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– od dyrektora  

Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości skłania nas – Polaków do 

podróży w czasie. Zaczynamy się głęboko zastanawiać, czym tak naprawdę jest wolność, 

pokój i szacunek do drugiego człowieka. Jak wiele dokonaliśmy w tym symbolicznym czasie, 

kiedy odzyskaliśmy swój ukochany kraj. Z pewnością nauczyliśmy się jak ważne jest 

rozbudzanie poczucia tożsamości narodowej oraz patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży. 

Obchody rocznicowe stanowią okazję do utrwalenia wspomnień o przeszłości naszej 

dużej i małej Ojczyzny. Właśnie dlatego, jako Polacy i płocczanie podjęliśmy się opracowania 

niniejszego materiału edukacyjnego, opisującego rozwój naszego miasta w suwerennym 

kraju. 

           Powstanie publikacji jest efektem realizowanego we wrześniu bieżącego roku 

szkolnego projektu edukacyjnego „100 lat rozwoju naszego miasta w niepodległej Polsce”.  

W pracę nad wykonaniem zadania zaangażowani byli wszyscy uczniowie i nauczyciele Szkoły 

Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku. Każdy powołany zespół wytrwale 

wyszukiwał informacji i opracowywał materiał w zakresie jednego z obszarów rozwoju 

miasta. Nie zabrakło uwieczniania miejsc w postaci fotografii, przeprowadzania sondaży 

ulicznych, czy wywiadów z ciekawymi ludźmi.  

Bardzo ważne dla nas było, aby już najmłodsze dzieci mogły poznać swoją małą 

Ojczyznę. Po wycieczkach i barwnych opowieściach wychowawców Marii Kwiecień-

Czurakowskiej i Małgorzaty Marciniak oraz nauczycielki Mileny Cieślak nasi pierwszoklasiści 

stworzyli piękne obrazki ilustrujące ważne dla Płocka symbole i miejsca. 

Starsi uczniowie odbyli wyprawę w przeszłość, odwiedzając płockie biblioteki  

i archiwa, poznając tajemnice miejskich zabytków i podążając szlakiem sędziwych ulic  

i zakątków naszego miasta.  

Drogocennym źródłem wiedzy okazała być historyczna kronika pamiątkowa Szkoły 

Podstawowej nr 6, w której mogliśmy przeczytać o wielu ważnych wydarzeniach z życia 

naszego miasta. Znaleźliśmy w niej wiele historycznych zdjęć, faktów i wycinków z ówczesnej 

prasy.  

Zgromadzony materiał pozwolił nam stworzyć swoisty przewodnik po rozwoju Płocka 

na przestrzeni ostatnich 100 lat. Można w nim znaleźć informacje m.in. na temat: demografii  

i terytorium miasta, wydarzeń historycznych, działalności naszych włodarzy, rozwoju 

oświaty, zabytków, sportu, przemysłu, a także służby zdrowia. Staraliśmy się objąć naszym 

działaniem jak największą ilość obszarów, które znalazły miejsce na kartach naszego 

opracowania. Są to oczywiście wybrane informacje, gdyż ujęcie całokształtu bogatego 

rozwoju Płocka w okresie ostatnich 100 lat, byłoby dla nas niemożliwe. 

    

Pełni nadziei oddajemy w Państwa ręce niniejszą publikację, wierząc, że pozwoli ona 

Czytelnikowi odbyć tak ciekawą podróż, jaką podczas jej tworzenia przeżyliśmy my, 

społeczność „Szóstki”. 
                                                                                                               Katarzyna Fabiszewska 
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„(...) Stał nad Wisłą stary dom z ogrodem 

na wysokim wzgórzu mazowieckiem...” 
 

                                                         Władysław Broniewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorzy rozdziału: 

Zbierali materiały oraz tworzyli mapy i wykresy uczniowie klasy 6b (rok szkolny 2018/2019) 

Opracowali nauczyciele:  Izabella Sulkowska, Alina Garwacka,  Iwona Cierpiałkowska 
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ROZWÓJ TERYTORIALNY PŁOCKA 

 

 

 
Granice Płocka w 1918 roku. 

 

 

Płock obejmował Stare Miasto. Granice wytyczały aleje miejskie (obecnie Kilińskiego, 

Jachowicza i Kobylińskiego), ul. Topolowa i rzeka Wisła.  

W mieście o powierzchni ok. 17 km²  funkcjonowały: urzędy, szkoły, instytucje 

kościelne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereny przyłączone do miasta w 1923 roku. 

 

 

Granica miasta przekroczyła Wisłę, do Płocka przyłączono wieś Radziwie. Do miasta 

należały też tzw. „Grunty miejskie”  (obecnie osiedla: Skarpa, Miodowa, Tysiąclecia, 

Łukasiewicza, Kochanowskiego, Dworcowa, Wyszogrodzka, Międzytorze).  

Obszar Płocka wzrósł do 26 km². 

 

 

A to ciekawe! 

Radziwie połączone było z Płockiem wieloma mostami. Pierwszy most wybudował 

Francuz Jan Lajourdie ( czyt. Lażordi). Był to most łyżwowy: drewniana konstrukcja 

spoczywała na 38 łodziach zw. Łyżwami. W czasie zimy był składany.  

Obecnie imię  francuskiego budowniczego nosi rondo w Radziwiu. 
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              Tereny Płocka od 1953 roku. 

 

 

W latach 50-tych XX wieku nastąpiło powiększenie obszaru miasta przez przyłączenie: 

części Boryszewa Nowego, Kostrogaju oraz tzw. Cholerki.   

 

 

A to ciekawe! 

Nazwa Cholerka pochodzi od wielkiego cmentarza, na którym chowano zmarłych na 

cholerę. Dziś stoi tam kościół św. Józefa. Dla upamiętnienia ofiar choroby postawiono 

kamień – pomnik z napisem: „Pamięci tych, którzy w XIX w. zmarli w Płocku na cholerę  

i pochowani zostali w tym miejscu, potocznie nazywanym Cholerką”.  

Kamień i krzyż znajdują się przy ul. Słonecznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejny rozwój terytorialny miasta w 1961 roku. 

 

 

Nastąpiło rozszerzenie granic Płocka przez przyłączenie: Białej, Winiar, Maszewa, 

Trzepowa. Czynnikiem miastotwórczym stał się przemysł, a punktem zwrotnym w rozwoju 

miasta była lokalizacja kombinatu petrochemicznego. 
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A to ciekawe! 

Petrochemia to również nazwa jednego z osiedli Płocka. Typowy dla tego osiedla jest 

jego przemysłowy charakter. Nie posiada stałej ludności. Jego powierzchnię zajmują tereny 

PKN Orlen oraz teren Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego. 

 

 

 

                                                             Tereny przyłączone w 1981 roku. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 Do miasta Płocka włączono: Podolszyce, Imielnicę, Borowiczki. 

 

 

A to ciekawe! 

    Podolszyce były kiedyś wsią z uprawami rolnymi, końmi, krowami, trzodą chlewną. 

Pierwsze bloki zostały zasiedlone przez mieszkańców Radziwia, którzy stracili swoje 

domy w wyniku powodzi w roku 1982. Podolszyce były typową sypialnią miasta, lecz  

w ostatnich latach stały się wielką dzielnica handlową. 

 

 

                                                                                     Rozbudowa miasta w 1996 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 1996 roku zmieniono rozbudowano granice miasta przez przyłączenie do Płocka: 

Gór, Ciechomic, Tokar. Powierzchnia miasta wzrosła do 88,06 km².  
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W obrębie obecnych granic znajduje się 21 osiedli miejskich, nasza szkoła SP6 

zlokalizowana jest na osiedlu Stare Miasto, które należy do najstarszych dzielnic Płocka. 

 

 

HISTORIA WYBRANYCH ULIC 

W Płocku jest blisko 500 ulic, jednakże wraz z rozwojem miasta, przybywają wciąż 

nowe. Zmieniają się również ich nazwy, w miejsce nieaktualnych Rada Miasta ustanawia 

nowe, odpowiadające potrzebom naszych czasów. 

              W dawnych czasach jedne ulice uważane były za lepsze, inne za gorsze. Przywilejem 

było mieszkać w Rynku Głównym lub przy ulicy w obrębie Starego Miasta. Obecnie wielu 

mieszkańców ucieka do nowych osiedli i na tereny podmiejskie, jednakże ulice staromiejskie 

wciąż są najciekawszymi miejscami w mieście. 

 

Ulica 1 Maja 

Położona pomiędzy ulicą Kolegialną i Alejami Stanisława Jachowicza. Zaklasyfikowana 

jako droga powiatowa. Długości 681m. Wprawdzie ulica ta powstała dopiero w XIX wieku, ale 

szybko stała się jedną z ważniejszych arterii Płocka. Powstało przy niej także kilka 

reprezentacyjnych kamienic o ciekawej architekturze.  

 

Plac 13 Straconych 

Pierwotna nazwa ulicy sprzed II wojny światowej brzmiała Niecała. Stanowiła 

przedłużenie ulicy Synagogalnej.  W czasie konfliktu,  po zajęciu miasta przez hitlerowskie  siły 

zbrojne, nazwa uległa zmianie na Pechstrasse. Piętno na historii samego placu wywarły 

wydarzenia z czasów okupacji niemieckiej. 22 sierpnia 1945 roku Miejska Rada Narodowa 

uchwaliła miejsce straceń 13 Polaków, którzy ginęli z krzykiem "Niech żyje Polska!", a ulicę 

przemianowali na Straceńców. Następnie samoczynnie zmieniono Straceńców na Plac 

Straceńców.  

25 czerwca  1946 roku Miejska Rada Narodowa jednomyślnie przemianowała Plac 

Straceńców na Plac 13 Straconych. 

 

Ulica Bielska 

Ulica Bielska jest jedną z najstarszych ulic Płocka. Rozpoczyna się w północno-

zachodnim narożniku Starego Miasta, przy zbiegu z ulicą Zduńską. Jest drugą co do długości 

(po Wyszogrodzkiej) ulicą Płocka. Liczy prawie 6 km.  

Nazwę swą wzięła od miasta Bielsk, dziś wsi gminnej w powiecie płockim.  
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Ulica Tumska 

Jej nazwa wywodzi się od słowa Tum z niemieckiego Dom/Katedra. Biegnie od 

wzgórza Tumskiego w kierunku północnym, skrajem Placu Narutowicza do Nowego Rynku.  

 

 

Odcinek Tumskiej przy Katedrze nosił dawniej 

nazwę ulicy Kościelnej. Prawdopodobnie  

z uwagi na przyłączenie Radziwia do Płocka, 

gdzie również obowiązywała taka ulica, 

zaprzestano używania nazwy Kościelnej na 

odcinku przy Katedrze, zastępując ją ulicą 

Tumską.  

 

W czasie drugiej wojny światowej, po zajęciu 

miasta przez wojska niemieckie, nazwa uległa 

zmianie na Domstrasse. 

 

Po wojnie dwukrotnie próbowano zmienić nazwę ulicy. Ostatecznie jednak do zmiany 

nie doszło i nazwa ulica Tumska obowiązuje do dziś. 

 

  A jak się rozwijała Tumska? 

 Jeszcze w 70 roku XX wieku była dostępna dla samochodów, teraz jest głównym 

deptakiem miasta. 

 W 2006 roku zakończył się remont ulicy. Położono nawierzchnię z kostki brukowej  

i płyt granitowych. Wykonano również między innymi: cztery fontanny.  

 

 Na wysokości głównego wejścia do 

Muzeum Mazowieckiego znajduje się pomnik 

Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej. Odsłonięty został 

8 czerwca 2014 roku.  

 

 W ostatnim okresie na ulicy Tumskiej 

pojawiło się na kilka nowoczesnych realizacji,  

w tym: NoveKino (Przedwiośnie), Budynek firmy 

Argentum, Gmach PZU Życie. 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mira_Zimińska-Sygietyńska
https://pl.wikipedia.org/wiki/8_czerwca
https://pl.wikipedia.org/wiki/2014
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Ulica Tadeusza Kościuszki 

Przed odzyskaniem niepodległości ulica Kościuszki nosiła nazwę Warschauer Strasse,  

a pochodzenie nazwy należało utożsamiać z kierunkiem, w jakim prowadzi, czyli Warszawą. 

W dniu 15 października 1917 roku przemianowano część ulicy Warszawskiej na 

odcinku od Placu Gabriela Narutowicza do Placu Obrońców Warszawy na ulicę Tadeusza 

Kościuszki. Wniosek radnych został przegłosowany i jest upamiętnieniem śmierci Tadeusza 

Kościuszki.  

W czasie II wojny światowej, po zajęciu miasta przez wojska niemieckie, nazwa uległa 

zmianie na Gilly Strasse.  

 

Ulica Grodzka  

Najstarsza ulica Płocka z historią sięgającą XII wieku. Jej długość to blisko 200 metrów. 

Łączy dwa miejskie place – Stary Rynek i plac Gabriela Narutowicza (dawniej Rynek 

Kanoniczny). Ulica Grodzka była najważniejszym traktem wjazdowym do grodu oraz główną 

ulicą Płocka, stanowiącą obok Rynków, centrum handlowe miasta.  

 

Dominującym stylem architektonicznym 

Grodzkiej jest neoklasycyzm.  

Po II Wojnie Światowej, ulica została 

mocno zaniedbana i zniszczona. Dopiero na 

początku tego stulecia odzyskała swój dawny 

blask, dzięki prowadzonym systematycznie 

pracom budowlanym i konserwatorskim.  

Obecnie Grodzka jest jednym z najwięk-

szych skupisk lokali usługowych w mieście. Mieści 

się na niej wiele pubów, barów, restauracji  

i pizzerii.  

 

Do najstarszych zachowanych przy ulicy Grodzkiej kamienic należą nr 3 i 15. 

 

Ulica Sienkiewicza 

Obecną nazwę uzyskała dopiero po odzyskaniu niepodległości, tj. po 1922 r. Wcześniej 

podzielona była na trzy odcinki, które zwały się odpowiednio: między Kilińskiego  

a Misjonarską – ul. Więzienna; między Misjonarską a 1 Maja (wówczas Dominikańską) –  

ul. Sądowa; między 1 Maja i Bielską – ul. Nowowięzienna. 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Płock
https://pl.wikipedia.org/wiki/XII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_Rynek_w_Płocku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_Gabriela_Narutowicza_w_Płocku
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ROZWÓJ DEMOGRAFICZNY 

 

Ludność w Płocku 

 

1. 1917r. – 26 000 osób             6.   1955r. – 37 015 osób          11.  1995r. – 127 174 osób                               

       2.   1921r. – 25 752 osób             7.   1965r. – 54 952 osób          12.  1998r. – 131 011 osób                  

       3.   1931r. – 32 998 osób             8.   1975r. – 87 827 osób          13.  2005r. – 127 461 osób                 

       4.   1938r. – 33 840 osób             9.   1985r. – 115 000 osób  14.  2010r. – 126 061 osób             

       5.   1945r. – 21 000 osób           10.  1990r. – 123 398 osób         15.  2015r. – 121 731 osób             

                                                                                                                       16.  2017r. – 118 853 osób 

                                                                                                                         

 

Przyrost naturalny 

 

1.1980 r. – 1123 osób                   

2.1985 r. –  536 osób 

3.1990 r. –  571 osób                     

 4.1995 r. – 381 osób 

5.1998 r. –  306 osób                     

6.2005r. –   147 osób 

7.2010 r. –  104 osób                     

8.2017 r. –  108 osób        
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Migracja 

 

 

1.1980r. – 1579 osób             

2.1985r. –  720 osób 

3.1990r. –  831 osób               

4.1995r. –  448 osób 

5.1998r. –  110 osób               

6.2005r. –  557 osób 

7.2010r. –  585 osób               

8.2015r. –  503 osób 

         

 

 

 

 

Analiza wykresów wyraźnie wskazuje , że w Płocku dramatycznie spada liczba 

mieszkańców. Pod koniec lat 90 Płock liczył ponad 130 tys. mieszkańców. Według danych 

GUS-u pod koniec 2015 r. było ich już 121 731. W 2013 r. po raz pierwszy od lat  

50 –tych odnotowano ujemny przyrost naturalny. W 2017 r. wyniósł on – 108.        

 Płock jest miastem średniej wielkości, ale też podlega ruchom migracyjnym.   

W naszym mieście widać wyraźnie „ucieczkę” mieszkańców do innych miast. Dlaczego tak 

sobie wędrujemy?  Powodem są np. zawarte małżeństwa pomiędzy ludźmi z różnych 

miejscowości. Do ościennych gmin uciekamy od uciążliwości hałasu i życia miejskiego. 

Główną przyczyną jest też poszukiwanie ciekawej i dobrze płatnej pracy poza granicami 

Polski. 

 
 
Analizując kronikę SP6 wiemy, jak rozwijała się nasza szkoła i ilu uczniów się  

            w niej uczyło.  
W 1923 roku, kiedy powstała szkoła, było to 358 uczniów. 
Przed II wojną w roku szkolnym 1937/38 – 546 uczniów, a w pierwszych dniach 

po wyzwoleniu, w lutym 1945roku – już 880 uczniów. 
Rekordowa liczba uczniów została odnotowana w kronice pod koniec lat 50-tych. 

W roku szkolnym 1957/58 było to 1002 uczniów, a na przełomie lat 50-60 XX wieku SP6 
była najliczniejszą szkołą w Płocku, mając 1026 uczniów. 

Obecnie w SP6 uczy się 435dzieci i młodzieży. 
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 „Przyjaźń to nie tylko wspaniały prezent, 

 lecz także ustawiczna praca.” 
Ernst Zacharias 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                 Przed siedzibą władz miasta – uczniowie klas pierwszych (rok szkolny 2018/2019) 

 

 

 

Autorzy rozdziału: 

Zbierali materiały oraz przygotowali herby miast partnerskich  

uczniowie klasy 5b (rok szkolny 2018/2019) 

Opracowali nauczyciele:  Anna Radzikowska, Monika Kozłowska 
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PREZYDENCI MIASTA PŁOCKA 

1918 – 2018 

 
 

 

 

 

 

 

  
                                                                                              

 

 

 

 
                                                                               1950r. 

 

 

 

 

 

 

W ciągu minionego stulecia Płock zmienił swoje oblicze. Szczególną rolę odegrali tu 

włodarze naszego miasta. 

 

 

II RZECZPOSPOLITA 

Aleksander Maciesza  (05.10.1917. – 09.09.1919.) 

 Zmiany nazw ulic w Płocku. 

 

Antoni Michalski  (09.09.1919. – 29.04.1926.) 

 Szkolnictwo: powołanie Gimnazjum Państwowego im. Marsz. St. Małachowskiego, 

utworzenie Seminarium Nauczycielskiego, rozwój szkolnictwa powszechnego. 

 Komunikacja: 24 października 1925 r. otwarto linię kolejową Kutno-Płock. 

 Walka z bezrobociem: roboty publiczne w Radziwiu przy pogłębianiu basenów 

portowych, budowa i remont dróg oraz chodników. 

 Pomoc społeczna: w 1921 r. z zapomóg miejskich skorzystały 373 rodziny na kwotę 

73.340 marek; na koszt miasta pochowano 14 zmarłych; bezpłatną pomoc lekarską 

zapewniono 229 płocczanom; wydawano darmowe posiłki i darmowe drewno na 

opał. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/II_Rzeczpospolita
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 Płock za swą bohaterską postawę w wojnie obronnej 1920 r. otrzymał od marszałka 

Józefa Piłsudskiego odznaczenie wojskowe – Krzyż Walecznych.  

 

Stefan Zbrożyna   (01.07.1926. – 03.07.1929.) 

 Budowa Elektrowni Miejskiej. 

 Rozpoczęcie budowy Rzeźni Miejskiej. 

 Budowa i oddanie do użytku budynku szkolnego przy Alejach Miejskich. 

 Regulacja i  skanalizowanie ulicy Szerokiej (obecna Kwiatka), skweru przy Starym 

Rynku i Placu Kanonicznym. 

 Budowa lotniska na Kostrogaju. 

 Zabezpieczenie osuwającego się stromego zbocza spadającego ku Wiśle. 

 Budowa 3 domów mieszkalnych z 45 mieszkaniami jednoizbowymi i 8 mieszkaniami 

dwuizbowymi. 

  Zakup kamienicy przy Starym Rynku 17 i rozbudowa ratusza oraz przebudowa 

na mieszkania tzw. „Czarnego Dworu”.  

 

 

    

                    

                    

 

 

 

 

 

 

Aleksander Albrecht   (04.07.1929. – 23.10.1930.) 

 Otwarcie Elektrowni Miejskiej 31 lipca 1929r. 

 

Adam Ostaszewski   (01.11.1930. – 28.02.1934.) 

 Wykupienie  wodociągów z rąk prywatnego właściciela i rozpoczęcie prac nad 

unowocześnieniem kanalizacji miasta. 

 Walka z bezrobociem: władze Płocka w 1931 r. na pomoc dla bezrobotnych 

przeznaczyły 130 tys. zł. 

 Pomoc społeczna: „Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem: wydała porcje mleka 227 

osobom, „Kuchnia Poznańska” żywiła na koszt miasta 230 rodzin, a Stowarzyszenie 

Spożywców „Zgoda” wydało 296 bonów żywnościowych potrzebującym. 

 

Romuald Chmielewski   (28.02.1934. – 28.02.1935.) 

 Zakończenie budowy Rzeźni Miejskiej. 

 Otwarcie linii kolejowej Płock – Sierpc 19 listopada 1934r. 
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Stanisław Wasiak   (28.02.1935. – 07.09.1939.) 

 Zmniejszenie długu Płocka z 14mln do 4mln. Płock zmienia się diametralnie. 

 W kolejnych latach powstają symbole miasta Płocka: 1937r. – hymn, 1938r. – godło, 

1938 r. – barwy. 

 Oddanie do użytku mostu drogowo-kolejowego w 1938r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otwarcie portu przeładunkowego w Radziwiu 9 października 1937r. 

 

Zygmunt Jędrzejewski   (07.09.1939. – 04.10.1939.) 

 Usunięcie szkód w Rzeźni Miejskiej. 

 Uruchomienie sklepów „Zgody”. 

 Uchwała z 4.10.1939r. o rozpoczęciu roku szkolnego mimo wybuchu wojny.  

(W drugiej połowie października Niemcy „zlikwidowali” jednak płockie szkolnictwo).   

 

Cyprian Paczkowski   (21.II.1945. – 23 II 1945.) 

 jeden z organizatorów KPP w Płocku 

Po 3 dniach został aresztowany i zesłany do Rosji  

 

Franciszek Kozłowski   (23.II.1945. – 14.XII.1946.) 

 Sprowadzanie żywności z okolicznych wiosek i osad 

 Kasowanie mieszkań w suterenach i niemieszkalnych poddaszach 

 Uruchamianie szkół 

 Uruchomienie wodociągów miejskich 

 

       Alfred Giżyński   (1946. – 1950.) 

 organizowanie  struktury władzy wykonawczej i powoływanie wydziałów: Ogólnego, 

Finansowego, Gospodarczego, Technicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Wojskowego, Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności, Aprowizacji i Świadczeń 

Rzeczowych oraz Referatu Kultury i Sztuki 

 rozbudowanie centrali telefonicznej. 
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W latach 1950 – 1973 nie było powoływanych prezydentów, a włodarzami Płocka byli 

przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. 

 

Henryk Rybak   (1973 – 1981) 

 reaktywowanie zawodowej sceny teatralnej 

 budowa Teatru Dramatycznego 

 powołanie Społecznego Komitetu Budowy SP 3 

 przewodniczenie Komitetowi Organizacyjnemu pierwszych płockich festiwali 

folklorystycznych  

 przebudowa mostu na Wiśle 

 rozbudowa dróg miejskich 

 powstawanie zakładów przemysłowych 

 

Janusz Majewski   (1981 – 1985) 

 rozwój budownictwa mieszkaniowego 

 zabezpieczenie najwyższej w Polsce nadwiśolańskiej skarpy 

 modernizacja płockiej starówki 

 

Marian Rodzeń   (1986 – 1990) 

 odmiana wyglądu ulic, chodników i zieleni miejskiej 

 oddanie pawilonu dydaktycznego SP 21 i Domu Prasy 

 remont Muzeum Mazowieckiego i ratusza 

 rozwój budownictwa mieszkaniowego  

 

III RZECZPOSPOLITA 

Andrzej Drętkiewicz   (1990 – 1995) 

 upamiętnianie zasłużonych dla miasta płocczan 

 pilotowanie zmian w gospodarce miejskiej 

 rozwinięcie sieci budownictwa komunalnego 

 zapewnienie mieszkańcom dobrej jakości wody z nowoczesnej stacji 

 umożliwienie wyjazdu na kolonie dzieciom z uboższych rodzin 

 zainicjowanie powstania Fundacji  wspierającej młode talenty 

 

Dariusz Krajowski –Kukiel   (1995 – 1998) 

 powstanie fontanny Afrodyta na Starym Mieście 

 opracowanie wieloletniej strategii rozwoju Płocka 

 powołanie spółek miejskich, np. MTBS, Miejskiej Agencji Rewitalizacji Starówki 

 wyremontowanie ratusza i Starego Rynku 

 wprowadzenie Płocka do Związku Miast Polskich 
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Stanisław Jakubowski   (1998 – 2001) 

 wybudowanie pływalni „Podolanka” 

 modernizacja pływalni „Jagiellonka” 

 rozwój mieszkaniowy, zwłaszcza w ramach MTBS 

 zakończenie remontu szpitala miejskiego 

 modernizacja stadionu miejskiego 

 

Wojciech Hetkowski   (2001 – 2002) 

 Ruszyła budowa 300 mieszkań komunalnych. 

 Przygotowanie modernizacji Amfiteatru.  

 Ruszyła budowa drugiego mostu. 

 Otwarcie McDonald ’s i Auchan. 

 

Mirosław Milewski  (2002 – 2010) 

 Przebudowa i rewitalizacja małych uliczek osiedlowych na obrzeżach miasta,  

na osiedlach, które od ponad 20 lat nie miały kanalizacji, chodników, oświetlenia  

i asfaltu. 

 Poszerzenie rynku o setki mieszkań czynszowych i komunalnych. 

 Remont ulicy Tumskiej – zakończony w 2006r. 

 Remont Amfiteatru – zakończony w 2008r. 

 Budowa ORLEN ARENY – oddanej do użytku w 2010r. 

 Otwarcie Mostu im. Solidarności w 2007r. 

 Zorganizowanie festiwalu muzyki elektronicznej i innych festiwali. 

 Ożywienie i rozwój Sobótki, budowa molo na Wiśle. 

 Remonty i rozbudowa szkół oraz przedszkoli. 

 

Andrzej Nowakowski   (2010 – 2018 i nadal) 

 Program realizacji miejsc parkingowych dla pojazdów na terenie miasta Płocka. 

 Budowa ścieżek rowerowych. 

 Udostępnienie Płocczanom rowerów miejskich. 

 Oddanie nowego Dworca Kolejowego w Płocku. 

 Powstanie wiaduktu nad Al. Piłsudskiego. 

