628,10 1 562,00 205,23
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Gmina Święcice

L.p. Nazwa majątku Właściciel
Powierzchnia 

majątku  
w ha

Wyłączono  
z parcelacji  

w ha

Rozparcelowano 
w ha

Różnica  
w ha

1. Grodkowo K. Dziewanowski 419,63 253,46 166,17
2. Święcice Nowe W. Chojnacki 91,13 66,57
3. Święcice F. Górecki 52,07 52,07
4. Brody Małe Sowiński 190,72 7,00 102,50 88,22

5. Kowalewo 
Szlacheckie W. Waśniewski 224,52 213,98 10,54

6. Gałki M. Szemplińska 407,00 298,00 109,00
7. Mała Wieś Z. Kitel 266,00 37,23 224,64 41,36
8. Cybulin Szempliński 216,80 183,15 33,65
9. Kiełtyki Klamborowski 159,58 144,75 14,83

10. Mała Wieś Cukrownia 50,80 50,80
11. Wilkanowo A. Czapliński 175,22 166,24 8,98
12. Nakwasin T. Szymanowski 321,99 257,69 64,30
13. Orszymowo K. Woyzbyn 191,32 181,78 9,54
14. Słomin Z. Charzyński 543,00 400,00 143,00
15. Lasocin L. Berstein 270,43 10,00 231,27 29,16
16. Kobylniki W. Rozwadowska 348,00 277,95 70,05
17. Główczyn L.Chabowski 393,99 10,00 262,78 31,24
18. Archutowo F. Karwowski 51,24 majątek wyłączono  

z parcelacji19. Archutowo  W. Archutowski 52,00
Ogółem 4 373,37 368,49 3 177,47 653,85

Gmina Rębowo

L.p. Nazwa majątku Właściciel
Powierzchnia 

majątku  
w ha

Wyłączono  
z parcelacji 

 w ha

Rozparcelowano  
w ha

Różnica  
w ha

1. Podgórze H. Bogusławska 968,85 10,00 346,07 612,78
2. Rębowo własność Kościoła rzymskokatolickiego

Ogółem 968,85 10,00 346,07 612,78

Miasto Płock

L.p. Nazwa majątku Właściciel
Powierzchnia 

 majątku  
w ha

Wyłączono 
 z parcelacji  

w ha

Rozparcelowano  
w ha

Różnica  
w ha

1. Płock Kunzman 72,54 72,54
2. Płock Okiński 71,21 71,21
3. Płock Szyfer 7,83 7,83

Ogółem 151,58 151,58

Ogółem  
w powiecie płockim 44 093,81 4 012,35 28 915,86
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Anna Maria Stogowska, Źródła do badań przemian polskiej wsi  
po II wojnie światowej – akta Powiatowego urzędu Ziemskiego  

w Płocku w Archiwum Państwowym w Płocku

Streszczenie
Zachowany w Archiwum Państwowym zespół akt Powiatowego Urzędu 
Ziemskiego w Płocku z lat 1945–1947 stanowi cenny materiał źródłowy 
do badań nad przemianami, jakie nastąpiły w wyniku reformy rolnej 
przeprowadzonej na polskiej wsi po II wojnie światowej.

Słowa kluczowe: reforma rolna, materiały archiwalne, historia wsi.

Anna Maria Stogowska, Source materials for research into the 
transformations which took place in the Polish rural areas after the 

Second World War – records of the County Land Office in Płock held in 
the State Archive in Płock

Summary
Kept by the State Archive in Płock, a set of records of the County Land Office 
in Płock dating back to the years 1945–1947 is valuable source material 
for research into the transformations which resulted from the agricultural 
reform implemented in the Polish rural areas after the Second World War. 

Keywords: agricultural reform, archival materials, history of rural areas.
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Krystyna Bańka

Działalność Archiwum Państwowego w Płocku  
w 2014 roku

W zasobie Archiwum Państwowego w Płocku – według stanu na koniec 
2014 r. – znajdowały się 1692 zespoły i zbiory archiwalne, liczące ogółem 
310 017 jednostek inwentarzowych (w tym: materiały aktowe – 292 221, 
dokumenty pergaminowe – 1, dokumentacja techniczna – 481, kartografia – 
3038, fotografie analogowe – 12 512, fotografie cyfrowe – 1 (72 dokumenty 
elektroniczne), filmy – 8, nagrania dźwiękowe (cyfrowe) – 941, inne, tj. 
głównie materiały ulotne oraz odznaki, medale, sztandary – 814, czyli 
3436,59 metrów bieżących. Zasób w całości jest zewidencjonowany. W 2014 
roku do zasobu przejęto 9 nowych nabytków, zanotowano również 146 
dopływów do już istniejących zespołów (przy czym do niektórych zespołów 
nastąpiło kilka dopływów w ciągu roku). Przejęte materiały archiwalne 
obejmują 54,65 m.b. i liczą 7030 j.a.
 W 2014 r. przejęto do zasobu Archiwum głównie dopływy do akt 
administracji państwowej szczebla powiatowego, gminnego, miejskiego  
i gromadzkiego oraz akt instytucji ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości 
(akt prokuratur i państwowego biura notarialnego). W połowie roku 
Archiwum zakupiło akta osobiste Antoniego Boglewskiego, prezydenta 
m. Płocka z lat 1857–1863. Ponadto, w ramach współpracy z podmiotami 
wytwarzającymi ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny, 
została przejęta kolejna partia akt Związku Polaków Poszkodowanych 
przez III Rzeszę Oddział w Kutnie (1402 j.a. z lat 1994–2010), a także akta 
kutnowskich oddziałów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację 
(43 j.a. z lat 1960–1992) oraz Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów 
Politycznych (3 j.a. z lat 1990–1998). Na pozostałe nabytki złożyły się akta 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Płocku (8 j.a. z lat 1991–1998), Szkoły 
Podstawowej w Machcinie (7 j.a. z lat 1935–1956), Towarzystwa Miłośników 
Polskiej Tradycji Ludowej im. Oskara Kolberga w Płocku (1 j.a. z lat 1979–
1982), Izby Skarbowej w Płocku (153 j.a. z lat 1983 [1981]–1998 [1999]), 
Gminnego Komitetu Zjednoczenia Stronnictwa Ludowego w Nowych 
Ostrowach (50 j.a. z lat 1983–1989), Prokuratury Rejonowej w Kutnie (367 
j.a. z lat 1975–1994) oraz, pozyskany w postaci daru od osoby prywatnej, 
zbiór rodziny Maciejewskich (27 j.a. z lat 1930–1973).

W zakresie odpłatnego przechowywania dokumentacji niearchiwalnej 
(w tym osobowej i płacowej) Archiwum przejęło 3,90 m.b., jednocześnie 
brakujące 32,25 m.b. akt, których okres przechowywania upłynął. Rozmiar 
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łączny dokumentacji niearchiwalnej na koniec roku wynosił 945,42 m.b.
 W omawianym okresie pracami związanymi z opracowywaniem zasobu 
archiwalnego objęto 7 zespołów i zbiorów, w ich wyniku zinwentaryzowano 
2676 j.a., co stanowi 22,36 m.b. Obok akt Gminnej Rady Narodowej  
w Bedlnie z lat 1973–1990, do których sporządzono – zatwierdzony przez 
Komisję Metodyczną – inwentarz książkowy, wprowadzono do bazy danych 
IZA (Inwentarze Zespołów Archiwalnych) następujące zespoły: Akta stanu 
cywilnego parafii rzymskokatolickiej Borkowo, Akta gminy Żychlin, Urzędu 
Skarbowego w Kutnie, Zakładu Hodowli Roślin w Strzelcach. Ponadto 
zewidencjonowano na spisach roboczych, m.in. archiwalia wchodzące  
w skład: Zbioru materiałów wyborczych z lat 1989–2014, Związku Bojowników 
o Wolność i Demokrację Oddział w Kutnie oraz zespołów akt miejskich  
i gminnych z terenu powiatu łęczyckiego i poddębickiego. Kontynuowano 
prace nad opracowaniem Akt miasta Płocka z okresu kancelarii rosyjskiej, 
inwentaryzując 1020 j.a. (ok. 11 m.b.) oraz wprowadzając do bazy danych 
IZA opisy dla 1315 j.a. Ponadto, równocześnie z bieżącą inwentaryzacją 
zespołów przy użyciu bazy danych, utworzono liczne indeksy osobowe, 
przedmiotowe i geograficzne, w sumie 77 498 wpisów indeksowych, a także 
sporządzono elektroniczne skorowidze alfabetyczne do ksiąg metrykalnych 
i meldunkowych, akt notarialnych, dowodów osobistych i paszportów oraz 
kwestionariuszy szkód wojennych – łącznie 3032 rekordów.

W 2014 r. stan zasobu całkowicie opracowanego powiększył się o 2338 
j.a. – 5,42 m.b. i na koniec roku sprawozdawczego składał się z 811 zespołów 
– 119 669 jednostek inwentarzowych (w tym materiały aktowe stanowiły  
118 416 j.a., dokumentacja techniczna 13 j.a., kartografia 300 j. inw., 
fotografie 570 j. inw. i plakaty 370 j. inw.), łącznie 1636,90 m.b. 

W zakresie profilaktyki konserwatorskiej odkurzono ok. 16 m.b. akt, 
ponad 34 m.b. umieszczono w pudłach lub teczkach bezkwasowych, 
podklejono przedarcia w 79 j.a. Ponadto, w ramach technicznego 
zabezpieczenia zasobu, przeprowadzono kontrole stanu zachowania 34,50 
m.b. archiwaliów oraz ponumerowano 60 101 kart i 36 401 stron akt. 

Kontynuowano digitalizację zabezpieczającą zasoby, sporządzając  
27 555 skanów dla 408 jednostek archiwalnych, tj. głównie akt metrykalnych, 
a także archiwaliów dotyczących I wojny światowej oraz dokumentów  
i plakatów z okresu obrad Okrągłego Stołu i wyborów czerwcowych w 1989 r. 
Jednocześnie, w ramach Programu digitalizacji materiałów archiwalnych 
z zasobu archiwów polskich i zagranicznych, Firma Mikrofilm – Service 
z Raszyna k. Warszawy zrealizowała usługę skanowania 9 j.a. z zasobu 
Oddziału w Kutnie, wykonując 2598 skanów.

W ramach nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym 
przeprowadzono 74 kontrole w archiwach zakładowych, wydając 

kryStynA bAńkA
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odpowiednie zalecenia pokontrolne. Zatwierdzono projekty nowych 
przepisów kancelaryjno-archiwalnych oraz zaopiniowano propozycję 
zmian w 94 przepisach dotychczas obowiązujących (w tym 19 instrukcji 
kancelaryjnych, 56 rzeczowych wykazów akt, 19 instrukcji archiwalnych). 
Ponadto udzielono 710 konsultacji jednostkom nadzorowanym i innym 
podmiotom oraz przeprowadzono 56 ekspertyz. Wydano 188 zgód na 
wybrakowanie łącznie 3403,86 m.b. dokumentacji niearchiwalnej i 1 opinię 
na 35 m.b. akt. Na koniec 2014 r. pod nadzorem AP Płock znajdowało 
się 210 państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, 
przechowujących w sumie 80  243 j.a. i prawie 3030 m.b. materiałów 
archiwalnych, w tym ponad 594 m.b. zakwalifikowanych do przekazania w 
zasoby Archiwum.

W 2014 roku użytkownikom zasobu, tj. 474 osobom, w tym 14 z zagranicy, 
które odwiedziły pracownie naukowe w Płocku, Kutnie i Łęczycy 1309 razy, 
udostępniono łącznie 17 808 jednostek archiwalnych (również poprzez 
wypożyczenie mikrofilmów do innych archiwów). Był to spadek o ponad 
13% w porównaniu z poprzednim rokiem. Liczba użytkowników zasobu 
archiwalnego również zmalała o około 9% w stosunku do 2013 r. Nadal 
dominującą grupą wśród nich byli genealodzy (222 osoby), którzy w roku 
sprawozdawczym, podobnie do lat poprzednich, stanowili blisko połowę 
ogólnej liczby użytkowników. Udostępniono im 13 181 j.a., czyli 74% 
wszystkich udostępnionych archiwaliów.

Pracownicy AP Płock w ubiegłym roku przeprowadzili 858 kwerend,  
w tym: 8 naukowych, 223 genealogicznych, 387 własnościowych, 90 
socjalnych oraz 150 innych, tj. głównie na potrzeby urzędów. Ponadto 
zrealizowano 295 kwerend w dokumentacji osobowej i płacowej w ramach 
działalności przechowalniczej i wydano 2765 kserokopii niezbędnych do 
naliczenia kapitału początkowego świadczeń emerytalnych. W ramach 
udostępniania akt w Pracowni Naukowej oraz realizacji kwerend wykonano 
łącznie 9037 reprodukcji dla użytkowników zasobu, w tym odpowiednio 
7127 kserokopii, 1 fotografię cyfrową i 1909 skanów.

W 2014 roku Archiwum Państwowe w Płocku zorganizowało, 
samodzielnie i we współpracy z innymi podmiotami, szereg sesji naukowych 
oraz projektów edukacyjnych i popularyzatorskich. Wiele działań podjęto 
w związku z przypadającą w ubiegłym roku 25 rocznicą wyborów 
czerwcowych, 100 rocznicą wybuchu I wojny światowej a także 95 rocznicą 
powstania placówki.