 Remont pasażu Roguckiego na osiedlu Wielka Płyta. 

 Oddanie do użytku wewnętrznej obwodnicy Płocka. 

 Remont wielu głównych ulic naszego miasta i budowa rond. 

 Remonty i rozbudowa szkół oraz przedszkoli. 

 Rozpoczęcie budowy zadaszonych kortów tenisowych. 

 

To tylko niektóre działania i osiągnięcia naszych prezydentów w rozwoju Płocka. Jest ich 

zdecydowanie więcej, a wszystkich nie sposób jest wyliczyć.  
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                                               WSPÓŁPRACA PŁOCKA 

                                            Z MIASTAMI PARTNERSKIMI 

 
                                                                                Ostatni Prezydenci Miasta Płocka bardzo dbają  
                                                                                o współpracę naszego miasta z ludźmi z różnych        
                                                                                stron Świata. Na liście naszych miast partner-  
                                                                                skich znajdziemy zarówno kraje europejskie jak  
                                                                          i azjatyckie. 
   Z symbolami naszego miasta – klasa 1a     

 

Obecnie współpraca między Płockiem a miastami z różnych krajów jest 

rozpowszechniona na szeroką skalę. Ma ona na celu wymianę gospodarczą, kulturalną  

i informacyjną. Celem tego partnerstwa jest współpraca ludzi, która jest niezależna od granic 

państwowych.  

Płock posiada 14 miast partnerskich. Byliśmy trzykrotnie nagradzani przez Radę 

Europy za naszą aktywną postawę na arenie międzynarodowej, gościnność, inicjatywę oraz 

organizację wielu imprez, mających na celu propagowanie i kultywowanie idei integracji 

międzynarodowej. W 2004 roku Płock otrzymał Dyplom Europejski, rok później Flagę 

Honorową, a w 2009 roku Tablicę Honorową.  

Począwszy od 1999, co roku w maju organizowany jest Piknik Europejski, będący 

świętem wszystkich miast partnerskich Płocka. Nasza współpraca z owymi miastami, mająca 

na celu wymianę w różnych dziedzinach życia, kryje za sobą bogatą historię, pełną 

pouczających doświadczeń, mających wpływ na teraźniejszość, pozwalająca nam podążać za 

nowoczesną ideą integracji międzynarodowej. 

 

 PAŃSTWO/MIASTO  PREZYDENT 
PODPISANIE UMOWY 

WSPÓŁPRACY 

1 Serbia – Loznica  
 

Wojciech Hetkowski 
1972 – 1989 

13 maja 2001 

2 Niemcy – Darmstadt  
Marian Rodzeń 

24 września 1988  

3 USA – Fort Wayne 9 października 1990 

4 Włochy - Forli 
Andrzej Drętkiewicz 

3 kwietnia 1993 

5 Litwa - Możejki 23 czerwca 1994 

6 Białoruś - Nowopołock Dariusz Krajowski – Kukiel  20 maja 1996 

7 Francja - Auxerre 
Stanisław Jakubowski 

17 czerwca 2000 

8 Mołdawia - Bielce 26 września 2000 

9 Wlk. Brytania - Thurrock 

Mirosław Milewski 

5 października 2004 

10 Rosja - Mytiszczi 5 maja 2006 

11 Chiny – Huai an 8 lipca 2010 

12 Bułgaria - Plewen 

Andrzej Nowakowski 

7 września 2011 

13 Ukraina - Żyomierz 12 października 2013 

14 Gruzja - Rustawi 17 września 2016 
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LOZNICA 

 Pierwsza umowa o współpracy partnerskiej między 

Płockiem a serbską Loznicą została zawarta w 1972 roku. Do 

roku 1989 współpraca była udana. Po koniecznej przerwie  

we wzajemnych kontaktach, spowodowanych wojną na 

Bałkanach w 2001 roku, w Płocku zostało podpisane 

porozumienie o reaktywowaniu współpracy.  

Nasze miasto było zaangażowane w pomoc humanitarną 

  dla mieszkańców Loznicy, kiedy ta była wyniszczona wojną. 

             Obecnie wspólna praca partnerska z tym miastem jest 

szeroko rozwinięta w dziedzinie kultury. 

 

  DARMSTADT 

Współpraca z miastem Darmstadt rozwija się w wielu  

aspektach, przede wszystkim w dziedzinach kultury i sportu. 

Umowa o partnerstwie między tymi miastami została 

podpisana 24 września 1988 roku. Osobliwym przykładem 

współpracy jest działający od 1996 roku Dom Darmstadt  

 w Płocku, będącą wspólną inwestycją obu miast oraz 

Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Celem tej instytucji 

jest przede  wszystkim propagowanie i rozpowszechnianie 

kultury niemieckiej w naszym mieście oraz poszerzanie 

współpracy z innymi miastami partnerskimi, szczególnie  

z miastem Darmstadt. Odbywa się z nim wiele imprez  

z udziałem aktorów polskich i zagranicznych, wystawy 

malarskie i fotograficzne. 

 

FORT WAYNE 

Nasza współpraca z USA i Fortem Wayne rozpoczęła się 

podpisaniem proklamacji o przyjaźni 9 października 1990 roku 

w Płocku przede wszystkim w obszarze oświaty i kultury.  

W Fort Wayne co roku przez 9 dni odbywa się Festiwal 

Trzech Rzek, w który biorą udział także płoccy przedstawiciele. 

Warto tu wyróżnić naszego reprezentanta na tej uroczystości, 

czyli Zespół Pieśni i Tańca ,,Wisła”.  

Współpraca odbywa się także między szkołami. Co roku 

nasz Płocki Piknik Europejski odwiedza również delegacja  

                                                    z Fort Wayne. 
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FORLI 

Pierwsze kontakty z miastem Forli i miały miejsce  

3 kwietnia w 1993 roku, kiedy to podpisano we Włoszech 

Deklarację o Przyjaźni Partnerskiej Płock-Forli. 

 5 lat później władze obu miast w wyniku 

pozytywnej dotychczasowej kooperacji podpisały oficjalną 

umowę o partnerstwie. Nasza współpraca z Forli rozwija 

się m.in. w dziedzinach sportu i kultury.  

 

 

 

 

 

MOŻEJKI 

Umowa partnerska między Płockiem, a litewskimi 

Możejkami została podpisana 23 czerwca 1994 roku na 

Litwie.  

W 2006 roku PKN Orlen wykupił pakiet kontrolny 

znajdującej się w Możejkach rafinerii ropy naftowej. 

Współpraca opiera się głównie w dziedzinach kultury, 

sportu, oświaty.  

Między Płockiem a Możejkami następuje również 

wymiana pomiędzy jednostkami Policji, Straży Pożarnej  

i Służby Zdrowia. 

 

 

           NOWOPOŁOCK 

Umowa o kooperacji partnerskiej z miastem 

Nowopołock położonym na terytorium Białorusi została 

zawarta 29 maja 1996 roku.  

Przy okazji omawiania naszej współpracy, warto tu 

dodać, że w Nowopołocku tak jak i w Płocku  funkcjonuje 

rafineria ropy naftowej. Współdziałanie miast polega na 

wymianie kulturowej.  
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 AUXERRE 

Miastem partnerskim Płocka jest także francuskie 

Auxerre. Nasze kontakty z tą miejscowością miały swój 

początek w 1997 roku poprzez działający tam odpowiednik 

polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Miasta te 

wyraziły chęć dalszej współpracy, dzięki czemu możliwe było 

nawiązanie oficjalnego partnerstwa.  

17 czerwca 2000 roku Prezydent Płocka Stanisław 

Jakubowski oraz Mer Auxerre Jean Garnault podpisali  

w Auxerre umowę w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, 

ochrony zdrowia, gospodarki oraz działalności samorządowej.  

           BIELCE 

Płock prowadzi również współpracę  

z miastem Bielce w Mołdawii, będącym jednym  

z najlepiej rozwiniętych miast pod względem 

przemysłowym i kulturalnym w tym kraju.  

Umowa partnerska między miastami została 

nawiązana 26 września 2000 roku w Płocku.  

Ciekawostką tu jest fakt, że zostaliśmy wtedy 

pierwszym polskim miastem, które podpisało 

porozumienie o współpracy z Mołdawią.  

Kooperacja z tym miastem to przede wszystkim wspólna praca w dziedzinach sportu, 

kultury i oświaty. Dostarczamy naszym partnerom z Mołdawii pomoc humanitarnej, głównie 

dla środowiska lokalnej Polonii przebywającej w Bielcach. Prowadzimy wymianę młodzieży, 

dzięki czemu na przykład dwoje bielszczan uzyskało stypendium w Szkole Wyższej im. Pawła 

Włodkowica.   

 

  THURROCK 

Thurrock, czyli miasto w Wielkiej Brytanii zawarło  

z Płockiem umowę o współpracy partnerskiej  

5 października 2004 roku w Płocku. Cele tej współpracy 

koncentrują się w dziedzinie kultury, sportu, oświaty, 

działalności samorządowej czy gospodarki. Warto  

w tym miejscu dodać, że jest prowadzona wymiana  

zarówno między szkołami podstawowymi, gimnazjami jak  

i liceami z Płocka i Thurrock.  

Dobrym przykładem tej przyjaźni jest praca takich 

teatrów jak  Integracyjny Teatr Małachowianki ,,Anto-

niówka”, który otrzymał zaproszenie od miasta Thurrock. 
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 MYTISZCZI 

Nasza współpraca z miastem Mytiszczi, 

położonym na terenie Federacji Rosyjskiej 

rozpoczęła się podpisaniem umowy  

o współpracy partnerskiej 5 maja 2006 roku. 

Wymiana między tymi miastami jest 

skoncentrowana przede wszystkim w  dziedzinie 

sportu, kultury, oświaty, działalności samorzą-

dowej i teleinformatyki. 

 

 

 

HUAI`AN 
Kontakty z chińskim miastem Huai'an miały 

swój początek w 2006 roku za pośrednictwem 

Konsulatu Polskiego w Szanghaju.  

Umowa partnerska z tym miastem została 

podpisana 8 lipca 2010 roku podczas wizyty 

delegacji chińskiej z miasta Huai'an w Płocku. 

Kooperacja z chińskim miastem to głównie 

współpraca w dziedzinie kultury i gospodarki. 

 

 

  

 

 

PLEWEN 

Umowa partnerska Płocka z Bułgarią i miastem 

Plewen została zawarta 7 września 2011 roku w Płocku. 

Nasza integracja opiera się głównie na współpracy  

w dziedzinie ochrony służby zdrowia, kultury oraz  

działalności samorządowej. 
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ŻYTOMIERZ 

Bardzo ważnym partnerem dla Płocka jest również 

miasto Żytomierz, które jest jednym z najstarszych 

historycznych oraz kulturalnych miast naszego wschodniego 

sąsiada, czyli Ukrainy.  

Warto tu dodać, że jest to miejsce największego 

skupiska obywateli polskiego pochodzenia na Ukrainie. 

Umowę partnerską zawarliśmy 12 października 2013 

roku w Żytomierzu.  

Współpraca między naszymi miastami odbywa się 

szczególnie w dziedzinie kultury. 

   

 

 

 

RUSTAWI 

Porozumienie o współpracy partnerskiej z miastem 

Rustawi z Gruzji zawarliśmy 17 września 2016 roku. 

Integracja ma miejsce zwłaszcza w takich dziedzinach 

jak kultura, oświata, sport, działalność samorządowa, czy też 

gospodarka. 

 

 

 

 

 

 

 

    Uczniowie naszej szkoły corocznie biorą udział w organizowanym w Płocku 

       Pikniku Europejskim, który jest również formą konkursu dla społeczności szkolnych. 

 W 2013 roku w nagrodę za zwycięstwo, uczniowie SP6 wyjechali na niemiecki 

piknik do Darmstadt. Doskonale zaprezentowali nasze miasto w Niemczech oraz poznali 

wspaniałe zakątki miasta Darmstadt i okolic. 

 W kolejnym roku – 2014 powtórzyliśmy swój sukces. Tym razem nagrodą główną 

był wyjazd na Litwę do Możejek. Uczniowie nie tylko poznali tam litewską szkołę, ale 

zwiedzili Muzeum Zimnej Wojny, Pałac Renavas oraz miasto Telsze. 

 W następnych latach – 2015 i 2017 za ponowne zwycięstwa, chociaż nie było już 

wyjazdów zagranicznych, dzieci i młodzież SP6 bawiły się na dwudniowych biwakach 

niedaleko Płocka. 
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   Przy stoisku naszego miasta 
   Na Pikniku w Darmstadt.  
   Rok 2013. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na uroczystości na rynku,  
nasi uczniowie zabawiali  
niemieckie społeczeństwo.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
 
 
 
 
          Uczniowie z SP6 w Muzeum Zimnej Wojny,  
          Litwa 2014r. 
 
 
 
 



32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 

 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 
 „Każdy dzień jest kawałkiem historii,  

  nikt nie jest w stanie opowiedzieć jej do końca” 
                                                                                                                                  

   José Saramago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorzy rozdziału: 

Zbierali materiały uczniowie klasy 7a (rok szkolny 2018/2019) 

Opracowali nauczyciele:  Dorota Kuźniewska, Bożena Lach 
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PŁOCK W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM 

 
 Listopad 1918r. w Płocku 

Gdy I wojna światowa zbliżała się ku końcowi, a Piłsudski wrócił do Polski, na fali 

ogólnego entuzjazmu w listopadzie 1918 roku płocczanie rozpoczęli rozbrajanie Niemców.   

11 listopada 1918 r. o godz. 12.00 polska delegacja z A. Macieszą na czele uzyskała od 

naczelnika powiatu pozwolenie na przejęcie magazynów, spichlerzy i młynów. Nie czekając 

na niemiecką zgodę Polacy zaczęli opanowywać miasto. Wieczorem do akcji przystąpiły 

oddziały POW i Milicji Ludowej PPS, do których spontanicznie przyłączali się młodzi chłopcy. 

Zajęto więzienie, wypuszczając więźniów politycznych, przejęto odwach i składy wojskowe. 

Milicja Ludowa w pobliskich Borowiczkach opanowała statek z 60 Niemcami, zdobywając  

70 karabinów. Tak uzbrojeni milicjanci zajęli tzw. koszary Blumberga, rozbrajając znajdujące 

się tam posterunki.  Około godz. 18.00 przybył z Warszawy, mianowany przez ministra spraw 

wewnętrznych, Kazimierz Dziewanowski – komisarz rządu polskiego na okręg płocki 

(powiaty: płocki, płoński i sierpecki). W nocy 11/12 listopada trwało przejmowanie dalszych 

urzędów i instytucji: poczty, telegrafu i kasy miejskiej z 3 mln marek.  O północy okupanci 

załadowali się na 15 statków i berlinek i odjechali w kierunku Torunia. Niemcy wychodząc 

zabrali ze sobą broń, amunicję oraz konie. 

  

M. Macieszyna pod datą 12 listopada 1918 r. zanotowała w swym dzienniku: 

„Jesteśmy wolni! Niemców nie ma! Zdawałoby się, że nastało jakieś niezmiernie 

uroczyste święto! Wszystkie przejścia dnia wczorajszego wydają się wprost 

nieprawdopodobne! Stał się cud! Zaborcy i krzywdziciele uzbrojeni od stóp do głów, 

ulegli woli bezbronnego narodu, pragnącego całą siłą wolności. Miasto przystroiło się 

flagami. Lud i szkoła umawiając się biegli do kościoła dziękować Bogu za wolną 

Polskę. Ogólne podniecenie! Ogólna radość! Wszystko raduje, wszystko bawi!”  

                                                                         

18 sierpnia  1920r. – 21 godzin dramatycznej walki o Płock 

Wojna polsko-bolszewicka z 1920r. dotarła do Płocka 18 sierpnia. 

W pierwszej połowie sierpnia 1920r. rozpoczęła się ofensywa wojsk sowieckich na 

Dęblin, Warszawę i Płock. Sowiecki III Korpus Konny dowodzony przez gen. Gaja  Bżyszkiana 

postanowił sforsować Wisłę przez płocki most, aby zaatakować Warszawę od zachodniej 

strony. Płock gorączkowo mobilizował się do obrony przed najeźdźcą. Stan oblężenia 

ogłoszono 10 sierpnia 1920 roku.  

Kilka dni wcześniej powołano Straż Obywatelską, która w nocy 10 sierpnia przejęła 

władze w mieście. Miasto już w lipcu ogłosiło stan wyjątkowy i prace nad wzmocnieniem 

obrony m.in. poprzez tworzenie wałów na lewym brzegu Wisły. Na ulicach zaczęto stawiać 

barykady. Powstały 34 zapory, a niektóre z nich otoczono także zasiekami.  

 Atak bolszewickiej armii rozpoczął się 18 sierpnia. Miasto zostało zaatakowane  

od rogatek Dobrzyńskich i Bielskich. Przeciwnicy szybko zajęli tę część miasta – włącznie  
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z seminarium, Jagiellonką i Stanisławówką. Zaatakowano i zajęto też szpital PCK – na miejscu 

zabijając pacjentów i lekarzy. W mieście działy się straszne sceny, łupiono domy i sklepy, 

zabijano cywilów. W tym czasie, żołnierze polscy wycofywali się w stronę Wisły. Dowództwo 

znajdowało się  na lewym brzegu Wisły. Do walki z bolszewikami stanęli więc mieszkańcy 

miasta. Obronę zorganizował mjr Mościcki wraz z pozostałymi żandarmami.  Za broń chwycili 

mieszkańcy. Wtedy do walki włączyły się także kobiety i dzieci. Kobiety zajmowały się 

opatrywaniem rannych, a dzieci – głównie harcerze, transportem meldunków i amunicji. 

 To właśnie o walczących na ulicach miasta harcerzach mówi się „Płockie orlęta”. 

Niekiedy były to dzieci – jak czternastoletni Józef Kaczmarski, 11-letni Tadeusz Jeziorowski 

czy Antolek Gradowski.         

 Miasto poniosło dotkliwe straty.  W walkach zginęło od 200 do 300 osób, a około 400 

zostało rannych. Ponad 300 osób trafiło do bolszewickiej niewoli. Dodatkowo, miasto  

w części zostało zniszczone.  

Walka miała jednak olbrzymie znaczenie dla dalszych losów wojny bolszewickiej. 

Poświęcenie mieszkańców zostało docenione przez marszałka Józefa Piłsudskiego, który 

przyjechał do Płocka 10 kwietnia 1921 roku i odznaczył miasto Krzyżem Walecznych. Podczas 

uroczystości powiedział: 

 

 „Za zachowanie męstwa i siły woli w ciężkich 

i nadzwyczajnych okolicznościach, w jakich 

znalazło się miasto, za męstwo i waleczność – 

mianuję miasto Płock – Kawalerem Krzyża 

Walecznych”. 

Krzyżem Virtuti Militari odznaczono 15 osób, 

Krzyżem Walecznych – 64 osoby, w tym 

„Płockie orlęta”. 

 

 

 

Sytuacja społeczno – gospodarcza miasta 

          W latach 1918-1939 Płock był siedzibą władz miejskich i powiatowych. Mieścił się  

w nim Sąd Okręgowy i Okręgowa Komisja Ziemska. Niezmiennie Płock pozostał siedzibą 

biskupstwa z działającym w nim Seminarium Duchownym. Miasto było silnym ośrodkiem 

szkolnym z dużą ilością uczącej się młodzieży. Działały także liczne organizacje społeczne  

i szereg stowarzyszeń oraz organizacji zawodowych, jak Polska Macierz Szkolna, Dom 

Ludowy, Okręgowe Towarzystwo Rolnicze, Związek Ziemian i inne. Istniały prężne instytucje 

kulturalne z teatrem miejskim i Towarzystwem Naukowym Płockim na czele   

           Największym problemem społecznym mieszkańców była bieda, będąca skutkiem  

I wojny światowej i rabunkowej polityki okupanta niemieckiego. Wobec niedostatecznej 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Starostowie_płoccy_(II_Rzeczpospolita)
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ilości inwestycji i braku większych zakładów przemysłowych w mieście, panowała  stagnacja 

gospodarcza i bezrobocie, sięgające 3500 osób. Bezrobotni wraz z rodzinami stanowili dużą 

część ludności miasta, liczącego w 1938 r. – 33,8 tysięcy. 

 

 

PŁOCK PODCZAS OKUPACJI NIEMIECKIEJ  

– II WOJNA ŚWIATOWA –  
 

W pierwszych dniach września 1939r., po przegranej bitwie pod Mławą, oddziały 

polskie przez Płock wycofywały się pod naporem Wehrmachtu na wschód. 8 września 

wieczorem na rozkaz gen. Władysława Andersa wysadzono dwa przęsła płockiego mostu. 

Następnego dnia rano do miasta  wkroczyły odziały niemieckiej 3 Dywizji Piechoty. Żołnierze 

niemieccy zajęli ratusz i na jego wieży zawiesili flagę III Rzeszy. Miasto było opustoszałe, 

tysiące mieszkańców uciekło przed zbliżającymi się Niemcami.    

 8 października 1939r. Północne Mazowsze zostało włączone do Rzeszy. Płock znalazł 

się w rejencji ciechanowskiej, wchodzącej w skład okręgu Prus Wschodnich. Niemcy zaczęli 

obsadzać administrację w mieście. Pojawiła się niemiecka policja, w tym Gestapo. 

 Nastąpiła germanizacja ulic i placów. Ulica Sienkiewicza stała się Herman Goring 

Strasse, pl. J. Piłsudskiego – Erich Koch Platz, Stary Rynek – Horst Wessel Platz. Nazwę miasta 

zmieniono na Płock, a od maja 1941 na Schrottersburg.   

 Administracja niemiecka zaczęła wprowadzać restrykcyjne prawo wobec Polaków  

i Żydów, grożąc za jego nieprzestrzeganie surowymi sankcjami karnymi do kary śmierci 

włącznie. Wzgórze Tumskie oraz parki miejskie dostępne były wyłącznie dla Niemców. Polacy 

musieli opuścić domy i mieszkania, przeznaczone teraz dla niemieckich urzędników  

i policjantów. Wysiedlono mieszkańców nadwiślańskiej dzielnicy Rybaki, niszcząc ich domy.

 Niemcy przejęli polskie księgarnie oraz biblioteki i księgozbiory prywatne. 

Najcenniejsze inkunabuły i starodruki z biblioteki seminaryjnej wywieźli do Królewca, 

pozostałą część zbiorów spalili. Biblioteka Towarzystwa Naukowego Płockiego im. Zielińskich 

przetrwała, ponieważ miała stać się podstawą niemieckiej biblioteki naukowej. Dużego 

uszczerbku doznały też zbiory muzealne.  

Budynek Seminarium duchownego przeznaczyli na siedzibę jednostki SS. 

Profesorowie i alumni zostali aresztowani i osadzeni w obozach koncentracyjnych. 

 W styczniu 1840r. aresztowano biskupa mariawickiego Jana Kowalskiego  

i wywieziono do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie został zamordowany.  

28 lutego 1940 r. aresztowani zostali abp Antoni Julian Nowowiejski i bp Leon 

Wetmański, których wywieziono do obozu w Działdowie i tam zamordowano.   

Od początku okupacji Niemcy wrogo odnosili się do Żydów. Już we wrześniu 1939r. 

władze wojskowe nakazały zamknięcie wszystkich sklepów żydowskich. Zwolniono  z pracy 

wszystkich Żydów, pracujących w instytucjach miejskich, nakazano im noszenie na ubraniach 

żółtych trójkątów, zamienionych potem na żółte kółka. Zabroniono Żydom zajmować się 
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handlem i wytwórczością. Skonfiskowano żydowskie sklepy, hurtownie, zakłady oraz cenne 

przedmioty. Zmuszano ich do ciężkich prac fizycznych.  

We wrześniu 1940r. utworzono getto obejmujące ulice: Kwiatka, Jerozolimską, 

Synagogalną, Tylną i część ulicy Bielskiej. W grudniu 1940r. na terenie getta zamieszkiwało 

7600 Żydów – mieszkańców miasta oraz 3000 żydowskich uciekinierów z pobliskich 

miasteczek. W lutym i marcu 1941r. wysiedlono  Żydów z getta. Po załadowaniu na 

samochody ciężarowe wywieziono ich do obozu w Działdowie.  

Aby zastraszyć mieszkańców, 10 listopada niemiecki sąd skazał na karę śmierci 9 

płocczan za przechowywanie broni. Na początku 1940r. w lesie pod Brwilnem wymordowano 

pensjonariuszy domu starców. Aresztowano przedstawicieli płockiej inteligencji i 14 z nich 

rozstrzelano w lasach łąckich.  

Aresztowania Polaków w mieście trwały przez cały okres okupacji. Wszyscy trafiali do 

obozów koncentracyjnych, gdzie znaczna część zmarła z wycieńczenia i nieludzkich 

warunków pracy.  

18 września 1942r. na placu w dzielnicy żydowskiej powieszono 13-stu uczestników 

ruchu oporu, a 19 stycznia 1945r. Niemcy dokonali mordu na 79 Polakach w oficynie posesji 

przy ul. Sienkiewicza 28.  

Miejscem zbrodni było także płockie więzienie karne przy ulicy Sienkiewicza, gdzie 

dokonywano egzekucji. Kilka tysięcy płocczan wysiedlono do Generalnej Guberni.  

Z ogólnej liczby mieszkańców Płocka wynoszącej 33 840 (według stanu na dzień  

1 września 1939r.) zginęło, bądź zostało zamordowanych 34% ludności, tj. ok. 11 500.  

 21 stycznia 1945r. wojska radzieckie II Frontu Białoruskiego wyzwoliły Płock spod 

okupacji niemieckiej. 

 

 

WALKA O WOLNOŚĆ WPISANA W HISTORIĘ  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6  

IM. DRUHA WACŁAWA MILKE W PŁOCKU 

   
 W naszej szkole, od dnia jej założenia (1923r.) zawsze uroczyście obchodzono 

wszystkie rocznice i święta narodowe. 15 maja 1927 roku, w rocznicę stracenia Zygmunta 

Padlewskiego, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły udali się ze sztandarem i wieńcem na 

miejsce wiecznego spoczynku bohatera powstania.  

 25 października 1930 roku w SP6 uroczyście obchodzono 25-lecie walki o polską 

szkołę, zaś 11 listopada święcono dwie uroczystości: 12-letnią rocznicę odzyskania 

niepodległości Polski oraz rocznicę najazdu polsko-bolszewickiego.  

Niewiele później, 29 listopada obchodzono setną rocznicę wybuchu powstania 

listopadowego. Dzieci udały się ze sztandarem do kościoła, a po nabożeństwie wygłoszono 

okolicznościowe referaty, odbyły się też deklamacje i śpiewy. 
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 12 maja 1935 roku w Kronice Szkolnej czytamy - „Umarł Pierwszy Marszałek 

Polski Józef Piłsudski. Ogłoszono sześciotygodniową żałobę. 16 maja odbyło się 

nabożeństwo żałobne za duszę świętej pamięci marszałka, zakupione przez naszą szkołę”. 

 

 13 lutego 1937 roku, w naszej kronice znajduje się informacja o obchodach kolejnej 

rocznicy – odzyskania dostępu Polski do morza. Pomimo podniosłego nastroju, pojawiają się 

obawy przed wybuchem kolejnej wojny. Zbieramy pieniądze na Fundusz Obrony 

Narodowej.  

 9 października 1937 roku, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły wzięli udział  

w uroczystym powitaniu Marszałka Polski Edwarda Śmigłego Rydza. W kronice czytamy: 

”Po obu stronach jezdni, w czasie przejazdu naczelnego wodza, witali go uczniowie 

ze sztandarami, kwiatami i okrzykami „Niech żyje”. Na rogatkach warszawskich 

marszałek powitany był przez przedstawicieli miasta i delegacje dzieci. Kwiaty  

i wyrazy hołdu składała wówczas uczennica naszej szkoły Celinka Długokęcka. Ze 

wzruszenia dobrze mówić nie mogła, ale łzy były wyrazem jej uczuć. Marszałek 

docenił jej starania i przytulił ją do siebie serdecznie”.  

 

 Wolność  naszej Ojczyzny była dla nauczycieli i uczniów szkoły sprawą nadrzędną. 

Dlatego w obliczu zagrożenia wybuchu kolejnej wojny, 24 grudnia 1938 roku uczniowie 

naszej szkoły wzięli udział w zbiórce pieniędzy na karabin maszynowy, który miał być 

zakupiony ze składek młodzieży płockich szkół.  Miłą wzmiankę o ofiarności dziatwy 

podało miejscowe pismo. 
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 „20 kwietnia 1939 roku cały świat 

przeżywa chwile niepewności, znowu zawisła 

groźba wojny” – czytamy w szkolnej kronice. 

„Ojczyzna nasza w potrzebie, wszyscy 

składają ofiary na Fundusz Obrony Naro-

dowej”.  

Z całego kraju, w tym także z naszej 

szkoły - przekazywane są kolejne pieniądze.  

 

W prasie ukazuje się ponownie artykuł 

o ofiarności naszej szkolnej społeczności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Składając swoją ofiarę na Fundusz 

Obrony Narodowej dzieci z naszej szkoły 

wysłały do naczelnego wodza list, który 

zamieszczony został w artykule. 
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    Swoje oszczędności do Generalnego  

   Inspektoratu Sił Zbrojnych posłali również uczeń  

    naszej szkoły – Ryszard Topajew oraz uczennice  

    Krysia Chmielewska i Hania Szawerska,  

    które zbierały pieniądze w trakcie przedstawienia  

    szkolnego.  

W Głosie Mazowieckim  

napisano wówczas:  

„Za serce dla Ojczyzny,  

dzieciom ze Szkoły nr 6  

należy się serce społeczeństwa”.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Tak jak przewidywano, wojna była nieunikniona. Nowy przywódca Niemiec - Adolf 

Hitler, wysuwał żądania terytorialne wobec Polski. 1 września 1939 r. wojska niemieckie 

przekroczyły granice Polski, rozpoczynając II wojnę światową. 
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 Dzięki ówczesnym nauczycielom SP6 i woźnym, którzy z narażeniem życia wynieśli 

ze szkoły cenne materiały, dokumenty i szkolną kronikę, możemy dzisiaj dokładnie poznać 

historię naszej szkoły, z której jesteśmy tak dumni. 

 

 Wybuch wojny zastaje naszego patrona Druha Wacława Milke w Gąbinie, ale już 

następnego dnia zostaje ewakuowany do Garwolina. Szczęśliwie unika śmierci podczas 

bombardowań i ukrywa się w gospodarskich zabudowaniach pod Łowiczem. To właśnie 

tam cudem uszedł z życiem, kiedy ukrył się w kopcu siana przeszukiwanym przez 

Niemców. 

 Prześladowania, aresztowania ... tak wyglądał każdy dzień w okupowanej Polsce. 

Aresztowanie groziło także naszemu  patronowi. Przed wojną był pracownikiem sądowym 

 i znanym instruktorem harcerskim, dlatego musiał się ukrywać.  

Kiedy w kwietniu 1940 roku wrócił do Gąbina, na tamtejszych listach niemieckiego 

zarządu miasta widniała adnotacja:  

„Wacław Milke ma duży wpływ na młodzież, będąc na wolności, jest niebezpieczny 

dla narodu niemieckiego”.  

Wkrótce nasz Druh został aresztowany i trafił do obozu koncentracyjnego  

w Dachau i Gusen. Tam niesie pomoc innym więźniom, przechowuje krzyż, potem drugi. 

Narażając własne życie stoi na straży wiary i człowieczeństwa.  

  

 Po sześciu latach skończyła się wojna. Kraj był zrujnowany, okaleczony. Płocczanie 

zaczęli wracać do swoich domów. Do domu, wraca też Druh Wacław Milke, którego  

z obozu zabrał Francuski Czerwony Krzyż. 

18 września 1946 roku Druh nawiązuje współpracę z harcerzami z Liceum  

im. Stanisława Małachowskiego, tworzy drużynę starszoharcerską, a dwa lata później 

dołącza do niej młodszych – na czele z naszymi uczniami – tworząc drużynę artystyczną. 

Stopniowo rozrasta się ona do wielkiego zespołu - Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca 

„Dzieci Płocka”, z którym realizując wiele cennych inicjatyw. 

 

Całe swoje życie poświęca dzieciom i młodzieży,  

Wpajając im patriotyzm, szacunek  do drugiego człowieka,  

Wzajemną  życzliwość  i  pomoc słabszym.  Bardzo często  

mówi o szacunku do chleba, którego tak bardzo brakowało  

ludziom w czasie wojny. 

O tych wartościach głoszonych przez naszego Druha  

chcemy zawsze pamiętać. 

Nasz Ukochany Patron – Druh Wacław Milke  

zmarł 9 maja 2008 roku. Przeżył 94 lata. 
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PŁOCK W CZASACH POWOJENNYCH 
 

Bilans strat miasta i powiatu płockiego: 

Straty 
materialne 

Ogólnie 
zabitych 

Zabitych  
w obozach 

koncentracyjnych 

Wywiezionych 
na roboty  
do Rzeszy 

Niemieckiej 

Wysiedlono do 
Generalnej 

Guberni 

 
272 mln zł 

według wartości 
złotego z 1939r. 

9401 6852 3850 5700 

 

Podstawowym zadaniem władz w powojennej Polsce była organizacja życia 

społecznego i gospodarczego. Następowało szybkie upolitycznienie, które mimo pozorów 

demokracji, organizowane było zgodnie z założeniami prosowieckich władz Krajowej Rady 

Narodowej, pełniącej funkcję tymczasowego parlamentu Polski. 
 

               Stanowczym przeciwnikiem ateizacji prowadzonej przez władze komunistyczne był 

Ojciec Święty Jan Paweł II.  Kiedy 7 czerwca 1991 roku, w ramach czwartej pielgrzymki do 

kraju, przybył do naszego miasta, jego wizyta stała się jednym z najważniejszych wydarzeń 

 w historii powojennego Płocka.  

Główne uroczystości odbyły się na placu przy stadionie „Wisły”, określanym dziś jako 

Plac Celebry. Ojciec Święty wygłosił homilię podczas mszy świętej ku czci Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. Udał się też do katedry płockiej  oraz spotkał się z więźniami miejscowego 

zakładu karnego. W trakcie powitania św. Jana Pawła II, jeden z osadzonych powiedział: 

„Twoja obecność wśród nas, Ojcze Święty pozwala nam lepiej zrozumieć, że Pan Bóg jest nie tylko 

sprawiedliwym sędzią, ale przede wszystkim Ojcem bogatym w miłosierdzie i dobrym pasterzem 

wychodzącym na poszukiwanie każdej zagubionej owcy”.  

Wieczorem papież uczestniczył w zamknięciu 42. Synodu Diecezjalnego, a następnie 

spotkał się z młodzieżą. Podczas powitania Wielkiego Rodaka, biskup płocki Zygmunt 

Kamiński powiedział m.in.: „Twoja obecność pośród nas Ojcze Święty jest wymownym 

zwieńczeniem dziejów więzi płockiego Wzgórza Tumskiego z rzymską Opoką Piotrową. 

Wszak tutaj w Płocku stanęła największa onegdaj polska katedra romańska”.  

Szacuje się, że w spotkaniu z papieżem wzięło wówczas udział ponad 400 tysięcy 

wiernych.   

Jak w Płocku dbamy o patriotyzm obecnie? 
 Przejawów patriotyzmu i dbania o naszą lokalną historię jest wiele. W każdym roku 

organizowanych jest szereg uroczystości i imprez, upamiętniających naszą polską historię.  

W szkołach realizowane są działania patriotyczne, które wpajane są dzieciom od 

najmłodszych lat. Organizowane są konkursy pieśni patriotycznych, które dodatkowo 

przybliżają trudne dla naszej ojczyzny czasy, czy konkursy wiedzowe m.in. „Losy Żołnierza”.   

Pamiętamy o ważnych rocznicach naszego kraju, ale również i przede wszystkim  

o tych, którzy polegli w obronie Polski. Dla nich właśnie poświęcony jest kolejny rozdział. 
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,,Naród, który nie szanuje swej przeszłości,  

nie zasługuje na szacunek teraźniejszości  

i nie ma prawa do przeszłości". 
                                                                                    Józef Piłsudski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorzy rozdziału: 

Zbierali materiały uczniowie klasy 5a (rok szkolny 2018/2019) 

Opracowali nauczyciele:  Dagmara Szczechowicz, Ewa Bednarska, Jolanta Kikolska 
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       W dobie powszechnej globalizacji, zacierania się granic, niezwykle ważną wartością 

staje się pamięć o minionym. 

      Przywiązanie do tradycji, nawet tej lokalnej, swojskiej, ale jednocześnie jakby 

pierwotnej – bo na ,,wyciągnięcie ręki'', sprawia, że zachowujemy swoją odrębność, 

tożsamość narodową, nie przestając jednocześnie być obywatelem Europy czy Świata.  

Jak pisał w ,,Pamięci i tożsamości'' Jan Paweł II: ,,Patriotyzm oznacza umiłowanie 

tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego(...) 

Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna''. 

       

W Płocku jest wiele miejsc, które pozwalają uchronić Bohaterów od zapomnienia… 

 

Grób Nieznanego Żołnierza znajduje się na Placu Narutowicza. To niewielki 

parterowy budynek wzniesiony w 1837r., w którym – w czasach carskich – mieściła się 

wartownia żołnierska. Filary i ścianę tego zabytkowego gmachu zdobią trzy tablice 

pamiątkowe poświęcone żołnierzom 8 Pułku Artylerii Lekkiej i 4 Pułku Strzelców Konnych 

garnizonu płockiego oraz obrońcom miasta z 1920r.  

Pierwsza Płyta Nieznanego Żołnierza została położona na Rynku Kanonicznym  

w 1922r. po udekorowaniu miasta przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Krzyżem Walecznych. 

Została zdemontowana na przełomie lat 1937 - 1938, by jej nie zasypano podczas 

podwyższenia terenu w trakcie budowy dojazdu do nowego mostu przez Wisłę do Rynku 

wówczas jeszcze Kanonicznego. Niestety, płyta ta zaginęła podczas okupacji.   

Nowa tablica zastępująca zaginioną – granitowa Płyta Nieznanego Żołnierza została 

ufundowane przez społeczeństwo płockie w 1966r. dla uczczenia pamięci bohaterów 

poległych w walce o wolność ojczyzny. 

  

 

         Na filarach Odwachu  przy placu 

Narutowicza znajdują się  tablice poświę-

cone żołnierzom Garnizonu Płockiego. 

Zostały uroczyście odsłonięte w dniu 1.IX. 

1979r., w 40-stą rocznicę napaści Nie- 

miec na Polskę.  

         Druga tablica została odsłonięta na 

sąsied-nim filarze historycznej wartowni 

carskiej.  

 

Fundatorami obydwu tablic są kombatanci i społeczeństwo miasta Płocka. 

Zaprojektował je płocki artysta plastyk Józef Kempiński. Odwach poddano 

kapitalnemu remontowi w 1987r. Prace nad jego odnową trwają również w tej chwili 

obecnej.  
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 Grób Nieznanego Żołnierza to miejsce niezwykle ważne dla płocczan. Tu 

składa się hołd poległym w obronie wolności i niepodległości ojczyzny. Podczas takich 

istotnych rocznic jak: wybuch i zakończenie II wojny światowej, czy Święto Narodowe 

Trzeciego Maja. 

 

Plac Trzynastu Straconych. Przy ul. Jerozolimskiej mieściła się przed II wojną 

światową znaczna część dzielnicy żydowskiej, zburzona przez hitlerowskiego okupanta.  

To tu 18 września 1942r. hitlerowcy dokonali publicznej egzekucji przez powieszenie 

trzynastu Polaków – działaczy ruchu oporu.  

Po wojnie upamiętniono to miejsce przez zaaranżowanie placu. 22 sierpnia 1945r. 

Miejska Rada Narodowa w Płocku uchwaliła, żeby miejsce straceń zabezpieczyć murem,  

a ul. Niecałą przemianować na ul. Straceńców. W 1947r. na miejscu zbrodni wzniesiono 

symboliczną ścianę z trzynastoma wmurowanymi cegłami oraz tablicę pamiątkową o treści: 

              ,,18.IX.1942r. na tym miejscu Niemcy stracili publicznie trzynastu Polaków. Umarli  

              z okrzykiem - Niech żyje Polska. Płock składa hołd ich pamięci''. 
  

W 1972r. plac został gruntownie przebudowany i zagospodarowany. W jego 

wschodniej części, na miejscu ściany, wzniesiono w 1969r. nowy pomnik według projektu 

rzeźbiarza Stanisława Lisowskiego. Przedstawia on cień symbolicznej postaci oraz trzynaście 

elementów plastycznych, wkomponowanych w masyw betonowej ściany.  

W 1976r. na placu przybył dodatkowy, bardzo istotny element ceremoniału – Dzwon 

Pokoju, będący kopią dzwonu z Nagasaki. Wstawiono go w betonową dzwonnicę, w rozetę 

postumentu w kształcie krzyża. Pierwszy raz jego uderzenie można było usłyszeć w 50 

rocznicę wybuchu II wojny światowej. Od tamtej pory apele poległych, a także inne ważne 

uroczystości, uświetniane są głosem tego dzwonu. 

 

 

Inicjatorem powstania Dzwonu Pokoju była postać niezwykle 

bliska mieszańcom powojennego miasta, a szczególnie nam, 

społeczności SP 6 nasz Patron – druh Wacław Milke, który 

rozpoczął starania w kierunku powstania dzwonu po powrocie 

z występów po Japonii. 

 

 

       Dzwon Pokoju umieszczony  
     jest też na naszym sztandarze, 
      który uroczyście poświęcony  
         był 25 marca 2010 roku,  
         kiedy SP 6 nadano imię  
         Druha Wacława Milke.  
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        Głaz i tablica poświęcone spalonym płocczanom znajduje się przy 

ulicy Sienkiewicza 28.  

   Tu, na kilkanaście godzin przed ucieczką Niemców z Płocka,  

19 stycznia 1945r. hitlerowski okupant zamordował 79 mieszkańców naszego miasta. 

Więźniów  z płockiego więzienia oraz przygodnych przechodniów zapędzono do 

mieszczącego się tam piętrowego budynku, gdzie najpierw ich pobito, a potem spalono.  

W 1964r. w czynie społecznym rzemiosło płockie wystawiło pamiątkowy głaz z napisem 

upamiętniającym poległych. 

    

Przy ulicy Piłsudskiego 4 można odnaleźć kolejne, związane z historią naszego grodu, 

Miejsca Pamięci. Mowa tu o krzyżu upamiętniającym miejsce stracenia Zygmunta 

Padlewskiego.  

Ten młody, bo liczący zaledwie 28 lat, generał i naczelnik powstania styczniowego  

w województwie płockim, po upadku powstania – został skazany na karę śmierci przez 

rozstrzelanie wyrokiem sądu wojennego, który obradował w naszym mieście. 

Egzekucji dokonano na placu w pobliżu prochowni, niedaleko Rogatek Płońskich,  

za wałem naziemnym. Ciało zasypano ziemią na miejscu kaźni.  

W okresie I wojny światowej z 22 na 23 stycznia 1916r., w naszym mieści, 

znajdującym się wówczas pod okupacją niemiecką, wzniesiono na miejscu stracenia 

naczelnika i innych powstańców krzyż z drewna, z przybitą blaszaną tabliczką, na której napis 

głosił: ,, Z krwi naszej powstanie mściciel tej ziemi''. Niestety, usunęły go władze niemieckie. 

Po odzyskaniu niepodległości w 1918r. hufiec harcerzy przyjął imię Zygmunta 

Padlewskiego i co roku dbał, by upamiętnić rocznicę egzekucji.  

W 1923r. w miejscu kaźni generała harcerze ponownie ustawili krzyż. W setną 

rocznicę śmierci Bohatera – 15 maja 1963r. w miejscu egzekucji postawiono granitowy głaz, 

którego fundatorem – jak głosi napis – było społeczeństwo miasta Płocka.  

W roku 1996 podczas prac wodociągowych usunięto znak: Miejsce Pamięci.  

Za sprawą ówczesnego wojewody płockiego, Andrzeja Drętkiewicza 11 grudnia 1998r.  

w pobliżu wału ziemnego, gdzie rozstrzelano naczelnika, stanął pięciometrowy dębowy krzyż 

poświęcony walecznym uczestnikom powstania styczniowego. 

 

Na cmentarzu miejskim przy ul. Kobylińskiego znajdziemy Panteon Żołnierzy 

Wyklętych Mazowsza oraz będący częścią odnowionego rodzinnego grobu – pomnik  

por. Stefana Bronarskiego (1916-51) ps. „Liść”, żołnierza AK i NSZ, aresztowanego przez UB  

i straconego w 1951 r.  

Por. Bronarski był m.in. dowódcą 11. Grupy Operacyjnej NSZ, działającej w latach 

1946-49, największej w tym czasie, liczącej ok. 250 żołnierzy, a także najlepiej zorganizo-

wanej struktury podziemia antykomunistycznego na płockim Mazowszu.  
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Panteon Żołnierzy Wyklętych Mazowsza odsłonięto 17 września 2016 r. Na tablicy  

z nazwiskami 91. poległych i zamordowanych członków antykomunistycznego podziemia 

niepodległościowego z lat 40. i 50. XX wieku widnieje napis:  

„Żołnierze Wyklęci, Męczennicy w obronie Ojczyzny, Wiary, Godności – Powstańcie do 

              chwały". 

Ufundowanie Panteonu Żołnierzy Wyklętych Mazowsza i pomnika por. Bronarskiego 

oraz odnowienie jego grobu rodzinnego było możliwe m.in. dzięki Stowarzyszeniu „Starówka 

Płocka”, które co roku organizuje kwestę na ratowanie nagrobków ważnych postaci dla 

historii miasta, spoczywających na tamtejszych nekropoliach. 

 

Groby obrońców Płocka z 1920 roku Anatolka Gradowskiego, Stefana 

Zawidzkiego, Józefa Kaczmarskiego, Tadeusza Jeziorowskiego to także obowiązkowy punkt 

na mapie cmentarza przy Kobylińskiego.  

Inni polegli w walce z bolszewikami zostali przywiezieni na cmentarz wojskowy przy 

ul. Norbertańskiej.  

20 sierpnia po zachodniej stronie cmentarza wykopano zbiorową mogiłę na ciała 

poległych. Pochowano w niej około 170 osób. W osobnym grobie złożono ciało kapitana 

Mieczysława Głogowieckiego z 6 pułku piechoty Legionów.  

Po II wojnie światowej mogiła była nieco zapomniana. Ponownie zaczęto oficjalnie 

składać tam kwiaty 15 sierpnia 1981r. Na pamiątkowej płycie obrońców widnieje 

napis: "Bohaterom poległym za wolność Ojczyzny – 18.VIII.1920”.  

 

Tablica w hołdzie poległym w obronie Płocka w sierpniu 1920 roku znajduje się 

również przy placu Narutowicza 4. Ponieważ tablica z 7 kwietnia 1935 roku, o którą zadbał 

ówczesny wojewoda warszawski Nakonieczkow-Klukowski zawierała nie wszystkie nazwiska 

poległych, umieszczono obok drugą na murze zabytkowego odwachu. 

 Odsłonięcie tej tablicy, odbyło się w święto Konstytucji 3 Maja w 1994 roku przez 

ówczesnego Prezydenta Płocka – Andrzeja Drętkiewicza. Na tablicy, z wyrytymi nazwiskami, 

ustalonymi przez ks. Prof. Michała Grzybowskiego, znajduje się napis: 

 „Polegli w obronie Płocka w sierpniu 1920 roku”. 

 

Kilka tygodni przed wybuchem stanu wojennego (1 listopada 1981r.) na cmentarzu 

komunalnym w Płocku działacze "Solidarności" m.in. Jan Chmielewski i Tadeusz Zieliński 

postawili Krzyż Katyński. Przybili do niego aluminiową tabliczkę:  

"Ofiarom Katynia w 41 rocznicę płocczanie".  

Krzyż stał 20 lat, aż zaczął się rozpadać ze starości. W roku 2003 działacze 

"Solidarności" w porozumieniu z Urzędem Miasta i opiekunem Miejsc Pamięci Narodowej - 

Zenonem Dylewskim postawili jego replikę. Nowy krzyż katyński został wykonany z dębu. 

Stanął kilka metrów od miejsca, w którym znajdował się poprzednik.  
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Za Krzyżem Katyńskim stoi Memoriał Sybiraków i Płocczan Pomordo-

wanych na Wschodzie. Inicjatorem jego budowy był Remigiusz Bielewicz, prezes 

płockiego oddziału Związku Sybiraków, urodzony w Grodnie w 1944 r., a w Płocku 

mieszkający od 1968 r. W okresie PRL – działacz opozycji antykomunistycznej. Memoriał to 

świadectwo pamięci, forma hołdu oddanego ludziom, rzuconym na daleką Syberię.  

Głównym elementem pomnika jest krzyż upamiętniający pomordowanych w 1940r. 

przez NKWD w Katyniu, Charkowie i Miednoje, a także osiem tablic z nazwiskami 

pochodzących z dawnych Kresów II Rzeczpospolitej, którzy po 1940 zostali wywiezieni w głąb 

ówczesnego ZSRR, w ramach represji okupacyjnych władz sowieckich. Autorem projektu 

architektonicznego pomnika jest płocki artysta plastyk Stanisław Płuciennik.  

Uroczyste odsłonięcie Memoriału Sybiraków i Płocczan Pomordowanych na 

Wschodzie odbyło się 13 kwietnia 2017r. Data uroczystości nie była przypadkowa, ponieważ 

połączono ją  z obchodami Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.  

Memoriał powstał dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Płocka i Regionu 

Płockiego NSZZ „Solidarność”.  

 

W płockim kościele pw. św. Stanisława Kostki znajduje się tablica upamiętnia-

jąca 14 płockich członków Armii Krajowej, którzy zostali zamordowani przez 

Niemców w Pomiechówku w 1944 roku.  

Jej poświęcenia dokonano 9 maja 2010r. (w 65. rocznicę zakończenia II wojny 

światowej). Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali: jej fundator prezydent Płocka 

Mirosław Milewski oraz inicjator jej powstania – Lesław Wojno, członek Związku Żołnierzy 

„Armii Krajowej” „Mazowsze”, syn jednego z zamordowanych w Pomiechówku 1944r. 

W uroczystościach licznie uczestniczyli przedstawiciele organizacji kombatanckich, 

szkół i instytucji, harcerze, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy miasta.  

Zamordowani AK-owcy z Płocka znaleźli się w gronie 104 Polaków, których 4 lutego 

1944 roku Niemcy zamordowali i spalili w odwecie za zamach Batalionu Parasol na Franza 

Kutscherę, nazywanego „katem Warszawy”. Urna z symbolicznymi prochami Zamoro-

wanych, które przywiózł do Płocka Lesław Wojno, znajduje się w kaplicy na zabytkowym 

cmentarzu w Płocku, obok obrazu św. Maksymiliana Kolbe. 

 

 

 Wszystkimi miejscami pamięci opiekuje się szkolna młodzież, która wraz ze swoimi 

nauczycielami w czasie rocznic i uroczystości upamiętnia obecność tych bohaterów  

w polskiej historii. 
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REJESTR ZMIAN 
DOTYCZĄCYCH WYGLĄDU MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ 

 

Lp. Nazwa obiektu Charakterystyka Uwagi o zmianach 

1. ODWACH Z PŁYTĄ 
NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA 
(przy ulicy Tumska 4) 

Posterunek zbudowany w 1832r. 
Po powstaniu styczniowym oraz 
po obronie Płocka w 1920r. 
przed wojskami bolszewickimi 
stał się symbolem walk o 
niepodległość. 

-  położenie pierwszej Płyty   
   Nieznanego Żołnierza -  
   1922r.podczas udekorowania  
   miasta Krzyżem Walecznych  
   przez Marszałka Józefa  
   Piłsudskiego 
-  demontaż pyty w latach 1937 -  
    1938 
-  ufundowanie nowej Płyty  
   Nieznanego Żołnierza w 1966r.  
   przez społeczeństwo płockie 
-  1987r. kapitalny remont 
-  ponowny remont płyty i okolic  
   odwachu - 2018r. 

2. PLAC TRZYNASTU 
STRACONYCH I DZWON 
POKOJU 

Powstał na terenie getta między 
ulicami Jerozolimską i Szeroką, 
gdzie 18.09.1942r. powieszono 
13 Polaków 

-  zabezpieczenie miejsca murem  
   zgodnie z Uchwałą Miejskiej  
   Rady Narodowej (22.08.1945r.) 
-  wzniesienie symbolicznej 
ściany  
   z 13 wmurowanymi cegłami  
   oraz umiejscowienie tablicy  
   pamiątkowej (1947r.) 
-  wzniesienie we wschodniej  
   części muru nowego pomnika  
   (1972r.) i gruntowna przebudo- 
   wa obiektu 
-  pojawienie się Dzwonu Pokoju  
   (1976r.) 
-  pierwsze uderzenie Dzwonu  
   Pokoju (1989r.) 

3. GŁAZ I TABLICA 
POŚWIĘCONE SPALONYM 
PŁOCCZANOM 
( przy ulicy  
Sienkiewicza 28) 

Wystawiono pamiątkowy głaz  
w miejscu kamienicy, gdzie 
dokonano mordu na 79 Polakach 

-  wystawienie pamiątkowego  
   głazu w czynie społecznym  
   przez rzemiosło płockie (1964r.) 