31 stycznia, wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Płocka, zorganizowano 
w Galerii „Mosty” drugie spotkanie promujące publikację Ludzie i statki. 
Historia Płocka Wisłą pisana, będącą katalogiem wystawy zorganizowanej 
rok wcześniej. W okresie od 20 lutego do 30 kwietnia 2014 r. wystawa była 
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prezentowana w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki, wzbudzając po raz 
kolejny zainteresowanie szerokiej rzeszy płocczan pasjonujących się historią 
płockiej żeglugi wiślanej. Z kolei 14 lutego w oddziale w Łęczycy odbyła się 
promocja wydanej w 2013 r. książki pt. Nekropolie Łęczycy: piękno ukryte w 
detalu. Archiwum, razem z łęczyckim Oddziałem Towarzystwa Naukowego 
Płockiego, Towarzystwem Miłośników Ziemi Łęczyckiej i Muzeum w Łęczycy, 
było współwydawcą tej pozycji. Niniejsza publikacja została uznana za 
najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej w 22 edycji Nagrody 
Złoty Ekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.

Pracownicy centrali w Płocku aktywnie uczestniczyli w VI Jarmarku 
Tumskim odbywającym się w dniach 23–25 maja, podczas którego, na 
specjalnie w tym celu przygotowanym stoisku, prezentowali publikacje, 
a także udzielali zainteresowanym porad i konsultacji w sprawach 
archiwalnych, poszukiwań genealogicznych oraz korzystania z portalu 
szukajwarchiwach.pl. 

W ramach czerwcowych obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów, 
w oddziałach zamiejscowych, zorganizowano spotkania dla pasjonatów 
badań genealogicznych, tj. 5 czerwca w Łęczycy pt. Czy na pewno wiesz, kim 
jesteś. Szukanie przodków jest jak odnajdywanie znajomych ze szkolnej ławy,  
w trakcie którego wygłoszono odczyty nt. Akta Urzędu Stanu Cywilnego 
wczoraj i dziś oraz Jak rozpocząć poszukiwania genealogiczne, a 9 czerwca  
w Kutnie poświęcone źródłom archiwalnym do badań genealogicznych. 
Z kolei w Centrali: 6 czerwca odbyła się sesja naukowa z okazji 95-lecia 
Archiwum Państwowego w Płocku Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość 
(referaty wygłosili m.in. przedstawiciele Archiwum, tj. Tomasz Piekarski 
– Wczoraj, dziś i jutro Archiwum Państwowego w Płocku, a także Jolanta 
Leśniewska – Kulturotwórcza rola oddziałów zamiejscowych Archiwum 
Państwowego w Płocku w przestrzeni lokalnych społeczności Kutna i Łęczycy) 
oraz prezentacja wirtualnej wystawy poświęconej jubileuszowi, 7 czerwca 
zorganizowano „drzwi otwarte”, a 9 czerwca, wraz z Gimnazjum nr 3 im. Jana 
Pawła II w Płocku i płockim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 
– II edycję Rejonowego Konkursu Historycznego pt. Źródła historyczne 
bogactwem kulturowym narodu.

Oddział w Łęczycy, w ramach współpracy z łęczyckim Oddziałem 
Towarzystwa Naukowego w Płocku i Towarzystwem Miłośników Ziemi 
Łęczyckiej, zorganizował w ubiegłym roku dwa odczyty i dwie sesje naukowe. 
Odczyty wygłosili: 22 maja prof. hab. Jan Szymczak nt. Księżne Łęczyckie oraz 
16 października dr Tomasz Stolarczyk nt. ,Powstanie Warszawskie (1 sierpnia–2 
października 1944 r.) – ostatnia szansa? Podczas spotkania październikowego 
oprócz odczytu wystąpiła Lucyna Sztompka, prezes Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Łęczyckiej, która mówiła nt. łęczycan biorących udział 
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w powstaniu. Oprócz tego Halina Misztal wygłosiła osobiste wspomnienia 
związane z powstaniem warszawskim. 24 kwietnia została zorganizowana 
sesja naukowa pt. Hallerczycy – Walka – Niepodległość – Pamięć, w trakcie 
której zostały wygłoszone następujące referaty: Zbigniewa Zagajewskiego 
– Historia walk Błękitnej Armii Generała Józefa Hallera w Polsce w latach 
1919–1921, Bolesława Solarskiego – Wspomnienia Kazimierza Solarskiego  
o działalności Polskiej Organizacji Wojskowej w Rzeszowie i walkach w 1920 r. 
oraz Tomasza Kucharczyka – Hallerczycy w powiecie łęczyckim. Z kolei  
5 listopada odbyła się sesja naukowa Przed 100 laty, w trakcie której referaty 
wygłosili nestor polskiej archiwistyki – prof. dr hab. Andrzej Tomczak  
pt. Legioniści Józefa Piłsudskiego na Ziemi Łęczyckiej oraz dr Tomasz Piekarski 
pt. Społeczeństwo zachodnich guberni Królestwa Polskiego wobec I wojny 
światowej. Ponadto 25 czerwca w oddziale w Łęczycy odbyła się druga 
część konferencji poświęconej szkolnictwu w Łęczyckiem pt. Moja szkoła, 
moi nauczyciele w latach powojennych, której współorganizatorami było 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej, Muzeum w Łęczycy i łęczycki 
oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego. Podczas konferencji Henryk 
Wójcik wygłosił referat pt. Przyczynek do dziejów szkolnictwa łęczyckiego 
po 1945 roku, który był ilustrowany prezentacją multimedialną. Następnie 
w części zatytułowanej Szkolnych wspomnień czar wspomnienia z czasów 
szkolnych zaprezentowali dawni uczniowie i nauczyciele łęczyckich szkół: 
Ewa Żegocka (Moja pierwsza szkoła w Łęczycy i przygoda z harcerstwem), 
Grażyna Ślubowska (Jak organizowano szkołę po 1945 roku?), Henryk 
Kaczyński (Jak uratowałem sztandar Piramowicza?), Maria Sęczkowska 
(Internat w powojennej szkole), Stanisława Konarzewska (Wspomnienia 
o Szkole Podstawowej nr 3), Małgorzata Tejchman (Szkoła Muzyczna  
w Łęczycy), Kazimiera Różalska-Sobalska (Organizacje Szkolne). Na koniec 
Monika Borkowska wraz ze Szkolnym Kołem Miłośników Ziemi Łęczyckiej 
przedstawiła prezentację historyczną o Zespole Szkół nr 1 w Łęczycy  
pt. Nasza szkoła dawniej i dziś. Podczas konferencji miało miejsce otwarcie 
wystawy Szkolnictwo w Łęczyckiem przygotowanej przez pracowników 
Archiwum. Oddział w Łęczycy był również współorganizatorem, wspólnie 
z Instytutem Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, 
łęczyckim Oddziałem Towarzystwa Naukowego Płockiego i Domem Kultury 
w Łęczycy, sesji naukowej o nazwie Przyroda Ziemi Łęczyckiej: Pradolina 
Warszawsko-Berlińska, Natura 2000 (25 września). 

24 września w Płocku Archiwum, wspólnie z Płockim Towarzystwem 
Naukowym, zorganizowało w siedzibie Towarzystwa cieszącą się dużym 
zainteresowaniem sesję naukową pt. Płock i okolice w czasie I wojny światowej 
(1914–1918) w 100. rocznicę wybuchu wojny.  W czasie sesji wygłoszono 
szereg referatów. Dr Marian Chudzyński przedstawił Płock w czasie  

dziAłAlność ArchiwuM PAńStwowego w Płocku 
w 2014 roku



182

I wojny światowej (1914 – 1918). Dyrektor Tomasz Piekarski wygłosił referat 
Źródła archiwalne do dziejów I wojny światowej w Archiwum Państwowym 
w Płocku. Wydarzenia wojenne w okolicach Orszymowa i Wyszogrodu.  
Prof. Anna Maria Stogowska zaprezentowała referat „Pamiętnik Płocczanki” 
Marii Macieszyny cennym źródłem wiadomości o wydarzeniach I wojny 
światowej w Płocku. Z kolei ks. prof. Michał Marian Grzybowski zaprezentował 
temat: Duchowieństwo płockie podczas I wojny światowej. Po referatach 
odbyła się dyskusja. 

Z kolei 26 listopada w zabytkowym spichlerzu – siedzibie Archiwum 
Państwowego w Płocku – odbyła się promocja VI tomu, wznowionego 
po piętnastu latach, „Płockiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego”, 
poświęconego I wojnie światowej w Płocku i na Mazowszu Płockim.

Archiwum Państwowe w Płocku czynnie współpracowało ze szkołami, 
kierując do nich ofertę w postaci 6 lekcji oraz 21 warsztatów archiwalnych, 
w tym genealogicznych, edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej  
i ponadgimnazjalnej, poświęconych tematyce wyborów czerwcowych 
oraz warsztatów pt. Detektyw – Archiwista dla słuchaczy Mazowieckiego 
Uniwersytetu Dziecięcego.

Ważnym elementem działalności popularyzatorskiej Archiwum były 
samodzielne lub organizowane wspólnie z innymi podmiotami wystawy 
oraz udostępnianie akt na potrzeby ekspozycji innych placówek. Zasób 
Archiwum Państwowego w Płocku w 2014 r. prezentowany był w sumie na 
6 wystawach: 
– 95 lat Archiwum Państwowego w Płocku »Przeszłość – Teraźniejszość – 

Przyszłość«  – wystawa wirtualna prezentująca historię placówki (dostępna 
od 6 czerwca 2014),

– Szkolnictwo w Łęczyckiem – wystawa zorganizowana przez Oddział  
w Łęczycy towarzysząca konferencji poświęconej szkolnictwu w latach 
powojennych (25 czerwca–31 grudnia 2014),

– Bitwa pod Kutnem w ramach Operacji Łódzkiej – wystawa przygotowana 
przez kutnowski Oddział AP Płock wspólne z Muzeum Regionalnym w 
Kutnie w związku z setną rocznicą wybuchu I wojny światowej (otwarta  
5 listopada 2014),

– Żydowski Płock – architektoniczne wizje i realizacje – wystawa zorganizowana 
we współpracy z Muzeum Mazowieckim i Stowarzyszeniem Przyjaciół 
Archiwum Państwowego w Płocku, prezentowana w siedzibie Muzeum 
Żydów Mazowieckich (Oddział MMP) w budynku dawnej bożnicy.  
Na wystawie zaprezentowano, pochodzące z zasobu AP Płock  
(tj. głównie z Akt miasta Płocka i Płockiego Rządu Gubernialnego oraz  
z zespołów Rady Opieki Społecznej Guberni Płockiej i Starszego Inspektora 
Fabrycznego Guberni Płockiej), rysunki architektoniczne obiektów 
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sakralnych, budowli użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych, 
zakładów handlowych i rzemieślniczych należących do ludności 
żydowskiej, zlokalizowanych w obrębie starej dzielnicy żydowskiej, czyli 
przy dawnej ul. Szerokiej (obecnie ul. Kwiatka), Więziennej (dzisiejszej  
ul. Sienkiewicza), Ostatniej, Jerozolimskiej, Synagogalnej, Bielskiej, Tylnej 
i Niecałej, jak również przy ul. Tumskiej, Grodzkiej, Warszawskiej czy 
Starym Rynku. Autorami projektów, na które składają się widoki elewacji, 
rzuty poszczególnych kondygnacji, przekroje poprzeczne, rysunki detali 
architektonicznych, szkice sytuacyjne, powstałe między poł. XIX w. a 1939 r.,  
byli – związani z miastem – rysownicy, inżynierowie i architekci. Obok 
oryginalnych projektów zaprezentowanych w gablotach oraz rysunków 
przedstawionych na planszach wraz z informacjami na temat historii 
budynków, pokazano współczesne zdjęcia przykładowych obiektów 
architektonicznych, które istnieją do dzisiaj, a także fragment planu Płocka 
z zaznaczoną ich lokalizacją. Dodatkową atrakcją wystawy była makieta 
rozebranej po wojnie Wielkiej Synagogi, zlokalizowanej między dawną 
ul. Synagogalną a Tylną, wykonana przez Zdzisława Leszczyńskiego, 
dyrektora Muzeum Wisły w Wyszogrodzie, na podstawie archiwalnych 
fotografii i projektu płockiego architekta Adriana Brudnickiego (4 grudnia 
2014–połowa lutego 2015). Dnia 17 lutego 2015 roku wystawa została 
otwarta w sali konferencyjno – wystawowej Archiwum Państwowego  
w Płocku. Połączona była z promocją katalogu. Swoją obecnością 
zaszczycił zebranych Pan Ryszard Wojtkowski – Zastępca Naczelnego 
Dyrektora Archiwów Państwowych.

– Na drodze do wolności. Wybory 4 czerwca 1989 roku do Sejmu i Senatu  
w zbiorach archiwów państwowych – ogólnopolska wystawa archiwalna 
prezentowana na Krakowskim Przedmieściu, przygotowana przez 
Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim w ramach obchodów 
25 rocznicy przemian ustrojowych w Polsce i w oparciu o archiwalia  
z zasobów archiwów państwowych, m.in. płockiego Archiwum.  
Na wystawie zaprezentowano plakat wyborczy kandydata na senatora, 
prezesa TNP – Jakuba Chojnackiego, zdjęcie premiera Tadeusza 
Mazowieckiego podczas wiecu wyborczego Komitetu Obywatelskiego  
w amfiteatrze w Płocku w maju 1990 r., komunikat dzienny (14.09.1989 
r.) dla kierownictwa KW PZPR nt. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej  
w woj. płockim, teleksy do i z KC PZPR informujące o strajkach i przebiegu 
wyborów w kraju (od 13 maja 2015 r.),

– Dziś albo nigdy. Wielka wojna i polskie dążenia niepodległościowe – 
ogólnopolska wystawa archiwalna upamiętniająca 100 rocznicę 
wybuchu I wojny światowej, przygotowana przez Archiwum Narodowe  
w Krakowie, zaprezentowana na placu Szczepańskim w Krakowie,  
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na której przedstawiono m.in. odpisy protokołów zeznań jeńców 
wojennych z akt miasta Płocka oraz fotografie z 1915 r. przedstawiające 
szpital wojskowy urządzony w halach fabrycznych cukrowni z zespołu 
Akta Cukrowni Dobrzelin (28 lipca–18 sierpnia 2014 r.).