4. KRZYŻ I GŁAZ 
POŚWIĘCONE 
ZYGMUNTOWI 
PADLEWSKEMU I 
POWSTAŃCOM 
( przy ulicy Piłsudskiego 4 

Wzniesiono krzyż i wystawiono 
granitowy głaz upamiętniający 
miejsce egzekucji naczelnika 
powstania styczniowego  
w województwie płockim i 
innych zmarłych powstańców 

-  wzniesienie krzyża z drewna   
   (1916r.0 i usunięcie go przez  
   ówczesne władze niemieckie 
-  ponowne wzniesienie krzyża  
   (1923r.) 
-  wystawienie granitowego głazu  
   przez społeczeństwo miasta  
   (1963r.) 
-  usunięcie znaku: Miejsce  
   Pamięci podczas prac  
   wodociągowych (1996r.) 
-  prace archeologiczne  
   w poszukiwaniu grobów  
   wojennych (1998r.) 
-  wzniesienie pięciometrowego  
   dębowego krzyża (1998r.) 
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5. CMENTARZ PRZY  
UL. KOBYLIŃSKIEGO 
PANTEON ŻOŁNIERZY 
WYKLĘTYCH MAZOWSZA 

Odnowienie rodzinnego grobu  
i postawienie pomnika por. 
Stefana Bronarskiego, ps. ,,Liść'', 
jak i tablicy uwzględniającej 
nazwiska 91 poległych  
i zamordowanych członków 
antykomunistycznego podziemia 
niepodległościowego z lat 40. i 
50 .XXw. 

-  postawienie pomnika por.  
   Bronarskiego, tablicy,  
   odnowienie miejsca spoczynku  
   (17.09.2016r.) fundator:  
   Stowarzyszenie ,,Starówka  
   Płocka''. 

6. GROBY OBROŃCÓW 
PŁOCKA Z 1920R. 

Mogiła wraz z płytą pamiątkową 
po lewej stronie cmentarza przy 
głównym wejściu 

-  wykopanie zbiorowej mogiły na  
   ciała poległych w obronie  
   naszego miasta (20.08.1920r.) 
-  okres zapomnienia po II wojnie  
   światowej 
-  przywrócenie godności miejscu  
   (15.08.1981r.) 

7. KRZYŻ KATYŃSKI Krzyż wraz z tablicą 
upamiętniającą ofiary Katynia 

- ustawienie krzyża wraz  
   z aluminiową  
   tabliczką(01.11.1081r.)przez  
   działaczy ,,Solidarności'' 
-  postawienie dębowej repliki  
   krzyża przez działaczy  
   ,,Solidarności'' w porozumieniu  
   z Urzędem Miasta (2003r.) 

8. MEMORIAŁ SYBIRAKÓW  
I PŁOCCZAN 
POMORDOWANYCH NA 
WSCHODZIE 

Pomnik z charakterystycznym 
krzyżem upamiętniający 
pomordowanych w 1940r. przez 
NKWD i osiem tablic z 
nazwiskami osób pochodzących  
z dawnych Kresów 
Rzeczypospolitej 

-  uroczyste odsłonięcie pomnika  
   (13.04.2017r.) 

9. TABLICA W HOŁDZIE 
POLEGŁYM W OBRONIE 
PŁOCKA W SIERPNIU 
1920R. 
(Odwach, Plac 
Narutowicza) 

Tablica na murze zabytkowego 
odwachu upamiętniająca 
poległych 

-  odsłonięcie pierwszej tablicy  
   (07.04.1935r.) przez  
   Nakoniecznikowa - Klukowsiego 
-  ponowne odsłonięcie tablicy  
    z większą ilością nazwisk  
    poległych, którą ustalił  
    ks. Michał Grzybowski  
    (03.05.1994r.) 

10. TABLICE POŚWIĘCONE 
ŻOŁNIERZOM 
GARNIZONU PŁOCKIEGO  
(Odwach, Plac 
Narutowicza) 

Tablice na filarach zabytkowego 
odwachu upamiętniające 
poległych podczas II wojny 
światowej 

-  uroczyste odsłonięcie  
   01.09.1979r. 

11. TABLICA 
UPAMIĘTNIAJĄCA 14 
PŁOCKICH CZŁONKÓW 
ARMII KRAJOWEJ 
ZAMORDOWANYCH W 
POMIECHÓWKU W 
1944R. PRZEZ NIEMCÓW  
(kościół p.w. św. 
Stanisława Kostki) 

Tablica wmurowana w ściany 
budynku kościoła 

-  poświęcenie tablicy  
   09.05.2010r. 
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„Trwałość wspomnień  

zapewnia nam wytrwałość w życiu” 
                                                                                                         Kamila Kampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            „Co podoba mi się w Płocku?”  ze swoimi pracami – uczniowie klasy 1b (rok szkolny 2018/2019) 

 

Autorzy rozdziału: 

Poznali historię płockich zabytków i pomagali przy zbieraniu materiałów 

uczniowie klasy 3a i 3b (rok szkolny 2018/2019)   

Opracowali nauczyciele:  Iwona Denst, Iwona Karska, Beata Szczodrowska, Anna Szeluga 
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            Płock to jedno z najstarszych miast w Polsce, którego świadectwem jego tysiącletniej 

historii są licznie zachowane zabytki.  

Wspaniały Stary Rynek oraz ciągnące się wzdłuż Wisły Wzgórze Tumskie zachęcają do 

spacerów zarówno za dnia, jak i w nocy — gdy dech zapiera wspaniała iluminacja starego 

mostu im. Legionów Józefa Piłsudskiego, oraz płockiej katedry. Nad skarpą górują czerwone 

wieże Zamku Książąt Mazowieckich. Niższa nazywana jest Szlachecką, a wyższa, przykryta 

pękatym barokowym hełmem, nosi nazwę Wieży Zegarowej.  

Liczne zabytki o gotyckim rodowodzie, – m.in. stare kościoły i bazyliki sprawiły, że Płock jest 

jednym z miast reprezentujących Polskę na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego.  

Oprócz licznych obiektów zabytkowych, które można podziwiać w tym starym 

grodzie, to przede wszystkim otwartość i gościnność płocczan. Świadczą one o tym, że coraz 

liczniejsze rzesze turystów odwiedzają właśnie Płock. 
 

           Sukcesywnie po II wojnie światowej służby miejskie wraz z wojewódzkimi władzami 

konserwatorskimi prowadziły odbudowę, remonty kapitalne i modernizację głównych 

płockich zabytków, tj. kompleksu zamkowego na Wzgórzu Tumskim, domu Pod Trąbami, 

siedziby Towarzystwa Naukowego Płockiego, domu Pod Opatrznością (Biblioteka  

im. Zielińskich TNP), spichlerzy nad Wisłą, domu Władysława Broniewskiego, baszty wraz  

z fragmentami murów obronnych, ratusza, wielu kościołów i klasztorów oraz szereg innych 

zabytków.  

Oficjalny rejestr płockich zabytków budownictwa obejmuje ponad 140 pozycji, 

natomiast wszystkie zabytki wraz z pomnikami tworzą listę przekraczającą 600 pozycji. 

 

 

PAŁAC BISKUPÓW PŁOCKICH – GMACH SĄDÓW 
             W XX wieku dokonano zmian wewnętrznych, polegających na zamurowaniu szeregu 

otworów komunikacyjnych i wydzieleniu sanitariatów. W budynku tym, w latach 1940-1945, 

okupanci urządzili kasyno oficerskie.  

Po wyzwoleniu w 1945r. część gmachu zachowała swoje przeznaczenie, a do prawego 

skrzydła wprowadziła się Szkoła Podstawowa nr 2. W 1946 roku pałac stał się ponownie 

siedzibą biskupów płockich. Wiosną 1978r. po opuszczeniu pomieszczeń przez szkołę 

przystąpiono do adaptacji prawego skrzydła wraz z częścią zachodnią od strony Wisły.  

W 1979r. budynek znacznie rozbudowano i zmodernizowano; dobudowano m.in. od strony 

zamku jedno skrzydło oraz taras. Pomieszczenia adoptowano do potrzeb Sądu 

Wojewódzkiego i Prokuratury Wojewódzkiej w Płocku. Prace remontowo-konserwatorskie 

zakończone zostały w 1985r. W 1987r. na dziedzińcu przylegającym do budynku stanął 

pomnik ku Czci Pomordowanych Pracowników Sądów.  

           W dniach 7-8 czerwca 1991 roku, w trakcie pielgrzymki do Polski, papież Jan Paweł II 

odwiedzając Płock, przebywał w Pałacu Biskupim. Przypomina o tym pamiątkowa tablica 

umieszczona na frontonie budynku. 

 

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/32174,plock-zamek-ksiazat-mazowieckich.html
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W latach 2001-2007 przeprowadzono następujące prace remontowe: 

 Adaptacja poddasza na pomieszczenia biurowe i pokoje sędziów (skrzydło od strony 

ulicy Teatralnej); 

 Wymiana stolarki okiennej w całym budynku; 

 Wykonanie elewacji na całym budynku; 

 Remont I piętra oraz instalacja wind dla niepełnosprawnych; 

 Remont Sądu Rejonowego (skrzydło od strony katedry). 

Odnowiony kompleks pałacowy prezentuje się doskonale, a swoim zewnętrznym 

wyglądem daje dobre świadectwo dbałości użytkowników o zabytki tysiącletniego miasta. 

 

A to ciekawe! 

W archiwum ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego wśród wielu dokumentów znajduje 

się księga przebita kulą w dniu 18 sierpnia 1920r. Niestety nie udało się ustalić okoliczności 

tego zdarzenia. 

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĘ  
IM. MARSZAŁKA STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO 

                 

Szkoła została założona w 1180 roku. Jest najstarszą szkołą w Polsce i jedną  

z najstarszych w Europie. Wychowała wspaniałych obywateli Płocka i wielu wybitnych 

Polaków.  

                W 1921r. przeprowadzono remont szkoły po zniszczeniach I wojny światowej. 

Wówczas liceum otrzymało obecną nazwę. Po II wojnie światowej Małachowiankę 

kilkakrotnie rozbudowywano.  

W 1946r. przeprowadzono pierwszy remont po zniszczeniach wojennych. W 1965r. 

dobudowano nowe skrzydło wzdłuż ul. Małachowskiego, a w podziemiach byłej kolegiaty 

utworzono muzeum szkoły.  

W 1975r. na wieży zbudowano kopułę teleskopu i utworzono obserwatorium 

astronomiczne. Dobudowano także salę gimnastyczną.  

W 2005r. wybudowano kolejne skrzydło przy ulicy Teatralnej, gdzie znalazło się nowe 

wejście do szkoły, dostosowane dla uczniów niepełnosprawnych. Od strony ulicy Piekarskiej 

wykonano boisko sportowe. 

               Ostatecznie Małachowianka wypiękniała po rewitalizacji w latach 2012-2014. 

Odnowiono dawną kolegiatę św. Michała Archanioła i dawne kolegium jezuickie oraz aulę 

im. Kajetana Morykoniego z odrestaurowaną polichromią pędzla prof. Władysława 

Drapiewskiego  w dawnej kaplicy liceum. 

                Podczas remontu auli (dawnej kaplicy św. Kazimierza) oraz prac w podziemiach 

budynku, odsłonięto fundamenty z różnych okresów rozbudowy i przebudowy romańsko-

gotyckiej kolegiaty. 
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                Ciekawa jest historia polichromii w auli skrywanej przez lata pod białym tynkiem, 

którą obecnie można podziwiać. Co ważne, polichromia przetrwała w prawie nienaruszonym 

stanie do dzisiaj. Zawdzięcza się to dyrektorce liceum z czasów socjalistycznych, która stanęła 

przed problemem ratowania auli zanim ulegnie całkowitemu zniszczeniu. Dostała zgodę na 

remont szkoły pod warunkiem, że zatynkuje polichromię. Takiego barbarzyństwa 

kulturowego jednak nie dokonała. Przed położeniem tynków, na wszystkich ścianach 

zamontowano specjalne siatki, mające uchronić malowidła. Wierzyła, że kiedyś zostaną 

odsłonięte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A to ciekawe! 

Remont podziemi bardzo się wydłużył ze względu na prace archeologów, którzy 

znaleźli w nim ponad 600 szkieletów ludzkich, dawnych mieszkańców Płocka. Przebadano 

pochówki z najgłębszych warstw we wnętrzu kolegiaty. Pochodzą one z II ćwierci XIII wieku. 

Inne pochówki pochodzą z przełomu XVI i XVII wieku.  

Dowiedziono, że w tym miejscu przez bardzo długi czas funkcjonował kościół,  

a wokół niego cmentarz. 

 

 

  

Zachowane ściany  

nawy bocznej  

romańskiej kolegiaty  

– muzeum w „Małachowiance” 
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RATUSZ I STARY RYNEK 
 

             Ratusz jest najbardziej reprezentacyjnym budynkiem w zabudowie Starego Rynku  

i siedzibą władz miejskich. Dawniej ratusz stał przez 200 lat w środku Starego Rynku. W XIX 

wieku został rozebrany i zastąpiony nowym, umiejscowionym w północno-zachodniej części 

placu.  

              W 1935r., w 20-tą rocznicę wymarszu pierwszego płockiego oddziału do Legionów 

Polski odsłonięto na frontonie ratusza tablicę, upamiętniającą nadanie miastu przez 

Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Krzyża Walecznych. 

             W ostatnich latach budynek został bardzo rozbudowany od wewnątrz i wzdłuż ulicy 

Zduńskiej przy zachowaniu elewacji trzech kamienic. Ratusz zyskał nową wieżę do starego 

zegara oraz mechanizm uruchamiający metalowe figury Władysława Hermana i Bolesława 

Krzywoustego.  

             W 2005r. na piedestałach przed frontowym wejściem do ratusza stanęły piaskowe 

rzeźby lwów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A to ciekawe! 

Codziennie o godzinie 12.00 można usłyszeć hejnał odgrywany na cztery strony 

świata z balkonu ratuszowej wieży i zobaczyć figury – księcia Hermana pasującego syna 

Bolesława na rycerza. 

 

 Wokół Starego Rynku – wizytówki Płocka, znajduje się wiele pięknych zabytkowych 

kamienic, które co pewien czas są remontowane.  
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BAZYLIKA KATEDRALNA 
 

            Jest to najstarsza świątynia rzymsko-

katolicka i najcenniejszy zabytek Płocka, położona         

na wznoszącym się 60 m nad Wisłą Wzgórzu 

Tumskim, miejsce spoczynku władców Polski.  

Jej budowa rozpoczęła się w 1130r., 

konsekrowana w 1144r. W czasie II wojny 

światowej uległa zbombardowaniu, jednak 

zachowała się krypta królewska ze szczątkami 

władców Polski Władysława Hermana i jego żony 

Judyty oraz syna Bolesława Krzywoustego.  

W latach 1945- 1950 została odbudo-

wana, głównie dach i kaplica Zygmuntowska. 

Wykonano też nowe witraże i zamieszczono 

napisy i nowe tablice, upamiętniające 

martyrologię płocczan. Katedra otrzymała też 

nowe dzwony.  

Poza remontem powojennym, ciągle 

trwają prace konserwacyjne, jak też badawcze. 

Przed 1966r. przeprowadzono w katedrze 

obszerną inwentaryzację archeologiczną, połą-

czoną z konserwacją zabytkowych fragmentów. 

W 1972r. otworzono kryptę królewską i przeprowadzono antropologiczne badania złożonych 

w niej szczątków.  Oprócz trzech wcześniej znanych postaci, czyli Władysława Hermana, jego 

żony Judyty oraz syna Bolesława III Krzywoustego, znaleziono jeszcze szczątki kilkunastu 

innych osób.  W podziemiach katedry są chowani biskupi płoccy. 

       

 

 

 

 

 

 W 1975r. katedra otrzymała kopię Drzwi 

Płockich, wykonanych z brązu. Oryginalne zostały 

skradzione i obecnie znajdują się w nowogrodzkim 

Soborze Bożej Mądrości. Z nich zrobiono najpierw 

kopię w tworzywie, następnie z brązu i ta została 

zamontowana w Bazylice Katedralnej.  
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W 2012 r. ekspertyzę o stanie technicznym Katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej 

Marii Panny przygotowali specjaliści z filii Politechniki Warszawskiej. Ustalono wówczas,  

że pilnego remontu wymagają m.in. dach oraz mury budowli, a także dwie wieże, w tym 

Kaplica Królewska. Poprzedni taki przegląd stanu bazyliki wykonano 100 lat wcześniej.  

Północna wieża fasady płockiej katedry została odremontowana w 2015 r., także 

dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury. Odnowione i wzmocnione zostały mury oraz dach 

budowli. Remont był współfinansowany przez płocki Urzędu Miasta oraz z funduszy 

parafialnych. Organy płockiej Bazyliki Katedralnej są jednymi z najlepszych w Polsce. 

Projekt prac konserwatorskich i restauratorskich na wieży południowej płockiej 

bazyliki znalazł się na liście promes Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

w ramach konkursu na 2016 r. „Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków”. Celem tego 

programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez 

konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na 

cele publiczne. 

 

 

A to ciekawe! 

Podczas remontu dachu katedry 16 września 2015r. komisja, w skład której wchodzili 

konserwatorzy oraz proboszcz parafii ks. Stefan Cegłowski, w kuli pod krzyżem znalazła 

miedziany pojemnik w kształcie tuby o wysokości 270mm, średnicy 80mm i wadze 830g. 

Wewnątrz znajdował się kolejny pojemnik owinięty w gazetę, była to szklana menzurka,  

w której znajdowały się cztery dokumenty również owinięte w gazetę: dwa pergaminowe   

z 1903r. i dwa spisane na papierze z 1891r. Dotyczą one remontów katedry. 

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 
            Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku to drugie, po 

Małachowiance najstarsze liceum w Płocku. Powstanie Jagiellonki związane było ściśle  

z wydarzeniami, które miały miejsce w Królestwie Polskim oraz z tymi, które toczyły się na 

arenie międzynarodowej na początku XX wieku. Skutkiem bezpośrednim strajków  

i protestów była uchwała władz rosyjskich wydana 10 czerwca 1905 roku, która zezwalała  

na zakładanie prywatnych szkół z językiem polskim, jako językiem wykładowym, zamiast 

dotychczasowego języka rosyjskiego.  

            Prawdziwym budowniczym szkoły był jej wieloletni dyrektor Jan Przyszlak. Z jego 

inicjatywy w latach 1956 - 1980 znacznie zmodernizowano bazę lokalową. W 1960 roku 

rozbudowano budynek główny, wzbogacając go o dodatkowe sale lekcyjne i drugą salę 

gimnastyczną. W sześć lat później oddano do użytku park sportowy z całym kompleksem 

boisk, rzutniami, 80 - metrową bieżnię. 
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             Pod koniec lat sześćdziesiątych szkoła wzbogaciła się o internat oraz o nowy budynek 

dydaktyczny, w którym mieściły się pracownie wychowania technicznego i biologii.  

W 1974 r. zakończono prace nad Szkolnym 0środkiem Pływackim; tego typu obiekt 

istniejący przy szkole był rzadkością w kraju. 

W 1979 roku zbudowano dużą, liczącą 350 miejsc, aulę. Tak wielkie przedsięwzięcia 

nie byłyby możliwe bez przychylnego klimatu i zaangażowania zarówno ówczesnych władz, 

jak też zwyczajnych obywateli miasta. Istniejący wówczas Społeczny Komitet Rozbudowy 

Liceum uzyskiwał znaczące wsparcie od płockich zakładów pracy, ale też i od rodziców, 

którzy poprzez Komitet Rodzicielski partycypowali we wcale niemałych wydatkach. 

            W latach 1987-1994 znacznie zmodernizowano bazę dydaktyczną szkoły. 

Unowocześniono laboratoria, utworzono 2 pracownie komputerowe, dokonano moderni-

zacji pracowni chemicznych i biologicznych, rozpoczęto remont kapitalny Szkolnego Ośrodka 

Pływackiego. 

 

 

A to ciekawe! 

Do 1940 r. przy ul. 3-go Maja istniał stary cmentarz żydowski. Zniszczony został przez 

Niemców podczas II wojny światowej, którzy użyli znajdujących się na nim kamieni 

nagrobnych do budowy nawierzchni ulicy 3-go Maja, przy której stoi Jagiellonka. 

 

 

Nasz Płock – to piękne, historyczne miasto, które może poszczycić się wieloma 

wspaniałymi  budowlami i cennymi zabytkami, ale wszystkich nie sposób jest wyliczyć.  
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  „Bohaterowie nie umierają.  

  Żyją wiecznie w sercach i umysłach tych, 

którzy podążają ich śladem”.                                                                                                                                  
Emily Potter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorzy rozdziału: 

Poznali historię płockich zabytków 

uczniowie klasy 2a (rok szkolny 2018/2019)   

Opracował nauczyciel:  Bożena Bońkowska 
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Pomniki upamiętniają dokonania osób, którym zostały poświęcone. Często są także 

dziełami sztuki, na przykład pomnik Władysława Broniewskiego, który zaprojektował znany 

rzeźbiarz Gustaw Zemła. Jego autorstwa są także pomniki poświęcone duchownym, tj. Ojcu 

Świętemu Janowi Pawłowi II i dwóm błogosławionym płockim biskupom.  

Wokół pomników roztaczają się zazwyczaj skwery z zielenią, przy których ustawione 

są ławki do odpoczynku i refleksji.  

W Płocku znajduje się ponad trzydzieści pomników; w tym płyt, obelisków, głazów. 

Najstarszym pomnikiem jest usypany w 1921 r. kopiec dla upamiętnienia obrony miasta 

przez płocką młodzież harcerską przed wojskami bolszewickimi.  

Jednym z najnowszych nabytków miasta jest pomnik Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej – 

patronki Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku, który  stanął przy ul. Tumskiej w 2014 roku.  

Niezwykły pomnik, bo wykonany przez uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych 

(obecnie: Zespołu Szkół Technicznych), znajduje się przy al. J. Kilińskiego. Ażurowy Orzeł Biały 

- symbol odrodzonej Ojczyzny, stoi od 1955 roku.  

 

Są też w naszym mieście pomniki, o których niewiele wiemy, choć towarzyszą nam od 

dawna.  

Na osiedlu Tysiąclecia przy promenadzie spacerowej stoi od 1974 roku bardzo 

wymowny pomnik „Macierzyństwo”. Ta rzeźba w kamieniu przedstawia kobietę-matkę 

trzymającą przed sobą niemowlę.  

Przy ul. I. Łukasiewicza przed Zespołem Szkół Centrum Edukacji stoi pomnik 

„Przestrogi”, jako dar miasta Darmstadt. Jest to kopia pomnika odsłoniętego w 50. rocznicę 

wybuchu II wojny światowej właśnie w Darmstadt. 

 

Płockie pomniki według kolejności powstawania 

Lata międzywojenne 

1921  –   kopiec z krzyżem harcerskim na północnym końcu ulicy Obrońców Płocka  

1922 – Płyta Nieznanego Żołnierza na Rynku Kanonicznym (dzisiejszy plac Narutowicza);   

                 zaginęła podczas okupacji. Dopiero w 1966 r. przed Odwachem powstała Płyta  

                 Nieznanego Żołnierza zastępująca zaginioną. 

1938 – pomnik z piaskowca przy ul. Sierpeckiej (Trzepowo) dla upamiętnienia poległych  

                w największej bitwie z wojskami sowieckimi 

 

Okres PRL 

1945 – obelisk Wdzięczności Armii Czerwonej przy placu Obrońców Warszawy (rozebrany  

                w 1990 r.) 

1964 – popiersie Ignacego Łukasiewicza na placu między ul. Łukasiewicza i ogrodzeniem  

                „starego” cmentarza komunalnego (obecnie popiersie znajduje się po drugiej  

                 stronie ul. Kobylińskiego – na terenie Centrum Edukacji Orlen) 



61 

 

1966 – odsłonięto pomnik wybitnego etnologa, ekonomisty i socjologa, prof. Ludwika  

                  Krzywickiego na Wzgórzu Tumskim przy ogrodzeniu siedziby TNP 

1967 – na starym cmentarzu żydowskim przy ul. Traugutta postawiono pomnik  

                   Martyrologii Żydów Polskich 

1969  –  w ogrodzie przylegającym do Domu Władysława Broniewskiego odsłonięto pomnik  

                  na cześć nauczycieli zamordowanych podczas II wojny świtowej 

1972 –  odsłonięto pomnik Władysława Broniewskiego zlokalizowany na Placu Obrońców  

                  Warszawy 

1972 –  postawiono pomnik Trzynastu Straconych na placu o tej samej nazwie na miejscu  

                 symbolicznej ściany z trzynastoma wmurowanymi cegłami postawionej w 1947 r. 

1975  –    przy ulicy Chemików postawiono pomnik Witolda Zglenickiego 

 

W Trzeciej RP 

W latach 90. Wzniesiono trzy pomniki poświęcone duchownym: 

1991 –  popiersie arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego na placu przed kościołem  

                pw. św. Jana Chrzciciela 

1994  –   pomnik papieża Jana Pawła II na Wzgórzu Tumskim przy Bazylice Katedralnej 

1998 – pomnik biskupa Leona Wetmańskiego dla upamiętnienia jego męczeńskiej śmierci  

                usytuowany w ogródku parkowym prze domem Pod Trąbami 

1996  –   pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego (na miejscu rozebranego w 1990 r. obelisku) 

2007 – postawiono pomnik Ignacego Łukasiewicza (twórcy przemysłu naftowego) na miejscu  

                popiersia 

2010 – odsłonięto na Starym Rynku pomnik Wacława Milke założyciela najstarszego  

                 dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, działacza społecznego, patrona  

                naszej szkoły 

2011 –  na Tumskim Wzgórzu postawiono pomnik Ławeczka Jakuba Chojnackiego przy ulicy  

                 noszącej jego imię 

2012 – na Wzgórzu Tumskim usytuowano pomnik Bolesława III Krzywoustego (książę  

                 pochowany w płockiej katedrze) 

2014 – pomnik Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej (aktorki, pedagoga, współzałożycielki  

                 „Mazowsza”), który  stanął przy ul. Tumskiej 
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               Pomnik Bolesława Krzywoustego                         Pomnik Ignacego Łukasiewicza 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      Pomnik Józefa Piłsudskiego                                     popiersie arcybiskupa  

                                                                                              Antoniego Juliana Nowowiejskiego 



63 

 

 

 

 

 

„ Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. 

Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa,  

przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi,  

a także umiejętność panowania nad sobą,  

osobistego poświęcenia, solidarności i prawa do rozwoju dobra wspólnego.” 
Jan Paweł II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorzy rozdziału: 

Zbierali materiały uczniowie klasy 5c (rok szkolny 2018/2019) 

Opracowali nauczyciele:   

Magdalena Niedzielak, Katarzyna Rzeszotarska, Magdalena Michalska  



64 

 

 Płock, jako jedno z najstarszych miast w Polsce, ma również bogatą historię bibliotek. 

Pierwsze zapiski o bibliotece w Płocku związane są z katedrą, sięgają XI wieku. Pierwszą 

płocką biblioteką, którą we współczesnym rozumieniu bibliotekarstwa traktujemy jako 

publicznie dostępną, była powstała 1 listopada 1906 r. Czytelnia Polska, zlokalizowana  

w domu księgarza Stanisława Betleya przy ul. Królewieckiej 19.   