Ponadto AP Płock udostępniło kopie cyfrowe zarządzeń wojewody 
płockiego z 13 grudnia 1981 r. (z akt Urzędu Wojewódzkiego w Płocku) 
na wystawę pt. 1914•1939•1944•1989. Płocczanie dla Niepodległej, 
zorganizowaną przez Muzeum Mazowieckie w Płocku, oraz dokumenty  
i plakaty z okresu obrad Okrągłego Stołu i wyborów czerwcowych na stronę 
www.1989.plock.eu. 

Inną formę popularyzacji działalności Archiwum stanowił udział 
pracowników AP Płock w audycjach radiowych (6 wywiadów) i telewi-
zyjnych (7 wystąpień), wywiadach prasowych (1 wystąpienie) oraz zorga-
nizowanie w siedzibie Archiwum konferencji prasowej pt. Jak Piłsudski 
archiwum w Płocku zakładał w 95 rocznicę powołania do życia Archiwum 
Państwowego w Płocku (7 lutego) i zainaugurowanie w ten sposób 
obchodów jubileuszowych. Na konferencji przypomniano historię, zadania 
i funkcje oraz czekające placówkę wyzwania, jak również zaprezentowano 
sposób poszukiwania przodków na portalu szukajwarchiwach.pl, na którym 
znajdują się kopie cyfrowe dokumentów metrykalnych z zasobu Archiwum 
Państwowego w Płocku.

Archiwum współuczestniczyło w tworzeniu strony Naukowego Portalu 
Archiwalnego ArchNet poprzez publikację artykułów/notatek dotyczących 
działalności archiwalnej i wydarzeń w archiwach niemieckich. W sumie 
zamieszczono na stronach portalu 19 notatek. 

Archiwum Państwowe w Płocku samodzielnie lub w koedycji z innymi 
podmiotami wydało następujące publikacje: Ludzie i statki. Historia Płocka 
Wisłą pisana (wydanie II katalogu wystawy oprac. K. Bańka, P. Śliwiński), 
Żydowski Płock – architektoniczne wizje i realizacje. Katalog wystawy (oprac. 
G. Nowak, A. Wojciechowska) oraz Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny, 
tom VI (pod red. T. Piekarskiego).

Pracownicy Archiwum w 2014 r. opublikowali następujące artykuły: 
– P. Gut, J. Leśniewska, Standaryzacja opisu archiwalnego we współczesnej 

metodyce archiwalnej w krajach niemieckojęzycznych. Szwajcarska norma 
opisu archiwalnego jako przykład praktycznego wykorzystania norm 
międzynarodowych, w: Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość. Pamiętnik 
VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Warszawa 2013, s. 321–331 
(publikacja ukazała się w 2014 r.),

– T. Piekarski, Ideologia i postawy ziemian Mazowsza Płockiego w okresie 
międzywojennym, w: Sen o potędze. Bezpieczeństwo – suwerenność – 
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mocarstwowość. Rzeczpospolita Polska 1918–1939, red. nauk. E. Maj, J. Gryz, 
E. Kilwier, E. Podgajna, Lublin 2014, s. 393–408,

– T. Piekarski, Powojenne losy dworków na Mazowszu, w: Tradycje szlacheckie 
we współczesnej kulturze polskiej. Przybliżenia i perspektywy badawcze, pod 
red. M. Lutomierskiego, Toruń 2014, s. 27–38,

– T. Piekarski, Funkcjonowanie i wytwórczość majątków ziemiańskich na 
Mazowszu Płockim w okresie międzywojennym, w: Ziemianie Mazowsza. 
Działalność społeczno-gospodarcza mazowieckich ziemian w okresie od 
XVIII do XX wieku, red. B. Umińska, Ciechanów 2014, s. 113–130.

Oprócz czynnego udziału pracowników w sesjach naukowych 
organizowanych przez Archiwum, dr Tomasz Piekarski w dniach 20–22 
listopada 2014 r. wziął udział w konferencji pt. Wielka Wojna. W stulecie 
wybuchu zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki, Archiwum Państwowe 
w Łodzi i Uniwersytet im. Justusa Liebiga w Giebe, podczas której wygłosił 
referat pt. Społeczeństwo Mazowsza Północnego wobec działań wojennych  
w latach I wojny światowej. 

Pracownicy Archiwum brali aktywny udział w pracach komisji wspólnych 
z Archiwum Państwowym m.st. Warszawy, tj. Komisji Metodycznej (Krystyna 
Bańka, Jolanta Leśniewska) i Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji 
(Anna Jastrzębska, Jolanta Leśniewska, Agata Radecka) oraz uczestniczyli 
w posiedzeniach centralnych komisji i zespołów przy Naczelnej Dyrekcji 
Archiwów Państwowych, czyli: Centralnej Komisji Metodycznej (Krystyna 
Bańka), Komisji Dyscyplinarnej dla NDAP i archiwów państwowych (Renata 
Kowalska), zespołu do wspierania archiwów państwowych w sprawach  
z zakresu opracowywania i opiniowania projektów przepisów kance-
laryjnych i archiwalnych (Anna Jastrzębska), zespołu do opracowania 
rekomendacji dla osiągnięcia, określonego w planie działalności Naczelnego 
Dyrektora Archiwów Państwowych na 2014, celu nr 2 –  Budowanie wiedzy 
z zakresu postępowania z dokumentacją, w szczególności elektroniczną oraz  
o zarządzaniu zasobami archiwalnymi w podmiotach publicznych i prywatnych 
(Agata Radecka), zespołu naukowego do opracowania standardu opisu 
materiałów archiwalnych w archiwach państwowych (Jolanta Leśniewska), 
zespołu oceniającego wnioski archiwów państwowych o dofinansowanie 
przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych projektów 
edukacyjnych, wydawniczych i wystawienniczych realizowanych w 2015 r. 
(Tomasz Piekarski), redakcji portalu naukowego ARCHNET (Jolanta 
Leśniewska) oraz komitetów regionalnych, tj. Rady ds. kombatantów 
oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa przy Prezydencie Miasta Płocka 
(Krystyna Bańka) i zespołu redakcyjnego monografii Gmina Ozorków – 
historia i współczesność (Jolanta Górska-Sieradzka).

 W ramach współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 

dziAłAlność ArchiwuM PAńStwowego w Płocku 
w 2014 roku
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z instytucjami polonijnymi dwóch pracowników AP Płock zostało 
oddelegowanych do Biblioteki Polskiej w Paryżu (na dwa miesiące) oraz 
Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii (na miesięczny pobyt). Podczas pobytu 
w Bibliotece Polskiej w Paryżu w dniach 23 maja–23 lipca 2014 r. Elżbieta 
Pajor, kustosz z Oddziału w Kutnie, kontynuowała prace nad opracowaniem 
zespołów: Kolegium Wolnej Europy (sporządzając m.in. opis katalogowy do 
13 jednostek i foliując 47 tomów), Spuścizny Teresy Gnoińskiej i Ambasady 
RP w Paryżu oraz pełniła dyżury w pracowni naukowej Działu Rękopisów  
i realizowała zamówienia na akta. W trakcie pobytu w Polskiej Misji Katolickiej 
w Szwajcarii w dniach 2 czerwca–31 lipca 2014 r. Agnieszka Wojciechowska, 
kustosz Oddziału I, w ramach kontynuowania prac rozpoczętych w 2012 r., 
sporządziła indeks osobowy do korespondencji rodziny Bronarskich z lat 
1877–1987 (12 j.a. – 1,20 m.b.) oraz rozpoczęła prace nad porządkowaniem 
dopływu do zespołu Stowarzyszenie Kombatantów Polskich w Szwajcarii.

Stan zatrudnienia AP 31 grudnia 2014 r. wynosił 22 osoby (21,75 etatu), 
w tym 15 osób stanowili pracownicy merytoryczni. W realizację zadań 
Archiwum, poza etatowymi pracownikami, zaangażowanych było także  
5 stażystów zatrudnionych na podstawie umów z powiatowymi urzędami 
pracy oraz 1 wolontariusz. Archiwum kontynuowało również współpracę  
z wyższymi uczelniami, przyjmując na praktyki studenckie 4 osoby.

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownicy Archiwum 
uczestniczyli w szkoleniach dotyczących problematyki: zabezpieczenia, 
konserwacji i digitalizacji materiałów archiwalnych (m.in. w szkoleniu  
z zakresu pisania wniosków na realizację projektów w ramach Wieloletniego 
Programu Rządowego Kultura+ Priorytet Digitalizacja), nadzoru nad 
narastającym zasobem archiwalnym, komunikacji elektronicznej w postępo-
waniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym, standaryzacji opisu  
i ewidencji zasobu archiwalnego.

Wyżej omówionej działalności Archiwum towarzyszyły również 
prace remontowe tj. przebudowa łazienek z wymianą pionów wodno-
kanalizacyjnych, instalacji c.o. i elektrycznej w zabytkowym spichlerzu 
zlokalizowanym przy ul. Kazimierza Wielkiego 9b w Płocku, a także 
termomodernizacja budynku oddziału w Łęczycy.

kryStynA bAńkA
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Grzegorz Gołębiewski

Sławoj Felicjan Składkowski (1885 Gąbin – 1962 Londyn). 
Lekarz, generał, premier.  

Katalog wystawy zorganizowanejw 130. rocznicę urodzin 
ostatniego premiera II Rzeczypospolitej  

9 czerwca 2015 r., opracowanie Krystyna Bańka,  
wyd. Archiwum Państwowe w Płocku, Naczelna Dyrekcja 
Archiwów Państwowych w Warszawie, Płock 2015, s. 144.

Zasadniczo tytuł omawianego wydawnictwa mówi wszystko, ale dla 
porządku odnotujmy, że 9 czerwca 2015 r. minęła 130. rocznica urodzin gen. 
Sławoja Felicjana Składkowskiego, ostatniego premiera II Rzeczypospolitej. 
Ponieważ popularny „Sławoj” urodził się w Gąbinie, leżącym aktualnie 
na terenie pow. płockiego, Archiwum Państwowe w Płocku, wspólnie 
z Towarzystwem Miłośników Ziemi Gąbińskiej i Społecznym Muzeum 
Ziemi Gąbińskiej im. Sławoja Felicjana Składkowskiego, przygotowało 
okolicznościową wystawę przybliżającą sylwetkę największego gąbinianina. 
Wystawie towarzyszyła sesja naukowa z udziałem trojga prelegentów.  
Dr nauk med. Jerzy Krzewicki przedstawił Składkowskiego jako lekarza, autor 
jego biografii dr. hab. prof. UMCS Marek Sioma przybliżył go jako polityka, 
a prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej Anna Ostrowska 
zaprezentowała związki Składkowskiego z Gąbinem.

Gen. Składkowski wpisał się do historii Polski przede wszystkim jako 
ostatni premier II Rzeczypospolitej. Ponieważ zarówno ekipa gen. Sikorskiego, 
jak i rządy komunistyczne w kraju czyniły go odpowiedzialnym za klęskę 
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Polski w 1939 r., dlatego Polacy do dzisiaj oceniają go bardzo krytycznie. 
Dodatkowym elementem obciążającym tę postać jest przynależność 
po 1926 r. do wąskiej grupy sanacyjnej i bezkrytyczne uwielbienie dla 
Piłsudskiego, czemu dał wyraz w głośnych Strzępach meldunków. 

Przeciwnicy zrobili z niego „tępego” wykonawcę poleceń Piłsudskiego 
i gorliwego administratora, lubującego się w niezapowiedzianych 
inspekcjach oraz nakazującego stawiać „sławojki”. Te oceny w dużej mierze 
podyktowane były względami politycznymi, bo tak rząd Sikorskiego,  
jak i komuniści w swojej propagandzie – choć z różnych powodów – 
atakowali sanację i ostatni premier II RP był tu bardzo wygodnym, a przy 
tym łatwym celem.     

Sesja w Archiwum Państwowym w Płocku ten stereotypowy obraz nieco 
zmieniła. Dzisiaj ocena życia i działalności Felicjana Sławoja Składkowskiego 
nie jest już motywowana politycznie i można próbować ją zobiektywizować. 
Prelegenci zwrócili uwagę na różne aspekty aktywności Składkowskiego, 
prezentując bardziej wyważone opinie. 

Katalog wystawy, opracowany przez wicedyrektor Archiwum 
Państwowego w Płocku Krystynę Bańkę, przygotowany został bardzo 
starannie. Uwagę zwraca już sama okładka ze zdjęciem Składkowskiego 
w generalskim mundurze, utrzymana w piaskowych barwach, podobnie 
jak wszystkie karty katalogu. Katalog otwiera krótka prezentacja sylwetki 
Składkowskiego autorstwa prof. Siomy. Na kolejnych stronach Krystyna 
Bańka wyjaśniła cel wystawy: „zaprezentowanie cennej spuścizny Sławoja 
Felicjana Składkowskiego, przechowywanej w Społecznym Muzeum Ziemi 
Gąbińskiej, które mieści się w domu jego narodzin przy ul. Stary Rynek 6  
w Gąbinie, a tym samym upowszechnianie wiedzy na temat ważnej postaci 
historycznej”. 

Poza pamiątkami zgromadzonymi w Gąbinie do przygotowania 
wystawy i katalogu wykorzystano dokumenty z wielu archiwów krajowych 
oraz Archiwum Józefa Piłsudskiego w Londynie. Honorowy patronat nad 
wystawą objął burmistrz Gąbina Krzysztof Jadczak. 