           Tradycje archiwalne sięgają natomiast XIII wieku. Powstało wtedy Archiwum Zamku 

Płockiego – jedno z najstarszych archiwów w Polsce. 

          Biblioteki i archiwa stanowią kulturalną wizytówkę miasta, która udostępniania, 

promuje i popularyzuje naukę. Stanowią one ważny kulturalno-oświatowy element miasta. 

Są znane nie tylko przez Płocczan.  

            Jak więc rozwijały się te placówki w naszym mieście na przełomie 100 lat  

od odzyskania niepodległości?  

 

 

BIBLIOTEKA IM. ZIELIŃSKICH 

TOWARZYSTWA NAUKOWEGO PŁOCKIEGO 
 

           Siódma wśród najstarszych bibliotek w Polsce, istniejąca od  1820 r. Została założona 

jako Biblioteka Towarzystwa Naukowego przy Szkole Wojewódzkiej Płockiej. 

Towarzystwo Naukowe Płockie, nadało jej imię Zielińskich dla uczczenia daru rodu: 

zbiorów bibliotecznych liczących ponad 20 tysięcy woluminów (m.in. inkunabułów).  

Po 1915 roku jej zbiory systematycznie rosły, głównie za sprawą darów. Biblioteka 

gromadziła wszelkie druki dotyczące Płocka lub w Płocku wydawane.  

W 1939 roku zbiory biblioteki szacowano na ponad 70 tysięcy woluminów. Po II 

wojnie światowej Biblioteka Zielińskich była jedyną ocalałą biblioteką w Płocku, a po 

wyzwoleniu zaczęła udostępniać swój księgozbiór już 12 lutego 1945r.  

W 1976 r. została przeniesiona do „Domu pod Opatrznością” przy placu Narutowicza,  

gdzie ma siedzibę do dzisiaj.  

 

Zbiory biblioteczne mieszczą się  

w dwóch budynkach: w XIX-wiecznym  

„Domu  Pod  Opatrznością” tu są  now- 

sze  zbiory  biblioteki, a  dział  Zbiorów  

Specjalnych znajduje się w zabytkowej  

oficynie TNP, przy Pl. Narutowicza 8. 

Instytucja  udostępnia również  

swoje zbiory pod nazwą Płocka Biblioteka  

Cyfrowa na platformie Federacji Bibliotek 

 Cyfrowych. 

                                 
                                                                                                                                                           Źródło: www.google.com 
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           Biblioteka Zielińskich posiada status biblioteki naukowej. Została włączona do grona 

bibliotek tworzących Narodowy Zasób Biblioteczny.                                                                                                 

Obecnie księgozbiór biblioteki liczy 403 tys. jednostek i ok. 16 tys. zabytkowych 

woluminów. Jest jedną z największych bibliotek na Mazowszu. 

            Od 1 stycznia 2017 r. – ze względu na nieotrzymanie dotacji – biblioteka została 

zamknięta, dla czytelników otwarta jest grzecznościowo raz w tygodniu. 

 

TOWARZYSTWO NAUKOWE PŁOCKIE 

            Towarzystwo Naukowe Płockie jedno z najstarszych, działa do dnia dzisiejszego. 

Powstało w 1820 roku z inicjatywy Kajetana Morykoniego jako stowarzyszenie regionalne, 

otwarte o charakterze ogólnym. Przerwa w istnieniu Towarzystwa trwała 77 lat - do roku 

1907, wtedy to jego działalność została wznowiona dzięki inicjatywie doktora Aleksandra 

Macieszy, ks. Tomasza Kowalewskiego, Aleksandra Zaleskiego i Adama Grabowskiego.  

          Jego działalność polega na krzewieniu i upowszechnianiu nauki. TNP posiada dwa 

oddziały: w Sierpcu i Łęczycy. Jego pracami kieruje siedmioosobowy zarząd, na czele  

z prezesem, prof. Zbigniewem Kruszewskim (od 2002). Od początku swojego istnienia 

Towarzystwo prowadzi znaną w całym kraju naukową Bibliotekę im. Zielińskich.  

Od 2004 roku Towarzystwo Naukowe Płockie jest organizacją pożytku publicznego.  

            Wydaje publikacje książkowe oraz czasopisma - kwartalnik "Notatki Płockie" oraz 

"Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego".  

W Dziale Zbiorów Specjalnych TNP znajdują się inkunabuły, starodruki, stare 

dokumenty, książki, mapy i grafiki. W budynku Towarzystwa organizowane są wystawy 

czasowe oraz odbywają się publiczne odczyty i sesje naukowe. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 Źródło- archiwum prywatne 
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Zbiory specjalne w  TNP 
Źródło- archiwum prywatne- fot. wykonano w TNP 

 

 

KSIĄŻNICA PŁOCKA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 
 

  Książnica Płocka – to kontynuatorka Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana 

Dembego otwartej 14 listopada 1937r. przy ul. Kościuszki 3.  

Inicjatorem jej powołania był Inspektorat Szkolny, a prace przygotowawcze 

powierzono Sekcji Publicznej Miejskiej Komisji Oświaty Pozaszkolnej pod kierunkiem Marii 

Wasiakowej. Księgozbiór biblioteki pochodził ze zbiórki społecznej i ofiar pieniężnych 

zebranych przez członków sekcji. Wybuch II wojny światowej prawie całkowicie zniszczył 

zasoby. Miejską Bibliotekę Publiczną reaktywowano 21 stycznia 1948 r. w odbudowanym po 

zniszczeniach wojennych budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki 3 i w tym samym lokalu 

funkcjonowała ona do 1974 r. 

            Placówka  ma charakter obiektu publicznego i jest ogólnodostępna. Znajduje się  

w Płocku przy ul. Kościuszki 6. Jej siedzibą jest historyczny budynek wybudowany w 1902r. 

na potrzeby Towarzystwa Kredytowego Płockiego. Patronem tej biblioteki jest słynny 

Płocczanin – poeta Władysław Broniewski.  

W 2017 roku biblioteka obchodziła 80-lecie powstania. Książnica Płocka gromadzi  

i udostępnia bogate i różnorodne zbiory w gmachu głównym, 13 filiach rozmieszczonych we 

wszystkich dzielnicach Płocka, dziale zbiorów audiowizualnych i Bibliotece dla dzieci 

„Chotomek”, nazwanej tak od nazwiska autorki książek i opowiadań dla dzieci i młodzieży – 

Wandy Chotomskiej. 

              Książnica pozyskuje materiały związane z Płockiem i Mazowszem Płockim oraz 

opracowuje bibliografię regionalną, promuje literaturę i czytelnictwo oraz prowadzi 

działalność wydawniczą. Oferuje czytelnikom zbiory liczące 455137 jednostek. 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książnica Płocka ul. Kościuszki 6;  Źródło- archiwum prywatne 

 

BIBLIOTEKA MUZEALNA- MUZEUM MAZOWIECKIE W PŁOCKU 
 

  Muzeum Mazowieckie w Płocku powstało w 1821 r. z inicjatywy członków 

Towarzystwa Naukowego w Płocku. Jego nieodłączną częścią jest biblioteka muzealna. 

                 Początkowo muzeum mieściło się  w kilku 

 pokojach kamieniczki nr 8 na Rynku Kanonicz- 

nym (pl. Narutowicza). Dopiero kiedy TNP kupiło  

Dom pod Opatrznością, gdzie teraz jest Biblioteka 

 Zielińskich, zbiory zostały podzielone na zbytko- 

wo-historyczne i przyrodniczo-etnograficzne.  

Założycielką i kierowniczką biblioteki oraz Kusto- 

szem zbiorów muzealnych, bardzo skromnych  

w tamtym okresie, była Halina Rudska.   

        W 2004 r. Muzeum Mazowieckie w Płocku  

zmieniło siedzibę. Stała się nią kamienica mieszczą- 

ca się przy Tumskiej 8. W nowej siedzibie czytel- 

nia i magazyn ulokowane zostały w jednym  

pomieszczeniu- na parterze budynku. Biblioteka 

muzealna jest zbiorem specjalistycznym, 

a dążeniem jej jest posiadanie kompletów Wydaw-    ul. Tumska 8. ,Źródło- archiwum prywatne 

nictw źródłowych z zakresu historii, historii sztuki,  

archeologii i etnografii,  szczególną uwagę zwraca się na grupę wydawnictw, dotyczących 

Mazowsza. Księgozbiór pochodzi z aukcji antykwarskich, od osób prywatnych, wymiany  

z placówkami pokrewnymi w kraju i zagranicą oraz duży procent księgozbioru Biblioteki 

pochodzi z darów sympatyków Muzeum Mazowieckiego. 
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        Obecnie biblioteka liczy ponad 24000 tytułów wydawnictw zwartych i 706 tytułów 

druków ciągłych.  Zbiory biblioteczne związane są z profilem działalności muzeum. 

                            

              

BIBLIOTEKA  SEMINARYJNA  
- WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE 

 

Początki Biblioteki Seminaryjnej sięgają 1075 roku. Wówczas to w Płocku zostało 

utworzone biskupstwo. Najprawdopodobniej pierwsi biskupi dali początek księgozbiorowi.  

Kolejne wieki przynoszą dalszy rozwój księgozbioru. Wiosną 1925 roku ksiądz biskup Antoni 

Julian Nowowiejski rozpoczął budowę nowego, dwupiętrowego gmachu Biblioteki  

i Archiwum Diecezjalnego. 

            Dnia 14 sierpnia 1926 roku księgozbiór katedralny przewieziono do nowego gmachu 

biblioteki seminarium diecezjalnego, gdzie mieści się do dzisiaj.  

W 1939 roku Seminarium i Biblioteka zostały zajęte przez hitlerowców. Rękopisy  

i inkunabuły Biblioteki Seminaryjnej zostały wiosną 1941 roku wywiezione do Królewca. 

Po zakończeniu wojny Biblioteka powoli zaczęła odbudowywać swoje zbiory. Pięknym 

gestem dla Biblioteki była darowizna 2000 starodruków ze zbiorów Biblioteki Wyższego 

Seminarium w Sandomierzu. Dziś księgozbiór Biblioteki Seminaryjnej zawiera ponad  

120 tysięcy pozycji książkowych i czasopism.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku- Biblioteka, ul. Nowowiejskiego 2A 
                         źródło: www.wsdplock.pl. 

 

 

 

http://www.wsdplock.pl/
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ARCHIWUM DIECEZJALNE 
 

Jego tradycje sięgają XV wieku. Przechowywano tam akta powstałe w wyniku 

działalności kancelarii biskupa zawiadującego diecezją oraz ważniejsze dokumenty książęce.           

 Do dziś przechowywany jest w tym archiwum dokument lokacyjny Płocka z 1237r.  

W czasie II wojny światowej cały zasób został wywieziony do Królewca, potem do Niemiec. 

Większość zbiorów wróciła jednak do Płocka. Dziś zasób zaliczany jest do najcenniejszych 

zbiorów archiwalnych. Siedzibą Archiwum Diecezjalnego od 1925 roku jest Biblioteka 

Diecezjalna ( ul. Arcybiskupa Nowowiejskiego 2). Aktualnie Archiwum gromadzi  

i przechowuje archiwalia z terenu Diecezji Płockiej oraz udostępnia je badaczom.  

 

 

ARCHIWUM PAŃSTOWE 
 

Powstało w 1919 roku. Było instytucją powołaną do przechowywania wszelkiego 

rodzaju zabytków rękopiśmiennych dotyczących dziejów państwa i społeczeństwa oraz było 

zobligowane do udostępniania przechowywanych materiałów. Nieznana jest dokładnie 

wielkość zasobu Archiwum Państwowego w Płocku, którego działalność przerwał wybuch II 

wojny światowej. Wiadomo jednak, że zgromadziło ono XIX – wieczne archiwalia byłych 

płockich władz wojewódzkich i gubernialnych, władz i instytucji skarbowych, włościańskich, 

szkolnych, księgi szlachty dziedzicznej, zbiór planów miast obszaru płockiego oraz akta władz 

okupacyjnych niemieckich w Płocku z okresu I wojny światowej.  

Po zakończeniu działań wojennych II wojny światowej pierwszoplanowym zadaniem 

stało się zabezpieczenie i scalenie rozproszonych archiwaliów. Reaktywowane w 1950  roku 

Powiatowe Archiwum Państwowe w Płocku odzyskało 30% dawnego zasobu. Rok później 

nastąpiło formalne przejęcie zasobu Archiwum Miejskiego w Płocku, na który składało się 

około 230 m.b. akt datujących się od roku 1808. Stały się one zalążkiem kształtującego się 

wówczas zasobu płockiego archiwum i są jego trzonem do dziś.                                Fot. A.P.                          

Dnia 1 lipca 1953 roku archi-

wum płockie przekształcono w Od-

dział Terenowy Archiwum Państwo-

wego w Warszawie. Jego siedzibą był 

początkowo lokal przy ul. Tumskiej 2, 

a od 1959 roku pomieszczenia przy ul. 

1-go Maja, gdzie do dziś mieszczą się 

magazyny archiwalne. Obecnie Archi-

wum Państwowe, mieszczące się  

w zabytkowym XIX-wiecznym spich-               

lerzu przy ul. Kazimierza Wielkiego 9b,                                                                
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nie tylko udostępnia zbiory we własnej pracowni naukowej, ale także przeprowadza 

kwerendy dla odbiorców krajowych i zagranicznych. Akta tam przechowywane stanowią 

niewyczerpalne źródło dla badaczy dziejów gospodarczych, politycznych i kulturalnych 

Płocka i regionu. 

 

                         

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA 
            

Gromadzi i udostępnia przede wszystkim księgozbiór obejmujący pedagogikę, 

psychologię, socjologię, bibliotekoznawstwo i inne publikacje naukowe, ale także dzieła 

literatury pięknej. Powstała w 1953 r. Podstawę jej stanowił księgozbiór przekazany przez 

Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Płocku. Do 1976 mieściła się  

w Domu Nauczyciela przy ul. Kościuszki ( Dom Broniewskiego ). W 1976 roku została 

przeniesiona do budynku Filii Politechniki Warszawskiej przy ul. Jachowicza 2. 

         Obecnie biblioteka mieści się przy ul. Gałczyńskiego 26 : siedziba ZS nr 3, PWSZ  

i MSCDN. Jest placówką samodzielną a organem prowadzącym jest Samorząd Województwa 

Mazowieckiego.  

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Biblioteka Pedagogiczna w Płocku 
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SONDA WŚRÓD PŁOCCZAN 

– ZNAJOMOŚCI PŁOCKICH BIBLIOTEK I ARCHIWÓW –  
 

W dniach 26 – 28 września  2018 r. uczniowie kl. VC rozmawiali z mieszkańcami 

miasta  na ulicach:  Stary Rynek, Tumska, Grodzka, Kościuszki, Królewiecka, 1 Maja. 

Informacje na temat płockich bibliotek i archiwów  pozyskali od 180 osób. 

Płocczanom zadane zostały następujące pytania: 

 

 Czy korzysta Pan/Pani z bibliotek w Płocku? 

 

 Jakie zna Pan/Pani biblioteki w Płocku? 

 

 

 Czy wie Pan/Pani, która z płockich bibliotek jest najstarsza? 
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 Czy korzystał Pan/Pani z Archiwum w Płocku? 

                  

 

 

Wnioski z sondażu: 

Płocczanie znają płockie biblioteki i z nich korzystają. Większy procent wie, która 

biblioteka jest najstarsza.  

Korzystają też z archiwum państwowego i diecezjalnego, choć w znaczenie mniejszym 

procencie niż z bibliotek. 

 

 

 

 

A to ciekawe! 

Nasza biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke powstała 

już w 1924 r. Jest jedną z najstarszych bibliotek szkół podstawowych. 

 

 

 

Nasza biblioteka w Szkole Podstawowej nr 6 powstała już w 1924 roku, 

zaraz po założeniu szkoły. Jest jedną z najstarszych szkolnych bibliotek 

szkół podstawowych. 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

33% 57%

Tak

Nie



73 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Jeśli posiadasz wiedzę,  
pozwól, by inni mogli od niej zapalić swoje świece” 

Margaret Fuller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorzy rozdziału: 

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego (uczniowie klas 6-8): 

Opracowały: dyrektor Katarzyna Fabiszewska 

wicedyrektor Marta Szczecińska  
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Przemiany następujące w gospodarce naszego kraju, postęp w krystalizowaniu się 

stosunków społecznych, wzrost siły Polski na arenie międzynarodowej w dziedzinie nauki, 

techniki, strukturze społeczno – ekonomicznej stawiały i nadal stawiają coraz większe 

zadania przed szkolnictwem naszego kraju, a tym samym szkolnictwem naszego miasta. 

 

 

ROZWÓJ OŚWIATY ZIEMI PŁOCKIEJ 
DO DNIA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 

 

W odradzającej się niepodległej Polsce rozpoczęto wielką walkę z analfabetyzmem, 

gdyż do 1918 roku naukę w szkołach pobierała bardzo mała ilość uczniów.  

 

 

Tabela 1.         Zestawienie liczby szkół elementarnych na terenie Płocka  

                       w początkach XX wieku. 

  

NAZWA SZKOŁY 
ODDZIAŁ 
WSTEPNY 

KLASA I  
trzy stopnie 

KLASA II 
dwa stopnie  

RAZEM 
 

1 2 3 4 5 

ILOŚĆ UCZNIÓW ILOŚĆ UCZNIÓW 

2-KLASOWA MĘSKA 76 - 36 27 13 12 164 

1-KLASOWA MĘSKA 35 20 24 10 - - 99 

2-KLASOWA ŻEŃSKA 73 34 34 22 12 1 179 

1-KLASOWA ŻEŃSKA 18 23 18 7 - - 66 

2-KLASOWA KOEDUK. - 33 20 12 10 - 75 

1-KLASOWA KOEDUK. 17 18 18 8 - - 61 

2-KL. ŻYD. MĘSKA - 7 21 14 10 7 65 

2-KL. ŻYD. ŻEŃSKA - - 22 18 15 10 65 

 
RAZEM 

 
364 193 118 60 30 771 

 

Uwagę zwraca bardzo niska liczba uczniów w oddziałach wyższych, wobec jednoczesnego zagęszczenia 

części oddziałów wstępnych. W guberni płockiej w 1903 roku uczęszczało do szkoły 16% dzieci w wieku 

szkolnym. 

 

W niepodległej Polsce zadaniem władz oświatowych było opracowanie takiej 

struktury, która udostępniałaby wszystkim dzieciom naukę w języku ojczystym.  

Jednym z aktów prawnych w odniesieniu do szkolnictwa powszechnego był dekret  

o obowiązku pobierania nauki z dnia 7 lutego 1919 roku – obowiązkowa nauka od 7 do 14 

roku życia poprzez uczęszczanie do publicznych szkół powszechnych, albo poprzez uczenie 

się w domu. Było to więc rozwiązanie połowiczne i nie stanowiło likwidowania 

analfabetyzmu, ani bezwzględnego wprowadzenia  powszechności nauczania.  
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Ostatecznie sprawa obowiązkowej nauki w zakresie szkoły powszechnej stała się 

treścią 118 artykułu Konstytucji z dnia 17 marca 1921 roku. Jednak ani dekret, ani Ustawa 

Konstytucyjna nie rozwiązały powszechności nauczania, gdyż nieuregulowany był problem 

budownictwa szkolnego. 

W latach 1919 – 1925 na terenie powiatu płockiego było zapisanych do szkół 

powszechnych 54,3% ogółu dzieci w obowiązku szkolnym. Zważywszy na fakt, że stopień 

organizacyjny i liczba nauczycieli w powiecie płockim nie odbiegała zasadniczo od przeciętnej 

krajowej, trzeba stwierdzić, że znaczny odsetek dzieci w wieku szkolnym nie był objęty 

publiczną szkołą powszechną. 

 

 W 1923 roku powstaje nasza szkoła, której nadano numer 6. 

           Do roku 1933 była II Powszechną  Szkołą Żeńską.  

 Utworzona została na mocy decyzji Dozoru Szkolnego, gdyż dotychczasowa szkoła     

           nr 3 – I Szkoła Żeńska była przepełniona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                            Pierwsza kartka z historycznej kroniki Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku 

 

A to ciekawe! 

Kierowniczka Czesława Zybert żyła 100 lat. Urodziła się w roku 1887, a zmarła w 1987. 
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                                   Pierwsze grono pedagogiczne w SP 6 (rok szkolny 1928/29) 
                  – siedzą od lewej: Maria Górecka, Janina Wilkowa, Maria Łapińska, Czesława Zybert – 
                      kierowniczka szkoły, Michalina Szmelczyńska, Maria Idźkiewiczowa, Wanda Strzeszewska 
                  – stoją od lewej: Janina Osmólska, Maria Jasińska, Maria Łebkowska, Janina Brochocka, 
                     Eugenia Łazicka       

                   
 

Przez 95 lat działalności SP6, trzykrotnie zmienialiśmy budynek. 

1923 – 1928 ulica Dobrzyńska 17 (nasze dzieci uczyły się na II zmianę,      

gdyż ran przebywały tam uczniowie z SP3 

1928 – 1935   ulica Sienkiewicza 4 (dziewczęta uczą się od rana na jedną  

                                              zmianę)  

1935 – do chwili obecnej      Ulica 1 Maja 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek przy ul. 1 Maja 11 w Płocku – 1920r. 
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Obecnie Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke  

 

 

Trudności w organizacji szkolnictwa w pierwszym okresie niepodległości nie 

zahamowały jednak prac nad konstrukcją programów dla 7-klasowych szkół powszechnych. 

Wydane programy zawierały: cele, ogólne zasady nauczania i wskazówki metodyczne. 

Analizując programy można wnioskować, iż miały one na celu wykształcenie ogólne. Twórcy 

programów nie wyznaczali ścisłych, wiążących wytycznych, lecz tylko zalecenia. Postępowali 

najczęściej według własnego zrozumienia miejsca swego przedmiotu w wykształceniu 

ogólnym. Występowała więc duża swoboda opracowania tematów przez poszczególnych 

nauczycieli.  

 

 

Placówką kształcącą nauczycieli od zarania niepodległości było Seminarium 

Nauczycielskie Męskie. Seminaria stosowały różne formy przygotowania przyszłych 

nauczycieli do pracy w środowisku. Wady seminariów tkwiły przede wszystkim w ich 

strukturze organizacyjno – programowej, gdyż programy nauczania były bardzo 

przeładowane. Przedmioty pedagogiczne, budzące zainteresowanie młodzieży  

w późniejszym wieku, występowały w seminariach stosunkowo wcześnie i to równocześnie  

z przedmiotami ogólnokształcącymi. Przede wszystkim należy podkreślić, że wyboru zawodu 

nauczyciela młodzież dokonywała za wcześnie, bo w wieku 13-14 lat. 
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W Płocku żywo działała najstarsza szkoła w Polsce – obecna „Małachowianka”.  

Od 1180 roku przechodziła ona różne koleje losu i nosiła rozmaite nazwy. Przetrwała jednak 

wszystkie zawieruchy i doczekała się wolności. W 1921 roku otrzymała miano Państwowego 

Gimnazjum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Małachowskiego 1920, 
Pocztówka RUCH, fot. Z. Lewandowski. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Małachowskiego 2018 



79 

 

Drugą tego typu znaczącą dla Płocka placówką było Państwowe Gimnazjum  

im. Władysława Jagiełły, zbudowane i oddane do użytku dzięki staraniom macierzy szkolnej 

po strajkach 1905 roku. Była to szkoła z polskim językiem wykładowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazjum Polskie 1920 przy ulicy 3 Maja 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące im Władysława Jagiełły 2018 
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 W latach 1933-36 nastąpiło cofanie się szkolnictwa powszechnego. Wydatki na 

oświatę z roku na rok malały, zmniejszały się również wydatki w budżetach samorządowych. 

W takim stanie rzeczy trudno było mówić o zaopatrzeniu szkół w pomoce naukowe  

i w książki do szkolnych bibliotek. W związku z brakiem szkół i nauczycieli, spadała realizacja 

obowiązku szkolnego. W roku szkolnym 1933/34 uczęszczało do szkół 90,2% dzieci, a w roku 

1935/36 – 88,3%. 

 Tendencja do poprawy w szkolnictwie powszechnym była widoczna w latach 1936-39. 

W 1937 roku rząd zaczął zwiększać – choć nieznacznie – budżet na cele oświatowe. Widać 

też było postęp w budownictwie szkolnym. Proces powszechności nauczania podniósł się 

znowu do 90%. 

 

 

 Oświata w Płocku obok kultury, turystyki, komunikacji – czyniła nasze miasto 

ośrodkiem Mazowsza Płockiego w skali ponadpowiatowej. Obok szkół państwowych szybko 

rozwijały się placówki prywatne. Płock w tamtych czasach nazywany był „Miastem Szkół”.  

 

 

 

Tabela 2.     Płockie szkoły powszechne – 1938/39 

 

NAZWA SZKOŁY 
Liczba 

nauczycieli 
Liczba dzieci 

Liczba 
oddziałów 

Kierownik szkoły 

SZKOŁY PAŃSTWOWE 

NR 1 11 566 11 Eug. Gessek 

Nr 2 9 429 9 L. Gutkowski 

Nr 3 15 732 14             A.Zmysłowski 

Nr 4 7 345 7 S. Pernej 

Nr 5 – RADZIWIE 11 672 13 L. Dorobek 

Nr 6 11 566 11 Cz. Zybertówna 

Nr 7 8 340 7 St. Dąbkowski 

Nr 8 12 534 13 M. Bromberger 

ĆWICZEŃ brak danych 

ĆWICZEŃ brak danych 

SZKOŁY PRYWATNE 

SS. MARIAWITEK 3 50 6         I. Adamcowa 

H.SZCZYCIŃSKIEJ 
i A. WIŚNIEWSKIEJ 

5 114 6         H. Szczycińska 

ISODA TORA WYZNANIOWA 7 71 6           I. Taub Leib 

Razem 99 4419 103  
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Tabela 3.     Płockie szkoły średnie i zawodowe – 1938/39 

 

NAZWA SZKOŁY 
ILOŚĆ UCZĄCYCH SIĘ 

RAZEM 
chłopcy dziewczęta koedukacja 

I PAŃSTWOWE GIMNAZJUM 
im. KRÓLA WŁ. JAGIEŁŁY 

242 - - 242 

II PAŃSTWOWE GIMNAZJUM 
im. ST. MAŁACHOWSKIEGO 

253 - - 253 

PAŃSTWOWE GIMNAZJUM 
KOEDUKACYJNE KUPIECKIE 

- - 176 176 

PAŃSTWOWE GIMN. ŻEŃSKIE 
im. R. ŻÓŁKIEWSKIEJ 

- 312 - 312 

PRYWATNE GIMN. i LICEUM 
MĘSKIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 

- SEMINARIUM DUCHOWNE NIŻSZE 

152 - - 152 

SEMINARIUM DUCHOWNE WYŻSZE 80 - - 80 

SZKOŁA ORGANISTOWSKA 46 - - 46 

PRYWATNA ŻEŃSKA SZKOŁA 
ZAWODOWA 

im. H. JARZĄBKÓWNY 
- 86 - 86 

PRYWATNE KOEDUKACYJNE KURSY 
OGRODNICZE 

- - 29 29 

PRYWATNA KOEDUKACYJNA SZKOŁA 
PUBLICZNA 

im. H. SZCZYCIŃSKIEJ 
- - 140 140 

PUBLICZNA SZKOŁA DOKSZTAŁCANIA 
ZAWODOWEGO 

- - 490 490 

SZKOŁA ROLNICZA NIEGŁOSY 
im. OKRĘGOWEGO TOWARZYSTWA 

PŁOCKIEGO 
44 - - 44 

SZKOŁA ROLNICZA ŻEŃSKA 
- TRZEPOWO - 

- 38 - 38 

razem 817 436 835 2088 

 

 

SYTUACJA OŚWIATOWA W PŁOCKU W OKRESIE II WOJNY 
I OKUPACJI HITLEROWSKIEJ – TAJNE NAUCZANIE 

 

Najazd wojsk hitlerowskich na Polskę w dniu 1 września 1939 roku uniemożliwił 

normalne rozpoczęcie nowego roku szkolnego 1939/40. 

Po wejściu do Płocka oddziałów hitlerowskich, część lokali szkolnych została przejęta 

przez policję oraz wojsko okupanta i stała się czasowymi koszarami. W tak trudnej dla 

szkolnictwa sytuacji wkroczył do działania Związek Nauczycielstwa Polskiego i ogłosił, że 

gdzie tylko jest to możliwe – gdzie są wolne lokale i obecni nauczyciele, należy mimo 

wszystko rozpocząć zajęcia. Akcja ZNP odniosła pozytywny skutek, bo już na początku 

października większość płockich szkół powszechnych oraz średnich i zawodowych zostało 

uruchomionych. Okres tolerancji władz okupacyjnych w stosunku do płockich działań 

oświatowych trwał jednak bardzo krótko. 
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W kronice SP nr 6 w Płocku pod datą 29 października 1939 roku czytamy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymordowanie przez hitlerowskiego okupanta płockich pedagogów i działaczy 

kulturalno – oświatowych było dla szkolnictwa płockiego wielką stratą. Pierwszych 

nauczycieli stracono w laskach łąckich, a po masowych aresztowaniach w kwietniu 1940 roku 

wywieziono pedagogów do obozów koncentracyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimo terroru, zastraszania i represji część nauczycieli podjęło w naszym mieści tajne 

nauczanie. Zorganizowano od 28 do 40 takich ośrodków. 
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Tabela 4.       Tajnym nauczaniem w Płocku i powiecie płockim kierowali: 

 
 

Nazwisko i imię Stanowisko 

PERNEJ STEFAN 
Kierownik tajnego nauczania na powiat płocki i Płock;  

Prezes Oddziału Powiatowego ZNP od 1933 do 1939 roku 

ŁEBKOWSKI JAN 
Przewodniczący Wydziału Organizacyjnego w Oddziale Powiatowym 
od 1933 do 1939 roku; nauczał tajnie i współpracował z St. Pernejem 

GRZEGORZEWSKA JADWIGA członkini Zarządu Powiatowego 

ZAWALSKI STANISŁAW członek Zarządu Powiatowego 

ZMYSŁOWSKI IGNACY członek Zarządu Powiatowego 

CHMURSKA STANISŁAWA łączniczka na miasto Płock 

ŁEBKOWSKA MARIA łączniczka na miasto Płock 

NARTOSZEWSKA MARIA łączniczka na miasto Płock 

PERNEJOWA WIKTORIA łączniczka na miasto Płock 

KRASZKIEWICZ ZYGMUNT łącznik na miasto Płock 

NYRKOWSKI STANISŁAW łącznik na miasto Płock 

 

 

 

Tabela 5.     Tajne nauczania w Płocku.   

 
 

LATA 
LICZBA PUNKTÓW 

NAUCZANIA 
PRZEROBIONY PROGRAM 

LICZBA 
UCZNIÓW 

LICZBA 
NAUCZYCIELI 

1939/40 
29 
4 
1 

I-IV SZKOŁA POWSZECHNA 
I-IV GIMNAZJUM 

I LICEUM 

273 
45 
6 

32 
4 
1 

1940/41 
40 
4 
1 

I-IV SZKOŁA POWSZECHNA 
I-II GIMNAZJUM 

I LICEUM 

401 
11 
2 

38 
11 
2 

1941/42 
34 
4 
1 

I-IV SZKOŁA POWSZECHNA 
I-III GIMNAZJUM 

I-II LICEUM 

455 
12 
4 

34 
4 
1 

1942/43 
34 
3 
1 

I-IV SZKOŁA POWSZECHNA 
I-IV GIMNAZJUM 

II LICEUM 

486 
13 
2 

34 
3 
1 

1943/44 
32 
5 
1 

I-IV SZKOŁA POWSZECHNA 
I-II GIMNAZJUM 

I-II LICEUM 

450 
34 
4 

26 
5 
1 

1944/45 
23 
4 
1 

I-IV SZKOŁA POWSZECHNA 
I-II GIMNAZJUM 

I-II LICEUM 

274 
21 
4 

17 
4 
2 
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1 Bartoszewska Maria 1.01.1940 – 17.01.1945 

2 Bednarska Jadwiga 4.03.1940 – 30.06.1943 

3 Brochocka Janina 1.11.1939 – 17.02.1941 

 4 Bronowska Maria 10.11.1939 – 15.02.1941 

5 Bronowski Wacław 1.11.1939 – 7.04.1940 

6 Cackowska-Wisniewska Janina 1.09.1940 – 20.12.1944 

7 Dworzyńska Helena 1.09.1942 – 31.08.1944 

8 Gawłówka Jadwiga 3.11.1939 – 30.08.1942 

9 Górecka Łucja 1.09.1940 – 31.08.1944 

10 Górecka Maria 1.03.1940 – 31.08.1944 

11 Grzegorzewska Irena 8.03.1940 – 15.01.1945 

12 Idźkiewicz Maria 1.11.1939 – 15.02.1941  

13 Januszewska Barbara 1.11.1939 – 25.05.1942 

14 Kapłońska Wanda 15.09.1940 – 15.01.1945 

15 Kołakowska Halina 1.11.1939 – 24.06.1944 

16 Korzeniewska Gabriela 1.10.1940 – 18.01.1945 

17 Kowalska Jadwiga 1.11.1939 – 15.01.1945 

18 Kowalska Władysława 15.07.1940 – 31.07.1944 

19 Kraszkiewicz Zygmunt 1.09.1940 – 31.08.1943 

20 Kulikowska Janina 1.11.1939 – 15.05.1943 

21 Laszkiewicz Eugenia 1.09.1940 -12.08.1944 

22 Łazicka Eugenia 1.11.1939 – 8.04.1940 

23 Łebkowska Maria 15.11.1939 – 18.01.1945 

24 Łebkowski Jan 15.11.1939 – 28.06.1942 

25 Majdecka Helena 20.02.1940 – 30.08.1944 

26 Majdecka Weronika 1.09.1940 -18.01.1945 

27 Matysiak Szczepan 1.09.1941 – 30.06.1944 

28 Nowak-Chrupska Stanisława 1.05.1940 – 18.01.1945 

29 Nyrkowska Janina 10.11.1939 – 5.04.1940 

30 Nyrkowski Stanisław 10.11.1939 – 5.04.1940 

31 Pernejowa Wiktoria 1.11.1939 – 20.06.1944 

32 Pernej Stefan 1.11.1939 – 20.06.1944 

33 Piotrowska Lucyna 1.09.1940 – 30.08.1941 

34 Pniewski Janusz 10.11.1939 – 5.04.1940 

35 Przemysławska Natalia 5.11.1939 – 19.02.1941 

36 Pudlik Eugenia 1.09.1942 – 30.08.1943 

37 Rękosiewicz Eufemia 1.04.1940 – 18.01.1945 

38 Rosicka Eugenia 1.11.1939 -18.01.1945 

39 Siecińska Eugenia 10.03.1940 – 16.01.1945 

40 Sobociński Czesław 1.09.1940 – 16.01.1945 

41 Szemblińska Zofia 10.11.1939 – 5.04.1940 

42 Szydłowska Lucyna 1.09.1940 – 18.01.1945 

43 Tuzowa Stanisława 1.11.1939 – 18.02.1941 

44 Trzcińska Florentyna 1.11.1941 – 20.06.1944 

45 Utbanowa Zofia 1.01.1940 – 31.12.1941 

46 Wawrowska Lucyna 20.11.1939 – 31.12.1944 

47 Wawrowski Stanisław 20.11.1939 – 1.03.1941 

48 Wojciechowska Maria 9.04.1940 – 15.01.1945 

49 Wojtulanis Janina 1.11.1939 – 12.01.1945 

50 Zaborowska Czesława 10.07.1940 – 16.01.1945 

51 Zawodniak Genowefa 1.01.1940 – 15.05.1943 

52 Zmysłowska Janina 1.11.1939 – 1.12.1940 

53 Zybert Czesława 1.09.1940 – 18.01.1945 

54 Żelazowska Janina 10.11.1939 – 20.12.1944 
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ODBUDOWA I ORGANIZACJA  
SZKOLNICTWA ZIEMI PŁOCKIEJ  

PO WYZWOLENIU 
 

 Sytuacja płockiego szkolnictwa u progu wolności była wręcz tragiczna. Przy życiu 

pozostała jedynie nieliczna garstka nauczycieli, a miasto nasze w dziedzinie oświaty i kultury 

poniosło dotkliwe straty. Budynki szkolne, z wyjątkiem SP nr 1 w Alejach Jachowicza oraz 

Gimnazjum i Liceum im. Władysława Jagiełły, zmieniły w czasie okupacji swoje funkcje  

i zamienione zostały na magazyny, koszary, szpitale wojskowe, względnie na biura 

administracji hitlerowskiej. Wymagały więc kapitalnego remontu. 

 

 W drugiej połowie stycznia 1945 roku, z chwilą opuszczenia Płocka przez okupanta, 

ukonstytuowana jeszcze w czasie wojny Miejska Rada Narodowa – przystąpiła do 

energicznego działania. Na zlecenie władz miejskich w pierwszym miesiącu prace związane  

z organizacją szkolnictwa w Płocku i powiecie podjęła Stanisława Chrustka. W lutym 

Ministerstwo Oświaty skierowało do Płocka Stanisława Tuzińskiego, powierzając mu 

stanowisko inspektora szkolnego.  

 Od pierwszych niemal godzin po wyzwoleniu miasta rozpoczęto prace nad odbudową 

szkolnictwa, przede wszystkim podstawowego. Wielką pomoc okazali tu rodzice uczniów 

oraz całe społeczeństwo Płocka. 
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Tabela 6.      Działalność szkół powszechnych w pierwszych dniach po wyzwoleniu. 

SZKOŁY POWSZECHNE 
ILOŚĆ 

UCZNIÓW 
ILOŚĆ 

NAUCZYCIELI 

LICZBA 
UCZNIÓW NA  

1 NAUCZYCIELA 
KIEROWNIK SZKOŁY 

SP NR 1        – STYCZEŃ 
SP NR 2        – LUTY  
SP NR 3        – LUTY  
 
 
SP NR 4        – LUTY 
SP NR 5        – LUTY 
SP NR 6        – LUTY 
SP NR 7        – KWIECIEŃ 
SP NR 8        – MAJ                                        

 
596 
250 

brak danych 
 
 

brak danych 
666 
888 
378 
568 

 

23 
7 

brak danych 
 
 

brak danych 
26 
23 
10 
15 

25,9 
35,7 

- 
 
 
- 

25,6 
38,6 
37,8 
37,9 

Stanisław Pernej 
brak danych 

Tadeusz Filipowicz 
(od 1.IX. Leopold Gutkowski) 

brak danych 
Sylwester Śliwiński 

Czesława Zybert 
Stanisława Gorzechowska 

brak danych 

 razem 3 346+… 104+…  

 

Pod koniec roku 1945 liczba uczniów w szkołach powszechnych wzrosła do 4 570. 

 

W styczniu 1945 roku, za przyczyną nominowanego dyrektora Józefa Świecika, 

rozpoczęło pracę Gimnazjum im. Małachowskiego  (budynek szkolny zajęły w czasie II wojny 

odziały Wermachtu). 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 uczniów. Po raz pierwszy w osiemsetletnich 

dziejach „Małachowianki” progi jej sal lekcyjnych przekroczyły dziewczęta.  

Nie przeszkodziło to jednak zorganizowania zajęć w Żeńskim Gimnazjum i Liceum im. 

Hetmanowej Reginy Żółkiewskiej, podtrzymując tradycje szkoły dla dziewcząt. Dyrektorem 

placówki została Wanda Rogowska.  

 

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 naukę.  

Gimnazjum Kupieckie 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 

uczniów. 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. 
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Tabela 7.      Działalność szkół średnich w 1945 roku. 

 

SZKOŁY ŚREDNIE 
ILOŚĆ  

UCZNIÓW 
ILOŚĆ 

NAUCZYCIELI 
LICZBA UCZNIÓW 

NA 1 NAUCZYCIELA 

I PAŃSTW.GIMN. WŁ.JAGIEŁŁY 
II PAŃSTW.GIMN. ST.MAŁACHOWSKIEGO 
LICEUM PEDAGOGICZNE 
PAŃSTW.GIMN.ŻEŃSKIE R.ŻÓŁKIEWSKIEJ 
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECH-ELEKTRYCZNYCH 
GIMNAZJUM KRAWIECK0-BIELIŹNIARSKIE 
SZKOŁA ROLNICZA – GIMN.OGRODNICZE 
GIMN. KUPIECKIE I LICEUM HANDLOWE 
PRZYZAKŁADOWA SZKOŁA PRZEMYSŁOWA  

584 
577 
49 

315 
500 
800 
260 
568 
500 

brak danych 

24 
12 
11 
15 
12 
52 
7 

15 
bark danych 
brak danych 

24,3 
48,1 
4,5 

21,0 
41,7 
15,4 
37,1 
37,9 

- 
- 

 razem 3 653+… 148+…  

 

  Jedną z największych przeszkód w odbudowie szkolnictwa stanowiły braki kadrowe. 

Szybko więc zaczęto organizować Liceum Pedagogiczne. Problem braku podręczników był 

natomiast rozwiązywany indywidualnie przez poszczególnych nauczycieli. Jedni przepisywali 

teksty ręcznie – jak na przykład czytanki dla dzieci, innym pomagali uczniowie starsi lub 

pracowano tylko na kilku podręcznikach, jakie były do dyspozycji. 

 

 Konsekwencją straszliwej wojny i zamknięcia szkół była różnorodność wieku uczniów 

w poszczególnych klasach. Do szkół podstawowych zgłaszały się bowiem osoby  

w wieku pozaszkolnym. Przystąpiono więc do rozwiązywania problemu likwidacji 

analfabetyzmu wśród młodzieży oraz zagadnień oświaty dorosłych.  

 W czerwcu 1945 roku Zrzeszenie Dyrektorów Szkół Państwowych uruchomiło  

w gmachu Liceum Wł. Jagiełły – Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 
 

 

       Tabela 8.      Dla przykładu – wykaz uczniów klas I i II według roczników  

                         w Szkole Podstawowej nr 6 w Płocku w pierwszym roku po wyzwoleniu. 
 

KLASA I 
ILOŚĆ UCZNIÓW 

KLASA II 
ILOŚĆ UCZNIÓW 

ROK URODZENIA WIEK ROK URODZENIA WIEK 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

15 lat 
14 lat 
13 lat 
12 lat 
11 lat 
10 lat 
9 lat 
8 lat 
7 lat 

3 
8 

12 
17 
31 
54 
64 
79 
9 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

1936/7 
1938 

16 lat 
15 lat 
14 lat 
13 lat 
12 lat 
11 lat 
10 lat 
9/8 lat 

7 lat 

 
1 

27 
36 
37 
38 
29 
37 

po 29 
2 
 

  

 Z zestawienia tabeli wynika, że rozbieżność lat uczniów wpływała na dodatkowe trudności, 

z jakimi borykał się nauczyciel. 
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 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 grudnia 1945r. o ustroju 

specjalnego szkolnictwa muzycznego, na bazie Instytutu Muzycznego w lutym 1946r. 

utworzono w Płocku Szkołę Muzyczną Niższą im. K. Szymanowskiego oraz Szkołę 

Umuzykalniającą im. K. Szymanowskiego. 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 cel.  

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 Łodzi. 

 

 Osiągnięcia organizacyjne i programowe szkolnictwa umożliwiły bujny rozkwit 

szkolnictwa w latach następnych. Po przeprowadzeniu reformy w roku 1948-49 wzrosła 

liczba szkół, uczniów, nauczycieli i w coraz większym stopniu realizowany był obowiązek 

szkolny. Z roku na rok wprowadzano jednak w programach korekty, wielokrotnie programy 

poprawiano i ulepszano, gdyż były one bardzo przeładowane. 

 Oprócz nauczania dużą wagę przywiązywano do wychowania. Rezultat przeżyć 

wojennych nauczyła młodzież złych nawyków, która lekceważyła wszystko i wszystkich, co 

uznawano w czasie wojny za zaletę i bohaterstwo, ale w wyzwolonym kraju stały się 

nietaktem i grubiaństwem. Młodzież przejawiała również nerwowość, brak opanowanie, 

obowiązkowości, jak i wielką chęć zwracania na siebie uwagę. Wielokrotne posiedzenia rad 

pedagogicznych poświęcone były analizie realizacji planu wychowawczego. 

 Do pomocy nauczycielom wkroczyli rodzice. Ci najbardziej aktywni weszli w skład 

tzw. Opieki Szkolnej, która oprócz wielu zadań organizacyjnych i finansowych, wspólnie  

z pedagogami rozwiązywała problemy wychowawcze. 

 

 We wszystkich rozwijających się płockich szkołach licznie zaczęły działać 

organizacje uczniowskie, takie jak: 

  

 Związek Harcerstwa Polskiego  

(W Płocku w roku szkolnym 1948/49 do harcerstwa należało 39% uczącej się młodzieży) 

 

 Na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w tymże roku działały dwie drużyny harcersko – 

zuchowe. Drużyna żeńska im. Królowej Dąbrówki liczyła 52 harcerzy i 60 zuchów, a męska im. Króla 

Jana Sobieskiego – 40 harcerzy i 28 zuchów, co stanowiło 22% uczniów szkoły. 
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 Polski Czerwony Krzyż 

  W 1948/49 w Szkole Podstawowej nr 6 liczba członków koła PCK wynosiła 279,  

co stanowiło 42% uczniów z klas IV-VII. Koło podzielono na sekcje: higieniczną, charytatywno-

społeczną, korespondencyjną i imprezową. 

                     Koło PCK miało swój sztandar, z którym młodzież występowała podczas uroczystości 

międzyszkolnych. Członkowie PCK posiadali legitymacje i znaczki członkowskie. Wymieniali swoje 

doświadczenie z kolegami koła PCK z Wrocławia i ze wsi Podgórze. 

 

 Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej 

 Szkolne Koło TPPR przy Szkole Podstawowej nr 6 powstało w roku szkolnym 1950/51  

i liczyło 140 członków z klas V-VII, a w wyniku „wzmożonej akcji uświadamiającej” zwiększyło  

w kolejnym roku do 255 członków z klas III-VII.  

                       Pod koniec lat 50-tych liczba członków gwałtownie zmalała – do 25, a działalność koła 

ograniczyła się do wykonywania gazetek ściennych i pomocy do nauki języka rosyjskiego. 

 

 Działalność pozostałych istniejących organizacji uczniowskich na terenie Płocka,  

a tym samym i w SP 6 to m.in.:   

 Szkolne Koło Odbudowy Warszawy 

 Towarzystwo Przyjaciół Żołnierzy 

 Liga Ochrony Przyrody 

 Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze 

 Szkolne Koło Oszczędności 

 Samorząd Szkolny 

(do Samorządów Szkolnych zrzeszani byli najaktywniejsi uczniowie, a w każdym oddziale 

działał Samorząd Klasowy.) 

 

 Na terenie płockich szkół średnich czynnie działał Związek Walki Młodych, który 

wkrótce zmienił nazwę na Związek Młodzieży Polskiej. Działalność organizacji spotkała się 

jednak z ostrą krytyką części nauczycieli, którzy uważali, że polską młodzież nie powinno się 

angażować w sprawy polityczne kraju. Owszem, powinno się rozbudzać w młodym pokoleniu 

poczucie patriotyzmu, ale przede wszystkim rozwijać jego zainteresowania, umiejętności  

i zdolności. Uważali, że młodzież powinna żyć tak, jak przystało na jej wiek, zaspakajając 

potrzeby psychiczne i fizyczne.       

  Wśród organizacji młodzieżowych w płockich szkołach średnich ogólnokształ-

cących i zawodowych, oprócz takich jak w szkołach podstawowych, istniały jeszcze: 

 Koło Szkolnej Ligii Lotniczej 

(W Zespole Szkół Mechanicznych w Płocku młodzież prowadziła pracownię modeli 

szybowcowych i organizowała pokazy dla społeczności.) 

 Koło Radioamatorów 

 Szkolne Koło Obrońców Pokoju 
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 Oprócz wymienionych szkolnych organizacji, w latach 50-tych pojawiła się 

inicjatywa rozwijania na terenie szkół zajęć pozalekcyjnych.  

 

 W Szkole Podstawowej nr 6 były to różnorodne koła przedmiotowe (polonistyczne, matema-

tyczne, fizyczne, chemiczne, plastyczne, Koło Żywego Słowa, Koło Miłośników Śpiewu  

i Muzyki, Szkolne Koło Sportowe, w którym działały sekcje: gimnastyczna, lekkoatletyczna, 

łyżwiarska, saneczkowa, piłki ręcznej, szachowa i tenisa stołowego. Każda sekcja pracowała trzy 

razy w tygodniu, w godzinach 15:00 – 17:00, a sekcja tenisa stołowego – codziennie. 

 

 Istotną rolę w poprawie sytuacji w zakresie bazy szkolnictwa odegrał Społeczny 

Fundusz Budowy Szkół Tysiąclecia, zapoczątkowany w 1959 roku. Był on wynikiem hasła 

„1000 szkół na 1000-lecie”, podjętego przez cały naród dla uczczenie 1000-lecia Państwa 

Polskiego poprzez ufundowanie ze środków społecznych 1000 szkół – pomników. 

 

 Momentem zwrotnym w dziejach naszego miasta, jaki i płockiej oświaty był rok 

1960 – tj. lokalizacja Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych. W okresie 

1961 – 1964 powstało pięć nowych szkół podstawowych:  

 SP 4 przy ul. Jakubowskiego (dotąd była małą szkołą i mieściła się na terenie wojska) 

 SP 12 przy ul. Brzozowej 

 SP 17 przy ul. Miodowej 

oraz szkoły „ Pomniki Tysiąclecia”: 

 SP 5 – Radziwie (rozbudowana, w nowo powstałym budynku) 

 SP 11 przy ul. Kochanowskiego 

 

 Budowa nowych szkół pozwoliła rozładować bardzo przepełnione stare szkoły, 

dosłownie zalewana przez potoki dzieci przybywających wraz z rodzicami w ramach stałej 

migracji do Płocka, spowodowanej budową zakładów chemicznych. Niestety, przy braku 

kolejnych inwestycji w szkolnictwie podstawowym i wciąż rosnącą ilością płockiej ludności, 

stan liczbowy niemal wszystkich szkół był obciążony. Brak wystarczających izb lekcyjnych 

spowodował, że szkoły pracowały na dwie zmiany. 

 

 Tabela 9.      Rozwój szkół podstawowych w latach 1960 – 1970. 

 

liczba 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
SZKÓŁ 11 11 12 14 15 15 15 15 15 16 16 

DZIECI 7223 7525 7717 8670 8932 9106 9990 10595 10682 10463 10583 

ODDZIAŁÓW 189 192 205 236 260 262 284 306 316 322 324 

NAUCZYCIELI 206 215 217 248 267 297 303 320 327 350 394 

średnia ilość 
uczniów  

w oddziale 
38,2 39,2 37,6 36,7 34,4 34,8 35,2 34,6 33,8 32,5 32,7 
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REFORMY W SZKOLNICTWIE 
 

ROK CZEGO DOTYCZYŁA REFORMA 

1918 – 22  

Ogólnopolski Zjazd 
Nauczycielski  
kwiecień 1919 

i Uchwała Sejmu 
(nigdy nie została  

w pełni zrealizowana) 

 

 Ujednolicenie systemu szkolnego, tj. określenie jego organizacji, 
zadań, postaw ideowych i programów. 

 Wprowadzenie 7-letniego obowiązku szkolnego dla wszystkich 
dzieci od 7 do 14 roku życia. 

 Szkoła bezpłatna powszechna i gimnazjalna. 

 Płatna szkoła średnia i studia wyższe. 

 Powiązanie ze sobą wszystkich szczebli szkolnictwa, co miało 
otwierać drogę do wykształcenia bez względu na pochodzenie, 
stan majątkowy i typ ukończenia szkoły średniej.  

 Na szczeblu szkolnictwa średniego: 
- 8-klasowe gimnazjum; 
- wyodrębnione w nich dwa stopnie pierwsze, trzy klasy o charak- 
  terze ogólnokształcącym oraz ukierunkowane klasy wyższe; 
- matura gimnazjalna (tzw. „mała matura” otwierała drogę do 
  studiów wyższych. 

 Ze względu na trudności ekonomiczne została zachowana możli-
wość otwierania szkół prywatnych oraz równouprawniono 
nauczanie domowe z publicznym. 

 

1932 

Ustawa 
„Jędrzejowiczowska” 
( inicjatywa Janusza 

Jędrzejewicza) 

 

 Zróżnicowanie organizacyjne i programowe szkół powszechnych 
(szkoły powszechne I, II i III stopnia – czyli 4-klasowe, 6-klasowe  
i 7-klasowe). 

 Wstęp do gimnazjum dawało ukończenie 6 klas szkoły 
powszechnej, klasa 7 była przeznaczona dla tych, którzy nie 
zamierzali kształcić się dalej. 

 Gimnazjum (odtąd 4-letnie) miało jednolity program ogólno-
kształcący. 

 Do studiów wyższych przygotowywały 2-letnie lecea o programie 
ukierunkowanym (humanistycznym, matematyczno-fizycznym, 
przyrodniczym). 

 Niższe szkoły zawodowe, o charakterze praktycznym, były oparte 
na I stopniu szkoły powszechnej. 

 Gimnazja zawodowe odpowiadały gimnazjom ogólnokształcącym 

 Licea zawodowe uprawniały do dalszych studiów w wyższych 
szkołach technicznych. 

 Wprowadzono 3-letnie licea pedagogiczne, zniesiono 5-letnie 
seminaria nauczycielskie.  

 

1939-45 
Organizacja Tajnego 

Nauczania 

 

Nauczyciele sami organizowali tzw. „komplety” na różnych etapach 
edukacyjnych, w zależności od opanowanego przez uczniów 
materiału. 
 

1945 

Ogólnopolski Zjazd 
Oświatowy 

w Łodzi 
oraz 

Manifest PKWN 
(Polskiego Komitetu 

Wyzwolenia 
Narodowego) 

 

Program rozwoju i zapowiedź najbliższych zadań polityki oświato-
wej dotyczył m.in. odbudowy szkolnictwa i zapewnienia powszech-
ności nauczania. 

 W pierwszym okresie po wyzwoleniu, przy szybkim uruchamianiu 
szkolnictwa, niemożliwa była jego reorganizacja. Nie wprowa-
dzono więc większych zmian w programach. 

 Wszystkie szkoły miały mieć jednakowy program oraz konieczne 
zniesienie podziału szkół powszechnych na poszczególne stopnie 
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organizacyjne, narzucony przez ustawę z 1932 roku. 

 Wprowadzono zrównanie programu nauczania VII klasy szkoły 
powszechnej z I klasą gimnazjum, co umożliwiało absolwentom 
7-klasowej SP podejmowania nauki w II klasie gimnazjum. 

 Skrócono naukę w gimnazjach do 3 lat. 
 

lata 

1948-60 

Sejm Ustawodawczy –
założenia  

pracy dydakt.-wychow. 
mają opierać się na 

podstawach 
marksistowsko – 

leninowskich. 

 

 Obowiązkowa nauka języka rosyjskiego. 

 Likwidowano szkoły prywatne. 

 Stopniowo suwano religię z nauczania szkolnego. 

 Od 1951 roku tworzono szkoły przysposobienia zawodowego, 
dające praktyczne przygotowanie do zawodu, były to: zasadnicze 
szkoły zawodowe oraz technika zawodowe. 

 Organizowano wieczorowe szkoły inżynierskie dla pracujących 
oraz studia zaoczne. 

 W 1956 roku podjęto decyzje o wydłużeniu obowiązku szkolnego 
do 16 roku życia (było 14) i obowiązku ukończenia 7 klas szkoły 
podstawowej. 

 

1961 
 
 

Ustawa Sejmowa 
15.07.1961. 

Reforma organizacyjna  
i programowa   
rozpoczęła się  

w roku szkolnym 
1962/63 

 

 Wprowadzenie 8-klasowej szkoły podstawowej. 
(Obejmowało to pierwszoklasistów, którzy rozpoczęli naukę  
w 1959 roku – pierwsi absolwenci w czerwcu 1966r). 

 Przedłużenie obowiązku szkolnego do 17 roku życia. 

 Wprowadzono wszędzie świecki charakter szkół i instytucji 
edukacyjnych. 

- w szkole podstawowej: 

 W klasie III i IV wprowadzono wiadomości o przyrodzie, zamiast 
dotychczasowej przyrody z geografią. 

 Uległy zmianie nazwy przedmiotów, które sugerowały bardziej 
wszechstronne podejście: 

- śpiew – na wychowanie muzyczne 
- rysunki – na wychowanie plastyczne 
- prace ręczne – na zajęcia praktyczno-techniczne (warsztatowe) 

 Zwiększono w każdej klasie I-III ilość godzin matematyki. 

 W klasie I i II zmniejszono ilość godzin na plastykę technikę – 
 po 1 godzinie tygodniowo. 

 W klasie III zamiast trzech godzin na przyrodę i geografię przez-
naczono dwie godziny tygodniowo na wiadomości o przyrodzie. 

 Nowością w klasie IV była historia, jednak nie jako oddzielny 
przedmiot, tylko włączona do języka polskiego. 

 W klasie VII i VIII wprowadzono nowy przedmiot – wychowanie 
obywatelskie. 

 We wszystkich klasach wprowadzono nowe programy oraz 
zmianę metod nauczania (ograniczanie metod słownych na 
korzyść filmów, doświadczeń, pokazów, wycieczek). 

 W nowych założeniach został przesunięty akcent z nauczania – 
na uczenie się, z podawania wiadomości – na kierowanie pracą 
ucznia, z postawy przyjmującej – na aktywną. 

 

1989-1998 
TRZECIA 

RZECZPOSPOLITA 

 

 Dyrektorzy i nauczyciele uzyskali uprawnienia do bardziej elasty-
cznej realizacji programów nauczania oraz tworzenia klas 
autorskich. 

 Do szkół i przedszkoli została wprowadzona nauka religii. 

 Wdrożony w 1991 roku program oszczędnościowy wiązał się ze 
zmniejszeniem tygodniowej liczby godzin lekcyjnych w klasach I-
VIII oraz ograniczeniem działalności pozalekcyjnej szkół. 
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 Wskutek wyżu demograficznego wzrosła liczba szkół średnich 
ogólnokształcących i zawodowych. 

 Coraz liczniej zaczęły powstawać płatne szkoły niepubliczne. 
 

1999-2016 
WIELKA REFORMA  
W SZKOLNICTWIE 

 

 Wprowadzono: 
- 6-letnią szkołę podstawową; 
- 3-letnie gimnazjum; 

 Od września 2002 roku, po ukończeniu gimnazjum, uczeń może 
dalej kształcić się w wybranym typie szkół: 

- 3-letnim liceum ogólnokształcącym; 
- 3-letnim liceum profilowanym, które realizuje kształcenie ogól- 
  ne oraz kształcenie w danym profilu; 
- 4-letnim technikum; 
- 2-letniej szkole zawodowej. 

 Funkcjonują również: 
- roczne lub 2-letnie szkoły policealne, które umożliwiały nabycie 
  kwalifikacji zawodowych na poziomie technika; 
- licea uzupełniające dla absolwentów szkół zawodowych.  

 Powołane zostały komisje egzaminacyjne: 
- centralna – opracowuje standardy wymagań, analizuje wyniki 
   egzaminów; 
- regionalna – przeprowadza sprawdziany i egzaminy. 

 Wprowadzono sprawdziany zewnętrzne dla uczniów klas VI szko-
ły podstawowej oraz egzaminy dla uczniów III klasy gimnazjum. 

 Od 2004 roku przeprowadzono po raz pierwszy egzamin 
zawodowy dla absolwentów nowego typu szkół zawodowych,  
a w 2005 roku nowy egzamin dojrzałości dla absolwentów 
nowego typu liceów. 

 

2017 KOLEJNE ZMIANY 

 

 Likwidacja gimnazjum. 

 Wprowadzenie: 
- 8-letniej szkoły podstawowej; 
- 4-letniej szkoły licealnej ogólnokształcącej. 
- 5-letniego technikum 
- 3-letniej zasadniczej szkoły branżowej 

 Od 2019 roku uczniowie kończący szkołę podstawową będą mieć 
egzaminy zewnętrzne z języka polskiego, matematyki i języka 
obcego, a od 2022 roku dodatkowo jeszcze jeden egzamin  
z wybranego przedmiotu spośród: historii, biologii, fizyki, chemii, 
geografii. 

 W 2019 roku do szkół średnich przybędą jednocześnie dwa 
roczniki uczniów: 

- absolwenci VIII klasy szkoły podstawowej, którzy uczyć się będą 
  według nowego programu; 
- absolwenci III klasy gimnazjalnej, którzy uczyć się będą jeszcze  
  według starego programu nauczania. 
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PŁOCKIE  PRZEDSZKOLA   

PRZED  II  WOJNĄ  ŚWIATOWĄ 
 

       Pierwsze próby organizowania zakładów wychowawczych przeznaczonych do opieki 

nad młodszymi dziećmi obserwowano na ziemiach polskich w XIX wieku. Pierwowzorem 

przedszkoli były tzw. ochronki, czyli instytucje opieki o charakterze przedszkolnym. Posiadały 

bardzo ciasne pomieszczenia, uniemożliwiające zorganizowanie swobodnej zabawy. 

Nieliczne ochronki powstawały w wyniku różnych akcji filantropijnych. Były utrzymywane  

i prowadzone przez zakony oraz stowarzyszenia religijne. Placówki te troszczyły się  

o wychowanie w posłuszeństwie i karności. 

        W Płocku takie instytucje były prowadzone przez Płockie Towarzystwo 

Dobroczynności, „Caritas” oraz parafię Mariawicką. Potrzeba zorganizowania takiego 

wsparcia wynikała z faktu, iż w dobie intensywnego rozwoju przemysłu w wielu wypadkach 

koniecznością było podejmowanie pracy zarobkowej również przez matki. Instytucje te miały 

zapewnić wielogodzinną opiekę i wychowanie dzieciom ubogim, pracujących rodziców. 

Ochronki, założone dla dzieci najuboższej ludności, dawały możność pobierania nauki 

systemem freblowskim i wychowania. Dzieci przy tym – tak naukę, jak obiady i kolację - 

otrzymywały zupełnie bezinteresownie, a nawet często zanosiły do domów w garnuszkach 

pożywienie dla ubogich matek i rodzeństwa. 

        Ponieważ polskim patriotom bardzo zależało na wychowaniu i edukacji młodego 

pokolenia, w 1916 r. reaktywowano organizację Polskiej Macierzy Szkolnej (PSM), której 

głównym celem było krzewienie oświaty poprzez zakładanie, utrzymywanie i prowadzenie 

ochronek, szkół ludowych, organizowanie kursów oświatowych dla analfabetów, szkół 

ochroniarek i seminariów nauczycielskich. 

Nazwę „przedszkole” wprowadzono w Ustawie o ustroju szkolnictwa z 11 marca 1932 roku, 

ustalono także jego miejsce w ówczesnym systemie szkolnictwa.  

W latach 30-tych XX wieku wystąpił spadek liczby placówek przedszkolnych,  

a równocześnie liczby objętych opieką wychowanków. Zjawisko to pogłębiało się do 

wybuchu II wojny światowej.  

 

 

ROZWÓJ  PRZEDSZKOLI   

W  WYZWOLONYM  PŁOCKU 
  

         W 1945 roku na Ogólnopolskim Zjeździe Oświatowym wysunięto postulat w sprawie 

obowiązkowego wychowania przedszkolnego w co najmniej dwuletnich (dla 5 i 6-latków) 

przedszkolach. Ich celem było stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci, 

przysposobienia do życia społecznego oraz wykonywania obowiązku szkolnego.  
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 Postulat ten nie został jednak przez pierwsze lata zrealizowany, gdyż sytuacja polskich 

przedszkoli była w opłakanym stanie. Nie posiadały one odpowiedniej bazy lokalowej, 

podstawowego sprzętu, zabawek i pomocy naukowych. Przedszkola stanowiły przede 

wszystkim schronienie i sprawowały opiekę nad dziećmi matek pracujących. Poza 

piaskownicami i to nie wszędzie, nie było innego sprzętu terenowego dla dzieci. 

Umeblowanie przedszkoli też było niewystarczające, a zabawki i pomoce wykonywały same 

wychowawczynie. Opieka lekarska nad dziećmi przedszkolnymi w zasadzie nie istniała, czego 

powodem była mała liczba lekarzy. 

Na Krajowym Zjeździe Wychowania Przedszkolnego w dniach 3-4 listopada 1956 roku 

dokonano wszechstronnej analizy sytuacji w dziedzinie wychowania przedszkolnego. Główny 

nacisk został położony ponownie  na upowszechnianie przedszkoli dla dzieci 5-6 letnich, aby 

przygotować je do rozpoczęcia nauki w szkole. 

 

W latach sześćdziesiątych zlikwidowano  sieć ochronek prowadzonych przez 

zrzeszenia katolików „Caritas”, jednocześnie rozszerzając sieć przedszkoli. Od 1958 roku 

zaczęły  powstawać ogniska przedszkole oraz przedszkola przy szkołach podstawowych.  

Ustawa o rozwoju oświaty i wychowania z 1961 roku ustaliła cele wychowania 

przedszkolnego: wszechstronny rozwój dzieci; przygotowanie do nauki w szkole; pomoc                                                                                                                                                                               

pracującym rodzicom w zapewnieniu opieki wychowawczej. 

Ustawa stała się podstawą opracowania programu wychowania przedszkolnego oraz Statutu 

przedszkola.  

       Od 1977 roku zaczęto upowszechniać wychowanie przedszkolne, obejmując rocznik 

sześciolatków. Przygotowano dla nich specjalny program pracy, wprowadzający naukę 

czytania, opartą na znajomości 22 liter.  Spowodowało to szeroką publiczną dyskusję na 

temat, czy nauka nie zdominuje podstawowego czynnika wychowawczego małych dzieci, 

czyli zabawy.   

          Jak widzimy na przestrzeni lat, polskie przedszkola zmieniały się pod wpływem 

różnych koncepcji pedagogicznych oraz w zależności od ustroju, od placówek o charakterze 

opiekuńczym do wychowawczo-dydaktycznych. Taki charakter zaczęły mieć również 

przedszkola płockie. 

 

Najstarszą płocką placówką jest Przedszkole nr 1 im. Marii Macieszyny. Do dzisiaj 

mieści się ono w kamienicy przy ulicy Kościuszki 7. Ten płocki zabytek został wzniesiony 

około 1803 r. dla pruskiego generała Jana Hinrischa. W 1880 r. urodził się w niej i mieszkał do 

1901 r. Wacław Lachman, kompozytor i pedagog, założyciel chóru „Harfa”. Przypomina  

o tym tablica z 1966 r. W 1911 r. właścicielem kamienicy został Rajmund Rembieliński, 

prefekt departamentu płockiego. W 20-leciu międzywojennym nieruchomość należała do 

rodziny Forbertów, gdzie znajdowała się „Stacja opieki nad dzieckiem’’. W 1946 r. powstała 

ochronka dla najmłodszych pociech. Jak dowodzą materiały źródłowe na początku roku 1951 

działało już Przedszkole Publiczne nr 1, które od 1991 r. rozwija działalność jako Miejskie 

Przedszkole w Płocku. 
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           Odrestaurowany budynek Miejskiego Przedszkola nr 1 w Płocku, ul. Kościuszki 7 

 

 

      Z informacji zawartych w materiałach źródłowych wiemy, że od czasu zakończenia  

II wojny światowej do 1960 r. w Płocku powstało 5 przedszkoli.  W pierwszej połowie lat 60 

zbudowano kolejne trzy, które zapewniały opiekę i rozwój 360 dzieciom /przy ul. Bieruta, 

Jakubowskiego oraz Kobylińskiego/. Dzięki temu na koniec 1965 r. uczyło się w płockich 

przedszkolach 1 258 dzieci, co stanowiło 33% dzieci w wieku od lat 3 do 7 . W kolejnych 

latach powstawały nowe przedszkola, a dzięki temu coraz więcej dzieci zostawało objętych 

opieką.  

 

Tabela 10.      Rozwój płockich przedszkoli na przestrzeni 100 lat 

Rok szkolny 
 

Liczba miejskich 
przedszkoli 

Liczba 
oddziałów 

Ilość 
przyjętych 

dzieci 

Liczba 
wychowawców 

po wyzwoleniu 1948/1949 4 10 brak danych 16 

lata 60-te 1960/1961 7 14 649 brak danych 

lata 70-te 1972/1973 14 50 2020 92 

lata 80-te 1980/1981 21 80 2080 ok.160 

lata 90-te 1991/1992 31 121 2956 243 

XXI wiek 2010/20011 26 145 3714 ok. 310 

obecne lata 2018/2019 25 175 3918 354 
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Tabela 11.   Sondaż przeprowadzony wśród mieszkańców Płocka na temat : 

                 „Jak zmieniała się powszechność wychowania przedszkolnego na przestrzeni 100     

lat i jak pamiętają to płocczanie oraz wiedzy o jednych z najstarszych szkół płockich”.  
 

Wiek 
Respondenta 

Respondenci 
uczęszczający 

do 
przedszkoli 

Czy 
współczesne 
przedszkola 

przypominają 
placówki  
z czasów 

powojennych? 

Czy w 
przeszłości, w 
przedszkolach, 

dzieci uczyły 
się z książek? 

Czy potrafią 
Państwo 

powiedzieć 
jak wygląda 

SP 6 w 
Płocku? 

Czy potrafią 
Państwo 

powiedzieć, 
która szkoła 
średnia jest 
najstarszą w 

Polsce? 

20-30 100% 
TAK: 0%               

NIE:100% 
TAK: 0%               

NIE:100% 
TAK: 75%               
NIE: 25% 

TAK: 50%               
NIE: 50% 

31-40 60% 
TAK: 17%               
NIE: 83% 

TAK: 60%               
NIE: 40% 

TAK: 60%               
NIE: 40% 

TAK: 60%               
NIE: 40% 

41-50 50% 
TAK: 17%               
NIE: 83% 

TAK: 33%               
NIE: 67% 

TAK: 42%               
NIE: 58% 

TAK: 25%               
NIE: 75% 

51-60 42% 
TAK: 0%               

NIE:100% 
TAK: 43%               
NIE: 57% 

TAK: 28%               
NIE: 72% 

TAK: 71%               
NIE: 29% 

Powyżej 60 52 % 
TAK: 38 %               
NIE: 62% 

TAK: 66%               
NIE: 34% 

TAK: 52%               
NIE: 48% 

TAK: 90%               
NIE: 10% 

Trochę smutnym faktem jest to, że tylko najstarsza grupa badanych w 90% wie, która wśród 

naszych szkół jest najstarszą szkołę średnią w Polsce. 

 

              A to ciekawe! 

 W naszej szkole mamy dwa sztandary. Oprócz sztandaru, który używamy obecnie  

i posiadamy go od 2010 roku, kiedy naszym patronem został Druh Wacław Milke, mamy 

jeszcze jeden, z czasów przedwojennych, nazywanym przez nas „Sztandarem historycz-

nym". Jest on wyjątkowy – z Matką Boską Europejską i 12-ma gwiazdami w Jej aureoli. 
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„Jak trenujesz, tak będziesz walczyć” 

                                                                 Bruce Lee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                               Uczniowie klasy 7s (2017) 

 

 

 

 

 

Autorzy rozdziału: 

Zbierali materiały uczniowie klasy 6s (rok szkolny 2018/2019) 

Opracowali nauczyciele:  Katarzyna Wolano, Radosław Matlewski, Piotr Wysocki 
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TRUDNE POCZĄTKI….. 

Okres międzywojenny, był trudny dla odradzającego się państwa i miasta Płocka 

również w dziedzinie sportu. Polska była krajem biednym, pozbawionym obiektów i urządzeń 

sportowych oraz kadr trenerskich. Po odzyskaniu niepodległości masowo zaczęły powstawać 

stowarzyszenia i związki sportowe o zasięgu ogólnopolskim. Rozwój płockiego sportu, który 

nastąpił w latach trzydziestych XX wieku, został brutalnie zahamowany przez wybuch  

II wojny światowej. Okupant zniszczył wiele obiektów sportowych, zamarły rozgrywki.  

Mimo strasznego terroru nie zaginął w narodzie duch sportowy. Potajemnie 

uprawiano dyscypliny sportowe i rozgrywano mecze oraz organizowano zawody. 

 

LATA 1918-1939 

PŁOCKI GARNIZON 
 

Sport zajmował poczesne miejsce w działalności władz garnizonu płockiego, które 

upatrywały w nim jeden z głównych czynników wpływających na rozwój formacyjny 

młodzieży wojskowej.  Dzięki sportowi, starano się wpłynąć na rozwój takich cech i postaw, 

jak: zdolność do poświęceń, zdrowa rywalizacja, patriotyzm, nie mówiąc już o dobru 

osobistym,  jakie stanową: zręczność,  spryt, wytrwałość, czy nabywana tężyzna fizyczna. 

Ważnym też zadaniem była integracja społeczeństwa ze swoim wojskiem.  

W 1927r. z inicjatywy ppłk Z. Lecewicza zorganizowano II Wojskowe Zawody 

Sportowe. Uczestniczyli w nich  żołnierze służby czynnej. Zawody miały charakter 

wieloetapowy, 

 

OKRES MIĘDZYWOJENNY 
 

Poza garnizonem wojskowym można było zauważyć powolny rozwój sportu wśród 

ludności cywilnej. Najbardziej znanym na  arenie krajowej było  „Płockie Towarzystwo 

Wioślarskie”.  

1926r.     -   na regatach  związkowych w Bydgoszczy, w konkurencji czwórek półwyścigowych 

ze sternikiem zwycięstwo odnosi załoga w składzie: Kawiecki, Kożniewski, Dobrowolski  

i Nowak pod sternikiem Wojtulanisem. 

1932r.     -  załoga PTW  Kawiecki i Łukaszewski zdobywa pierwsze w  historii płockiego sportu 

mistrzostwo Polski.  Załogi płockie startując na wodach Wisły, a także w Poznaniu, 

Bydgoszczy, Toruniu i Gdańsku odnoszą szereg wspaniałych zwycięstw.  

W 1928 roku PTW otrzymało swój pierwszy sztandar. W 1932 roku zdobyto pierwszy 

tytuł Mistrza Polski Seniorów (Juliusz Jakub Kawiecki i Stanisław Łukaszewski).  

W czasie II wojny światowej cały sprzęt PTW uległ zniszczeniu i zagrabieniu. Po wojnie 

dzięki staraniom Płocczan ( m.in. Juliusza Kawieckiego) zaczęto od nowa organizować bazę 

PTW z hangarami, basenem i siłownią. Zbierano na opuszczonych przystaniach 

poniemieckich nad Odrą resztki łodzi i sprzętu wioślarskiego.  
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Również ważnym klubem płockim okresu 

międzywojennego było TG „Sokół", w którym 

istniały sekcje: LA, hokej na lodzie, tenis stołowy, 

gimnastyka przyrządowa, kolarstwo, boks  

i wioślarstwo. Najbardziej znanymi zawodnikami 

tego klubu byli:  

 biegacz i gimnastyk J.Lewandowski 

 biegacz S.Nowakowski  

 hokeista i kolarz M.Sztyma 

 bokserzy Henryk i Zygmunt Sobocińscy 

 hokeista, bokser i lekkoatleta S. Sobieraj 

 hokeista i lekkoatleta B.Skrzeczkowski 

 sprinter i skoczek S. Kwaśniewski 

 lekkoatleta Wołkogonienko 

 hokeista Żółtowski.  

 

W okresie międzywojennym płocki sport  

szczycił się wieloma sukcesami organizacyjnymi. 

Popularnym w naszym mieście był „Bieg  Dookoła Płocka" na dystansie 5600 m, który  

gromadził corocznie ponad 100 zawodników  i cieszył się ogromnym zainteresowaniem 

płocczan.  W roku 1937  „Sokół" zorganizował imprezę lekkoatletyczną na  rzecz powodzian. 

PAKS – „Płocki Amatorski Klub Sportowy” (po reorganizacji przyjął nazwę KS 

„Masovia")  powstał w latach trzydziestych XX wieku i posiadał dwie  sekcje piłki nożnej  

i hokeja. Najsilniejszą sekcją była sekcja piłki nożnej w, której najlepszymi zawodnikami byli  

J. Zalmewicz, R. Stefański, Wasiak . 

 

HKS „Harcerski Klub Sportowy”, który  opierał swoją działalność na Związku 

Harcerstwa Polskiego. Klub ten posiadał sekcje: hokeja na lodzie, wioślarstwo, kajakarstwo  

i pływanie.  

                

Poważny wkład w rozwój Płockiego sportu  miały szkolne kluby „Jagiellonka", 

„Małachowianka" i Gimnazjum Handlowe. Najsilniejszymi dyscyplinami w szkolnych klubach 

była lekkoatletyka, hokej, gimnastyka i piłka nożna.  Najbardziej znani zawodnicy to 

lekkoatleta i hokeista M.Krysicki, H. Walewski, S. Betley, L. Cygler, S. Lipiński  oraz Bielicki, 

Portalski i Błaszczyk.  

 

Oprócz wymienionych klubów działały jeszcze na polu sportowym takie organizacje, 

jak: „Strzelec",„TUR", Katolickie Stowarzyszenie  Młodzieży, OMP„JUR". 

   

Istniejąca baza sportowa wystarczyła w zupełności dla uprawiających poszczególne 

dyscypliny sportowe. Miejski Stadion Sportowy z drewnianą trybuną i pięciotorową bieżnią 
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służył lekkoatletom, piłkarzom i całej młodzieży  szkolnej, która odbywała tam swoje zajęcia. 

W-F. Hokeiści rozgrywali mecze na lodowisku na „Kamiuszkach" (obecnie miejsce to 

nazywamy popularnie Górkami), zaś trenowali na  wielu ślizgawkach, z których najbardziej 

znane  było lodowisko u Hejkego na Misjonarskiej  i w ogrodzie u  Filipowicza.  

 

Zdawałoby się, że wybuch drugiej wojny światowej przerwie całkowicie ruch 

sportowy w  Płocku. Tak było aż do roku 1943, kiedy to  z inicjatywy znanego w okresie 

przedwojennym  zawodnika Stanisława Sobieraja  powstaje przy Stoczni Rzecznej boisko 

piłkarskie ( stadion Żeglarza). 

 

LATA POWOJENNE 
 

Rozwój sportu w okresie po II wojnie światowej warunkowany był niedostateczną 

bazą sportową. Najwcześniej do życia sportowego obudziło się Płockie Towarzystwo 

Wioślarskie- najstarszy Klub w mieście. Szybko też organizują się kluby sportowe „Kolejarz”, 

„Sparta”, „Gwardia” i „Zryw”, w których przeważają piłka nożna jako gra najbardziej 

atrakcyjna i widowiskowa. 

W 1947 w Płocku powstał  klub sportowy „Elektryczność”, który w następnych latach 

występował jako Zrzeszenie Sportowe „Ogniwo” (1950) i Zrzeszenie Sportowe „Sparta” 

(1955), powstałe z połączenia zrzeszeń Spójni i Ogniwa. Zmiany statutowe i rozszerzenie 

opieki ze strony innych podmiotów spowodowały konieczność ustalenia nazwy klubu dającej 

satysfakcję wszystkim płocczanom i sponsorom. Ostatecznie ustalono, iż klub przystąpi do 

rundy rewanżowej sezonu 1955 jako  KS „Wisła Płock”. W rocznicę 10-lecia powstania, 

decyzją Powiatowej Rady Narodowej klub uzyskał osobowość prawną i został zarejestrowany 

pod nazwą Płocki Klub Sportowy „Wisła”. W tym okresie z płockim klubem współpracowały  

i wspierały jego działalność największe zakłady produkcyjne i przedsiębiorstwa Płocka: 

Zakład Energetyczny, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej, Miejskie 

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych, Płocki Zakład Przemysłu Terenowego i Zakłady 

Mięsne. Związanie klubów z załogami przedsiębiorstw przyczyniło się do umasowienia 

sportu, zwłaszcza wśród młodzieży robotniczej. Działalność młodzieży szkolnej ujęta została 

w ramy Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Jutrzenka” . 

 

Pewnym przełomem w życiu sportowym był bez wątpienia rok 1960, aczkolwiek nie 

zmienił w spodziewany i programowany sposób sportu w mieście.  

W pierwszych latach industrializacji baza powiększyła się nieznacznie do potrzeb. 

Zmodernizowano jedyny stadion, budując pawilon sportowy. W 1963r. zakończona została 

budowa Przystani Wodnej i basenu krytego nad Wisłą, Sportowego Parku Międzyszkolnego  

i dzielnicowego stadionu w Radziwiu, hangaru i benzynowi Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej  

i ośrodka olimpijskiego podnoszenia ciężarów, który ulokowano w zmodernizowanej od 

podstaw sali gimnastycznej. Istotna poprawa nastąpiła w wyposażeniu w urządzenia 
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sportowe płockich szkół. „Wisła” w 1963 roku po raz kolejny zmienia swoją nazwę na 

Zakładowy Klub Sportowy – ZKS „Wisła”.  

ZKS „Wisła” liczył dwanaście sekcji, w tym sekcja piłki ręcznej. Oficjalne powstanie 

sekcji datuje się jednak na rok 1964, kiedy to jej pierwszym kierownikiem został Eugeniusz 

Woroniecki. Wtedy też zaczęto nazywać klub Nafciarzami, gdyż rok wcześniej patronat nad 

klubem przejęły Mazowieckie Zakłady Petrochemiczne. Większość zespołu Wisły stanowili 

wówczas słuchacze studium wychowania fizycznego, a później nauczyciele wychowania 

fizycznego oraz uczniowie płockich szkół, głównie 70-siątki.  W czerwcu 2007 r. doszło do 

historycznego wydarzenia - ponad czterdziestoletni właściciel klubu - PKN ORLEN S.A. (prezes 

Piotr Kownacki), oddał 100% udziałów w spółce Miastu Płock (prezydent Mirosław Milewski), 

pozostając jednocześnie jeszcze przez 3 lata sponsorem strategicznym. Dzięki temu Wisła 

Płock stała się klubem miejskim. Z roku na rok, do chwili obecnej, osiągają coraz większe 

sukcesy, szczególnie w piłce ręcznej.  

 

Oprócz prężnie działającego KS „Wisła”, istniejący już w okresie międzywojennym 

Klub Sportowy „Masovia” coraz bardziej się rozwija i choć nieco zapomniany, w cieniu 

innych miejskich klubów, śmiało może uchodzić za chlubę i wizytówkę najlepszych  

i najcenniejszych tradycji miasta (rok zał. 1936), który jest drugim po Płockim Towarzystwie 

Wioślarskim „Budowlani” (rok zał. 1882) najstarszym klubem sportowym w Płocku.   

Przez dziesięciolecia zrzeszeni w klubie sportowcy z dumą i powodzeniem wypełniali 

misję ambasadora miasta i Polski na arenach krajowych i międzynarodowych. Dzisiaj mało 

kto już pamięta o 13 sekcjach sportowych i zawodnikach podziwianych w Płocku przy okazji 

meczów nieobecnych już na sportowej mapie Płocka sekcji bokserskiej i hokeja na lodzie, czy 

wyścigów drużyny motorowej. Spośród wszystkich dyscyplin piszących na przestrzeni 

dziesięcioleci historię KS „Masovia” (piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka, strzelectwo, lekka 

atletyka, tenis stołowy, szachy, brydż sportowy) chlubną tradycję i pamięć o klubie czynnie 

podtrzymuje dzisiaj jedynie sekcja badmintona. 

 

Znaczący rozwój bazy sportowej przypada na lata 1973-75. Oddano wtedy  

do użytku wielki, nowoczesny Stadion ZKS „Wisła” na 15 tyś. Widzów, strzelnicę 

małokalibrową Ligi Obrony Kraju, Halę gimnastyczna Przedsiębiorstwa Budownictwa 

Przemysłowego „Petrobudowa”, Halę sportową Zespołu Szkół Chemicznych Mazowieckich 

Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych, zmodernizowano przystań wioślarską, 

wybudowano kompleks boisk przy Zespole Szkół Ekonomicznych, Techniku Elektrycznym, 

przy szkołach podstawowych Nr 5, 12 i 17 oraz w osiedlach mieszkaniowych „Kolegialna”,  

i „Skarpa”. Rozpoczęto budowę basenu kąpielowego przy ul. Kobylińskiego. 

Płock stał się miejscem organizacji wielu międzynarodowych imprez sportowych. 

Odbywały się tu spotkania w rugby między Czechosłowacją i NRD, spotkanie w podnoszeniu 

ciężarów, zapasy Helsinki-Warszawa, Międzynarodowe Zawody Łodzi Motorowych. Turniej 

Przyjaźni w piłce ręcznej juniorów, mecz piłki nożnej Kadra PZPN – Twante Enschede 

(Holandia), zawody lekkoatletyczne juniorów Polska – RFN. 
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Stan organizacyjny sportu wyczynowego w latach siedemdziesiątych nie uległ 

zmianie. Działa najstarszy płocki klub, Płockie Towarzystwo Wioślarskie. Zawodnicy tego 

klubu : G. Stellak i S. Maciejowski uczestniczyli w Igrzyskach 

Olmpijskich w Monachium, W. Chmielewski w Igrzyskach 

Olimpijskich w Montrealu. Zawodnicy płoccy zajęli w 1974r.  

II miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów w dwójce 

wioślarskiej oraz kilkakrotnie odnieśli zwycięstwa na 

Mistrzostwach Polski w czwórce ze sternikiem i bez sternika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            ze zbiorów prywatnych – 1975-77r.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klasy 6s z SP6 na treningu (2018). 

 

 

 

ZKS „Wisła” działający przy Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych 

również legitymuje się osiągnięciami sportowymi. Piłkarze ręczni tego Klubu awansowali  

w 1975r. do I Ligi.  

Połączeniu uległ sport szkolny. Z Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Jutrzenka”  

i Akademickiego Związku Sportowego „Politechnika” powstał Szkolny Związek Sportowy AZS. 
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Zwiększa się ilościowo i podnosi kwalifikacje kadra trenerska, instruktorska oraz 

nauczyciele W-F w szkołach, a Międzyszkolny Klub Sportowy „Jutrzenka” w piłce ręcznej 

przoduje w kraju. 

 

Obecnie Płock ma fantastyczne warunki do uprawiania sportu. W mieście jest 

nowoczesna hala sportowo-widowiskowa Orlen Arena z widownią na 5,5 tysiąca osób,  

w której na co dzień mają treningi piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock, wielokrotni mistrzowie  

i wicemistrzowie Polski. Przy Orlen Arenie znajduje się Skyte Park, a tuż obok stadion  

im. Kazimierza Górskiego, na którym swoje mecze rozgrywa pierwszoligowa drużyna piłki 

nożnej Wisły Płock.  

Miasto posiada jeszcze dwa stadiony, ponadto trzy pływalnie, halę sportową  

ze ścianką wspinaczkową, korty tenisowe (otwarte i kryte), przystań jachtową, lotnisko 

aeroklubu i lodowisko (w sezonie zimowym). 

W Płocku przybywa ścieżek rowerowych i terenów zielonych z siłowniami pod 

chmurką. Powstało też sześć kompleksów boisk Orlik. 

Od stycznia 2013 r., z inicjatywy prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego, 

realizowany jest w naszym mieście program „Otwarte Szkolne Obiekty Sportowe”.  Dzięki 

niemu obiekty sportowe w wybranych placówkach oświatowych są nieodpłatnie 

udostępniane mieszkańcom. 

W rozwijającej się bazie sportowej sukcesów płockich sportowców, w różnych 

dyscyplinach, mamy bardzo wiele, z czego jesteśmy niezmiernie dumni. 

 

 

 

Czy wiesz, że…. 

 

 Na przełomie lat 50/60 ubiegłego stulecia 

             Szkoła Podstawowa nr 6 w Płocku miała  

            największą salę gimnastyczną w powiecie. 

To właśnie w naszej szkole odbywały się zawody 

międzyszkolne z różnych dyscyplin sportowych. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Informacja o budowie sali gimnastycznej 

– artykuł z lokalnej gazety (1957)  
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Płoccy olimpijczycy, którzy swoją przygodę ze sportem rozpoczęli w „Szóstce”.  

 

             JERZY KRASKA (absolwent SP6 z 1965r.) 

             piłka nożna – defensywny pomocnik 

             Mistrz Olimpijski z Monachium (1972) 

            („ORŁY GÓRSKIEGO” )               

 
                                               Na zdjęciu – trzeci od końca 

 

 

 

 

  

 

              
 

                                    RYSZARD JEDLIŃSKI (absolwent SP6 z 1967r.) 

                                    piłka ręczna – pozycja obrotowego 

                                      - Olimpijczyk z Moskwy (1980) 

                                      - medalista Mistrzostw Świata 

                                                                 Karierę rozpoczął w „Szóstce” pod okiem    

                                                                 trenera i nauczyciela SP6  – Wojciecha Majchrzaka. 

 

 

 

 

 

MICHAŁ ŁOGOSZ (absolwent SP6 z 1992r.) 

Badminton 

  - Olimpijczyk z Sydney (2000) 

- Olimpijczyk z Aten (2014) 

- Olimpijczyk z Pekinu (2008) 

- Olimpijczyk z Londynu (2012) 

- wielokrotny medalista Mistrzostw Polski i Europy 

               Karierę rozpoczął w „Szóstce” pod okiem  

               trenera i nauczyciela SP6 – Piotra Byttnera.  
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A to ciekawe! 
Czy wiesz, że w latach 30-tych XX wieku w szkołach powszechnych (obecnie 

podstawowych) corocznie na początku czerwca uroczyście obchodzono „Święto Wychowania 
Fizycznego”.  

Do tego dnia młodzież przygotowywała się przez długie tygodnie. Na stadionie, po 
uroczystej defiladzie, wszyscy prezentowali swoje gimnastyczne umiejętności. 
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"Piękno rzeczy śmiertelnych mija,  

 lecz nie piękno sztuki." 
                                                 Leonardo da Vinci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorzy rozdziału: 

Zbierali materiały uczniowie klasy 5s (rok szkolny 2018/2019) 

Opracowali nauczyciele:  Martyna Nowak, Małgorzata Krzyżanowska  
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Muzeum Mazowieckie w Płocku 

           Muzeum powstało w 1821r. w dwóch salach Szkoły Wojewódzkiej Płockiej (dziś 

Małachowianka). W latach 1836 – 1907r. jego  działalność zawieszono. Wznowiono 

działalność w kamienicy przy Rynku Kanoniczym nr 8 (dziś Plac Narutowicza nr 8) w 1912r.  

W 1928r. zmieniono nazwę na „Muzeum Mazowsza Płockiego im. prof. Ignacego 

Mościckiego”. Od 1930r. Muzeum mieściło się w dwóch budynkach: przy Rynku Kanoniczym 2 

(dziś Biblioteka im. Zielińskich) – zbiory archeologiczne, etnograficzne i przyrodnicze oraz  

w siedzibie przy Rynku Kanoniczym 8 – zbiory historyczne i kulturalne.  

Podczas okupacji budynek przejęły przez władze niemieckie. Po wojnie Muzeum 

wznowiło swoją  działalność 1 grudnia 1945r. Powstawały wtedy jego kolejne działy: 1952r. 

archeologii, 1953r. przyrody, 1954r. geologii, 1955r. historii.  

W 1963r. Muzeum przyjęło nową nazwę – Muzeum Mazowieckie w Płocku. Uroczyste 

otwarcie nowej siedziby muzeum w Zamku Książąt Mazowieckich nastąpiło 16 maja 1973r.  

           W 2004r. przeniesiono Muzeum do secesyjnej kamienicy przy ul. Tumskiej 8, gdzie 

działa do chwili obecnej. 

            

 

Pod koniec 2010r. w nowym, 

dobudowanym do secesyjnej kamienicy 

gmachu Muzeum Mazowieckiego, 

udostępniono zwiedzającym ekspozycję 

„X wieków Płocka. Płock w przestrzeni 

kulturowej Mazowsza, Polski, Europy”.  

Obecnie przy ul. Kolegialnej 6 

budowana jest filia Muzeum, w której 

znajdzie się imponująca kolekcja art déco. 
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Jednym z najważniejszych elementów ekspozycji jest makieta Płocka z ok. 1800r.  

o powierzchni 40 m2 i towarzyszące jej światła i dźwięk. Jest to jedna z największych  

i najbardziej unikatowych makiet prezentowanych w polskich muzeach. 

 

 

A to ciekawe! 

To najstarsze polskie muzeum, powstałe z inicjatywy członków Towarzystwa 

Naukowego Płockiego (TNP) w 1821r., posiadające zbiory historyczne, numizmatyczne, 

artystyczne, archeologiczne i etnograficzne.  

Z powodu imponującej ekspozycji poświęconej sztuce secesji, zwane często „muzeum 

secesji". 

 

 

Spichlerz 

              Historia azjatyckiej kolekcji Muzeum Mazowieckiego w Płocku sięga 1913r. Kolekcja ta 

powstała na początku XX w. i została przekazana płockiemu muzeum przez Towarzystwo 

Naukowe Płockie w 1949r. 

 

A to ciekawe! 

Spośród wielu spichlerzy, wybudowanych na skarpie płockiej, do dnia dzisiejszego 

zachowały się jedynie dwa obiekty, wzniesione w drugiej połowie XIX wieku.  

W jednym z nich mieści się Archiwum Państwowe, zaś w drugim Dział Etnograficzny Muzeum 

Mazowieckiego. 
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Budynek Spichlerza 

                         

                                                          

Muzeum Żydów Mazowieckich 
 

         Od 15 marca 2013 można odwiedzać Muzeum Żydów Mazowieckich, działające  

w strukturach Muzeum Mazowieckiego w Płocku. 

   

 Tora – pięć pierwszych ksiąg Biblii, 

 najważniejszy tekst objawiony judaizmu 
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A to ciekawe: 

Muzeum ma swoją siedzibę w budynku dawnej synagogi, tzw. małej, zwanej też 

"bożnicą". Małej, ponieważ w Płocku naprzeciwko obecnego pomnika 13 Straconych była 

również wielka synagoga, zburzona na przełomie 1950 i 1951 roku. 

 

               

Muzeum Diecezjalne  

im. bł. abpa. Antoniego Juliana Nowowiejskiego 
             

 Podczas remontu katedry płockiej w latach 1901-1903 powstała idea budowy 

muzeum w celu przeniesienia licznych zabytków, które były w świątyni. Nowy budynek 

zbudowano w 1903 r. według projektu architekta Stefana Szyllera, który swoim wyglądem 

nawiązywał do stylu katedry. Zbiory muzealne zapoczątkowały zabytki z katedry płockiej oraz 

darowizny: ks. Tomasza Kowalewskiego i prof. Franciszka Tarczyńskiego.  

W latach 1929 -1930 muzeum rozbudowano wg projektu Franciszka Morawskiego.  

W miejsce rozebranych spadzistych dachów powstała górna kondygnacja w formie attyki ze 

szklanym dachem nad główną salą. W 2008 Muzeum Diecezjalne otrzymało nową 

powierzchnię użytkową znajdującą się w dawnym Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku.  

Od kwietnia 2009 roku muzeum nosi imię swojego założyciela arcybiskupa Antoniego 

Nowowiejskiego. 

          Od 20 kwietnia 2018r. Opactwo Pobenedyktyńskie wraz z całym Wzgórzem Tumskim  

i znajdującymi się na nim zabytkami jest Pomnikiem Historii – miano nadawane tylko 

najważniejszym zabytkom polskim przez Prezydenta RP. Za przygotowanie dokumentacji 

potwierdzającej wagę i znaczenie historyczne zabytkowych obiektów odpowiedzialny był 

proboszcz parafii katedralnej ks. kan. Stefan Cegłowski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Herma św. Zygmunta z 1370r. z piastowskim  diademem. 
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A to ciekawe! 

Herma św. Zygmunta to relikwiarz zawierający fragment czaszki świętego, wykonany  

w latach 1351–1356, ofiarowana płockiej katedrze przez króla Kazimierza Wielkiego. 

                                                           

 

Rejonowe Muzeum Poczty w Płocku 

               Muzeum powstało 6 maja 2016r. z prywatnej inicjatywy p. Pawła Mieszkowicza. Nie 

była to przypadkowa data - 6 maja 1840 roku wprowadzono do obiegu pierwszy znaczek  

o nominale jednego pensa, przedstawiający podobiznę królowej Wiktorii, tzw. „Penny Black”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiątkowe listy, monety i znaczki pocztowe 

 

 

 

 

 

A to ciekawe! 

Torba listonosza waży od 15 do 20 kg. O muzeum powstał komiks. Można go 

przeczytać w czasopiśmie „Poczta Polska”.                                                 
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Muzeum Szkolne LO im. Marszałka Stanisława Małachowskiego 

zwyczajowo nazywane 

Muzeum „Małachowianki” 

 
             Muzeum zostało otwarte w1980r. w czasie uroczystych obchodów 800-lecia szkoły. 

Zlokalizowano je w części dawnej kolegiaty św. Michała, do której przylegała szkoła.  

             Dzięki między innymi funduszom unijnym (30 mln zł) przeprowadzono kilka lat temu 

remont auli (dawnej kaplicy św. Kazimierza) oraz prace w podziemiach budynku, odsłaniające 

fundamenty z różnych okresów rozbudowy i przebudowy romańsko-gotyckiej kolegiaty. 

Remont podziemi bardzo się wydłużył ze względu na prace archeologów, którzy znaleźli tutaj 

ponad 600 szkieletów ludzkich. 

 

A to ciekawe! 

                  W 1946r. Małachowiankę ukończył Tadeusz Mazowiecki - pierwszy premier III RP.  

W szkole podobno straszą duchy.  

W muzeum szkolnym znajduje się jeden z najstarszych sztandarów harcerskich pochodzący  

z 1920 roku. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aula - pamiątkowe zdjęcia i kopia świadectwa absolwenta 

- Tadeusza Mazowieckiego. 
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Muzeum „Jagiellonki” 

                 Jesienią 2015 roku w dawnej szatni uroczyście otwarto muzeum szkolne. Inwestycja 

kosztowała ponad 600 tys. zł, a dofinansowanie unijne wyniosło 85 procent. Na otwarciu 

obecny był prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, który uczył się w Jagiellonce, a później 

pracował w niej jako nauczyciel języka polskiego.                                                       

 

Płocka Galeria Sztuki 

             W styczniu 1980 roku, w lokalu przy ul. Sienkiewicza 43, swoją działalność rozpoczęło 

Biuro Wystaw Artystycznych. 10 lat później BWA zostało przeniesione do budynku Teatru 

Dramatycznego, przy ul. Nowy Rynek 11. W grudniu 1992 r. Biuro Wystaw Artystycznych 

przekształcono w Państwową Galerię Sztuki, a w październiku 1997r. – w Płocką Galerię 

Sztuki, instytucję samorządową finansowaną z budżetu miasta. W październiku 2006r. nową 

siedzibą PGS stała się zabytkowa mykwa żydowska (rytualna łaźnia) przy ul. Sienkiewicza 36.                      

W listopadzie 2011 r. galeria obchodziła 30-lecie działalności. W lutym 2011 r. swoją 

działalność rozpoczęła Galeria Kreski - subgaleria PGS, w której są wystawiane rysunki, szkice 

i grafiki, czyli prace, w których podstawowym środkiem wyrazu artystycznego jest kreska. 

Jedną z form działalności artystycznej Płockiej Galerii Sztuki, prowadzonej od 2011 poza 

murami PGS, jest Galeria Zewnętrzna oraz stworzona na skwerze na nadwiślańskim wzgórzu 

Galeria Plenerowa – od lipca nowa przestrzeń prezentacji i upowszechniania sztuki. 
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Przestrzeń w całości jest dedykowana kulturze, przeznaczona do realizacji wystaw  

i projektów, spotkań z artystami oraz wydarzeń artystycznych, organizowanych przez lokalne 

środowiska twórcze, organizacje pozarządowe, animatorów kultury i młodych twórców. 

                                  

 

Galeria Sztuki Dzieci i Młodzieży 

                Galeria Sztuki Dzieci i Młodzieży działa przy Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki  

od września 2012 roku i jest poszerzeniem dotychczasowych form pracy artystycznej dla 

dzieci i młodzieży. W Galerii odbywają się zajęcia plastyczne i warsztaty tematyczne, 

organizowane są wystawy sztuki dziecięcej i sztuki inspirowanej twórczością dzieci z kraju  

i zagranicy, a także warsztaty taneczne i prezentacje zespołów muzycznych POKiS. Celem 

zajęć jest odkrywanie i rozwijanie zdolności dzieci i młodzieży, wspieranie indywidualnego 

rozwoju, korygowanie i usprawnianie zdolności manualnych uczestników zajęć, kształcenie 

wyobraźni i zmysłu obserwacji.               

 

Galeria P. 
 

                 Galeria P. mieści się w holu Urzędu Miasta Płocka. Została powołana do życia  

w lutym 2012 roku. Pomysłodawcą galerii jest Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki (POKiS). Galeria 

miała stanowić brakujące ogniwo między Płocką Galerią Sztuki a Galerią Oto Ja. Pierwsza 

prezentuje sztukę profesjonalną, druga stawiała na sztukę naiwną, tworzoną głównie przez 

osoby niepełnosprawne. 
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         „Szczęśliwi ci,  

         którzy mają w sercu muzykę i uśmiech na ustach”.   
                                                                                                                                                                                            Franz Schubert 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klasy VII i VIII (rok szkolny 2018/2019) 

 

 

Autorzy rozdziału: 

W zbieraniu materiałów pomagali uczniowie klasy 4b (rok szkolny 2018/2019). 

Opracowali nauczyciele:  Justyna Różycka, Magdalena Ceglińska, Anna Dmochowska 
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W wyzwolonym kraju w 1918 roku skupiono się na zniwelowaniu analfabetyzmu wśród 

dzieci i młodzieży oraz powszechności nauczania. Również czas II Wojny Światowej odcisnął 

ogromny ślad w dziedzinie oraz działalności kulturalnej naszego miasta. Na początku  

lat 50 -tych władze oświatowe kładły ogromny nacisk na organizację zajęć pozalekcyjnych, 

które odbywały się nie tylko na terenie szkoły, ale również w placówkach kulturalnych. 

Instytucje proponowały dzieciom szereg ciekawych warsztatów, które miały na celu rozwój 

zdolności, zainteresowań dzieci oraz stwarzania możliwości kontaktu z szeroko pojętą 

kulturą.  

Lata powstania płockich placówek kulturalno-oświatowych  

w okresie 1918-2018 

 

NAZWA PLACÓWKI ROK ZAŁOŻENIA 

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „ Dzieci Płocka” 1946 

Młodzieżowy Dom Kultury 1 listopada 1950  

Spółdzielczy Dom Kultury 1972-1973 

Dom Technika 1974  

Zespół Tańca Ludowego „Masovia” Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku 1977  

Pawilon Dydaktyczno – Naukowy ZOO 1979  

Zespół Pieśni i Tańca „Wisła”  1995  

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki 1999  

 

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” 

    „Dzieci Płocka" są najstarszym zespołem dziecięcym w Polsce. Początkowo 

kilkunastoosobowa drużyna harcerska, jest dziś dużym Zespołem, który skupia ponad 500 

dzieci, od 5 do kilkunastu lat; najstarsi to maturzyści. Jego historia jest ściśle związana z 

osobą druha Wacław Milke, który  po pięciu latach spędzonych w obozie koncentracyjnym 

w Gusen (Austria) i rocznym pobycie wśród Polonii we Francji wrócił do Płocka.  

Szybko rozpoczął pracę z młodzieżą tworząc starszoharcerski krąg w Liceum im. Stanisła-wa 

Małachowskiego, który wkrótce staje się Harcerską Drużyną Artystyczną, którą tworzą 

również dzieci ze szkół podstawowych. 

Druh zawsze podkreślał swój harcerski rodowód. Od samego początku istnienia 

każde dziecko, przyjęte do Zespołu powtarzało za druhem zobowiązujące słowa: "Będę 

dobrym dzieckiem w domu, dobrym uczniem w szkole i dobrym uczestnikiem zespołu." 
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W roku 1948 po raz pierwszy dołączyły do zespołu dzieci ze szkół powszechnych. 

Przez lata pracy dzieciom i młodzieży uczęszczającym na zajęcia dane było wielokrotnie 

brać udział w doniosłych uroczystościach i dostąpić zaszczytu spotkania ludzi, którzy są 

wybitnymi postaciami epoki, w której żyjemy. 

W roku 1994 z inicjatywy grupy dawnych członków Zespołu w sposób spontaniczny 

powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, 

którego celem jest udzielanie merytorycznego, rzeczowego i finansowego wsparcia 

Zespołowi oraz popularyzowanie jego osiągnięć na terenie kraju, jak również poza 

granicami.  

 

 

 

W 1997 roku nastąpiło uroczyste 

otwarcie nowej siedziby przy ul. 

Jachowicza – przekazanej przez Radę 

Miasta Płocka.  
 

   

 

 

 

 

Jako społeczność szkolna Szkoły   Podstawowej nr 6 dumni jesteśmy z faktu, 

że to właśnie uczniowie płockiej „Szóstki” tworzyli 8 pierwszych par, o czym 

wielokrotnie wspominał Druh Wacław przy okazji pobytu na uroczystościach szkolnych. 

Druh Wacław Milke to niewątpliwie wielka postać, wielkie serce, niesamowity człowiek, 

który całym swoim życiem wskazywał 

drogę wielu pokoleniom młodych ludzi.  

Z tym większą dumą, od 25 marca 2010, 

Szkoła Podstawowa nr 6 w Płocku nosi 

Jego imię. 
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              MŁODZIEŻOWY  

          DOM   KULTURY 

          Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla 

Maciusia Pierwszego w Płocku jest placówką 

wychowania pozaszkolnego. Główna 

siedziba obecnie znajduje się w zabytkowej 

kamienicy, którą kiedyś zajmował Hotel 

Angielski przy ul. Tumskiej 9.  

 

 

 

           Tradycja placówki wywodzi się  

z początków istnienia Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. 1 listopada 

1950r., powstał Harcerski Ośrodek Metodycznyz siedzibą przy ul. Kolegialnej 21. raz  

z kolejnymi zmianami nazwy - Dom Harcerza, Dom Kultury Dzieci i Młodzieży, a w końcu 

Młodzieżowy Dom Kultury , któremu nadano imię Króla Maciusia Pierwszego, bohatera 

powieści Janusza Korczaka. Od 1988 r. istnieje w nim Galeria Twórczości Plastycznej 

Dziecka, w której prezentowane są cykliczne wystawy. Tutaj także nauczyciele plastyki 

pokazują swoje prace w ramach cyklu "Mistrz i uczeń". Osobny nurt działalności stanowi 

organizacja imprez sprzyjających animacji kultury dzieci i młodzieży. Od 2009 r. w MDK 

działa edukacyjne studio nagrań, które stwarza wychowankom możliwość nagrania  

i archiwizowania swoich prezentacji. 
Na zlecenie organu prowadzącego od 1992 roku posiada jako swoją filię Ogród 

Jordanowski, mieszczący się w Płocku przy ul. Wyszogrodzka 1. Od 2000 roku, rozszerzając 

swoją działalność, prowadzi filię eMDeKuś w Szkole Podstawowej nr 23, na osiedlu 

Podolszyce Północ. Placówka jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Placówek 

Wychowania Pozaszkolnego oraz 

Miejscem