W dalszej części prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej Anna 
Ostrowska przybliżyła historię Społecznego Muzeum Ziemi Gąbińskiej  
im. F. S. Składkowskiego, a także jego zbiory, z których najcenniejszą częścią 
są archiwalia dotyczące patrona muzeum, przekazane przez jego żonę 
Jadwigę Składkowską, a – po jej śmierci w 2007 r. – przez bratanicę. 

Katalog składa się z 13. części, poświęconych głównie poszczególnym 
etapom życia gen. Składkowskiego. Na wystawie prezentowane są fotokopie 
dokumentów oraz zdjęcia Składkowskiego i jego rodziny.

W pierwszej części – Rodowód – znajdujemy akty stanu cywilnego 
dziadków, rodziców, Sławoja i jego rodzeństwa oraz fotografie jego rodziców. 

grzegorz gołębiewSki
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Część druga – Miasto rodzinne – zawiera zdjęcia Gąbina z początków XX w. 
Wyróżnia się tu reprodukcja dyplomu Honorowego Obywatela m. Gąbina 
z 1930 r. dla ówczesnego ministra spraw wewnętrznych. W uzasadnieniu 
nadania tego zaszczytnego tytułu czytamy: „Panu Generałowi Dr. Felicjanowi 
Sławoj – Składkowskiemu w uznaniu zasług, jakie położył dotychczas na 
stanowisku Ministra Spraw Wewnętrznych, przez usprawnienie administracji 
i doprowadzenie kraju do należytego stanu pod względem sanitarnym, 
jak również za opiekę, jaką otaczał i otacza miasto Gąbin”. Po roku nauki  
w gimnazjum w Łowiczu młody Sławoj kontynuował edukację w Kielcach,  
a następnie studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim  
w Krakowie. Z tego okresu zachowała się kopia świadectwa dojrzałości, 
zdjęcie z 1909 r. oraz różne dokumenty uczelniane z dyplomem doktora 
medycyny ogólnej.

 Po skończeniu studiów Felicjan podjął praktykę lekarską, jako – o czym 
dowiadujemy się z różnych dokumentów – dobrze się zapowiadający 
lekarz. Szczególnie ciekawie prezentuje się autentyczna torba lekarska 
Składkowskiego z wyeksponowanymi instrumentami chirurgicznymi. 
Mimo obiecujących perspektyw w zawodzie lekarza, po wybuchu I wojny 
światowej Sławoj niemal natychmiast zgłosił się do tworzących się Legionów 
Polskich i rozpoczął służbę jako lekarz wojskowy. Z tego okresu jego życia 
przechował się szereg interesujących zdjęć i dokumentów, z których bodaj 
najciekawszy jest wniosek odznaczeniowy na Virtuti Militari za postawę  
w bitwie pod Kostiuchnówką w lipcu 1916 r.  

Służba w I Brygadzie Legionów przesądziła o jego dalszym życiu.  
Po uwolnieniu z obozu internowania w Beniaminowie pozostał  
w tworzącym się Wojsku Polskim jako oficer zawodowy odpowiedzialny 
za kwestie sanitarne, czego zwieńczeniem było objęcie w kwietniu 1924 r.  
Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych i awans na 
generała brygady. Z tego okresu jego życia w katalogu znajdujemy szereg 
dokumentów wojskowych, w tym dwa wnioski o Krzyż Walecznych za 
czynny udział w rozbrajaniu Niemców w 1918 r. i przejmowaniu składów 
wojskowych w Będzinie oraz za chwalebne czyny w wojnie polsko-
bolszewickiej. Równie interesująca jest lista kwalifikacyjna z 1923 r.  
ze szczegółową opinią i ocenami kwalifikacji wojskowych oraz opinia  
z paryskiej Ecole Superieur de Guerre z 1924 r. 

Życie i kariera gen. Składkowskiego uległy dużej zmianie po przewrocie 
majowym w 1926 r. Sławoj opowiedział się czynnie po stronie Józefa 
Piłsudskiego i został wyznaczony nowym komisarzem rządowym na m.st. 
Warszawę, a po kilku miesiącach został ministrem spraw wewnętrznych. 
W ten sposób zupełnie nieoczekiwanie wszedł do wąskiego kręgu 
ludzi władzy i najbliższych współpracowników marsz. Piłsudskiego.  

SłAwoj FelicjAn SkłAdkowSki (1885 gąbin – 1962 londyn). lekArz, generAł, PreMier. 
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Dla gen. Składkowskiego zaczął się najważniejszy etap życia, związany 
ze służbą publiczną i działalnością polityczną. Dlatego ta część katalogu,  
a dokładniej mówiąc albumu (Działalność polityczna) jest najobszerniejsza  
i zawiera najwięcej dokumentów oraz zdjęć. Znajdujemy tu akty nominacyjne 
na stanowiska cywilne i wojskowe. Są też liczne fotografie przedstawiające 
popularnego Sławoja w otoczeniu najważniejszych osób w państwie oraz  
w czasie wizyt w różnych miastach w Polsce.  

Kariera polityczna gen. Składkowskiego zakończyła się wraz z wojną  
w 1939 r. Został Internowany w Rumunii, dopiero w czerwcu 1940 r., i przy 
pomocy ambasady polskiej w Bukareszcie, zdołał uciec do Turcji, jednak nie 
objął już żadnych ważnych stanowisk państwowych ani wojskowych. Musiał 
zadowolić się funkcją szefa sanitarnego polskich jednostek wojskowych 
w Palestynie. Jednak tylko na kilka miesięcy, bo w maju 1941 r. został 
przeniesiony w stan nieczynny i do końca wojny pozostał bez przydziału. 
W katalogu ten fragment jego życiorysu zatytułowany jest Internowanie 
i tułaczka. Zawiera m.in. fotokopię dokumentu tożsamości na terenie 
Rumunii, jego notatki z okresu internowania, zdjęcia z 1941 r., paszport 
dyplomatyczny z 1945 r., fotografię walizy podróżnej. 

Po zakończeniu wojny gen. Składkowski z oczywistych powodów pozostał 
na emigracji, dzieląc los tysięcy podobnych mu byłych żołnierzy i polityków. 
Z Palestyny wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie skorzystał z możliwości 
wstąpienia do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia,  
co pozwoliło mu na pobieranie przez 2 lata pensji generalskiej. Wiązało się 
to z koniecznością zamieszkiwania w obozie wojskowym. Ponieważ nie zdał 
egzaminu z języka angielskiego, nie mógł podjąć pracy i do końca życia 
pozostawał na utrzymaniu żony Jadwigi, sporadycznie tylko otrzymując 
wynagrodzenie za swoje publikacje. Z tego etapu życia w zbiorze obecne są 
fotografie listów do przyszłej żony Jadwigi Mostowicz z rysunkami Sławoja, 
zdjęcia małżonków Składkowskich i samego Felicjana u schyłku życia.   

Poza zajmowaniem się pracą gen. Składkowski przez wiele lat publikował 
swoje wspomnienia, teksty publicystyczne i polemiczne. Moja służba  
w Brygadzie do dzisiaj ma dużą wartość historyczną, podobnie jak Strzępy 
meldunków, które – z powodu ujawnienia kulisów rządów Piłsudskiego – 
wywołały spore kontrowersje. 

Kolejna część katalogu zatytułowana Twórczość pisarska zawiera 
fragmenty jego najważniejszych publikacji z reprodukcjami okładek. Poza 
wymienionymi powyżej są tam wspomnienia powojenne – Kwiatuszki 
administracyjne oraz Nie ostatnie słowo oskarżonego. 

W rozdziale W kręgu rodziny zawarte zostały zdjęcia z pierwszą żoną 
Jadwigą Szol i jedynym synem Miłoszem (zmarłym w 1938 r.), fotokopie 
dokumentów zmiany wyznania na ewangelicko-reformowane i kopię 

grzegorz gołębiewSki
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świadectwa rozwodu. Ponadto zdjęcia z drugą żoną Germine Coillot  
(zm. w 1945 r.) oraz fotografie trzeciej żony Jadwigi Mostowicz-Poźniak, 
z którą spędził ostatnie lata życia. Nie zabrakło też zdjęć rodzinnych  
w ogrodzie domu w Londynie. 

Ostatnia część albumu – U kresu życia – zawiera fotokopię testamentu, 
zdjęcie pośmiertne, fotografie z pogrzebu w Londynie oraz powtórnego 
pochówku w 1992 r. w Warszawie. 

Wystawę zamykał dział W pamięci potomnych, którego zawartość została 
jedynie wymieniona w katalogu. Były tam m.in. współczesne publikacje 
o gen. Składkowskim, zaproszenia na rocznicowe sesje mu poświęcone 
itp. Katalog zamyka wykaz ważniejszych współczesnych publikacji 
poświęconych bohaterowi wystawy, z których najważniejsze to te autorstwa 
Arkadiusza Adamczyka1 i Marka Siomy2. 

Całość katalogu robi bardzo korzystne wrażenie i bardziej przypomina 
album poświęcony gen. Sławojowi Felicjanowi Składkowskiemu. Nawet 
jeżeli ktoś nie zapoznał się wystawą, katalog w wystarczającym stopniu 
przybliża jego sylwetkę. Jest on też swoistą promocją Społecznego Muzeum 
Ziemi Gąbińskiej im. Składkowskiego, bowiem 90% prezentowanych zdjęć  
i dokumentów pochodzi ze zbiorów tegoż muzeum. 

Słowa uznania należą się autorce scenariusza, koncepcji wystawy  
i wyboru dokumentów – wicedyrektor Krystynie Bańce, która w syntetycznym 
kształcie potrafiła zmieścić całe bogate życie największego gąbinianina  
i zaprezentować je w przystępnej formie. Niewątpliwym walorem wystawy 
oraz katalogu jest różnorodność materiału ikonograficznego: zdjęcia 
dokumentów, akty prawne, zapiski i bardzo ciekawe rysunki autorstwa 
Składkowskiego. Album jest wzorcowo wydany pod względem edytorskim 
przez drukarnię Szmydt. Czekamy na następne tego typu wystawy i katalogi. 

1 A. Adamczyk, Generał dywizji Sławoj Felicjan Składkowski (1885–1962). Zarys biografii 
politycznej, Toruń 2001; idem, Kobiety w życiu Felicjana Sławoja Składkowskiego,  
w: Niebem i sercem okryta. Studia historyczne dedykowane dr Jolancie Malinowskiej, pod red,  
M. Malinowskiego, Toruń 2002.      

2 M. Sioma, Sławoj Felicjan Składkowski (1885–1962) żołnierz i polityk, Lublin 2005.  
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Noty o autorach
Krystyna Bańka – mgr historii, archiwista, absolwentka Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, zastępca dyrektora Archiwum Państwowego 
w Płocku, autorka i współautorka wystaw i publikacji w tym, m.in.: Ludzie  
i statki. Historia Płocka Wisłą pisana (Płock 2013), Sławoj Felicjan Składkowski, (1885 
Gąbin – 1962 Londyn). Lekarz, generał, premier – katalog wystawy, (Płock 2015).

Mariusz Celmer – mgr historii, absolwent Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym 
nr I im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim. Doktorant Wydziału 
Historycznego Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku.   

Jarosław Domagała – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwent 
Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie fortepianu. Dyrektor Szkoły Muzycznej I st. 
w Gąbinie. Wykładowca Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku i Wyższej 
Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. Autor blisko 100 publikacji naukowych  
i popularnonaukowych oraz m.in. książki Powszechne wychowanie muzyczne  
w Płocku w dwudziestoleciu między-wojennym, (Płock 2009).

Grzegorz Gołębiewski – dr nauk humanistycznych w zakresie historii, nauczyciel  
w Zespole Szkół nr 3 w Płocku, wykładowca w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica 
w Płocku, wiceprezes Towarzystwa Naukowego Płockiego, autor kilku książek oraz 
ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych, w tym ostatnio Obrona 
Płocka przed wojskami bolszewickimi 18–19 sierpnia 1920 r., Płock 2015.

Krystyna Grochowska-Iwańska – dr nauk humanistycznych w zakresie 
językoznawstwa konfrontatywnego polsko-rosyjskiego, tłumacz przysięgły, emery-
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Powyżej: Teodor Baburyn w 1907 roku.  

Poniżej: Teodor Baburyn z żoną Zofią (z domu Charitonow) i najstarszą córką 
Lidią w 1901 roku. Zbiór prywatny Marii Baburyn-Wilamowskiej  

oraz Anny Tynor (z domu Baburyn)
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Teodor Baburyn z żoną Zofią (z domu Charitonow) i dziećmi  
– od lewej najstarsza córka Lidia, najmłodsza córka Irena i syn Mikołaj  

w 1909 r. Zbiór prywatny Marii Baburyn-Wilamowskiej  
oraz Anny Tynor (z domu Baburyn)
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Archiwum Państwowe w Płocku, Akta miasta Płocka, Zweryfikowany  
i uzupełniony wykaz miejsc walki i męczeństwa narodu polskiego w latach 

1939 – 1945, sygn. 28978. 
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1945 – 1950, Miesięczne sprawozdania sytuacyjne, sygn. 75
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Archiwum Państwowe w Płocku, Powiatowa Rada Narodowa i Wydział 
Powiatowy w Płocku 1945 – 1950, Opis i mapa powiatu, sygn. 2.
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Archiwum Państwowe w Płocku, Powiatowa Rada Narodowa i Wydział 
Powiatowy w Płocku 1945 – 1950, Opis i mapa powiatu, sygn. 2.
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w Kutnie, Odpis karty pocztowej krakowskiego Biura Informacyjnego PCK  
w sprawie Stanisława Kodymowskiego zamordowanego w Katyniu w 1940 roku.  
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(fot. Jarosław Jóźwiak).


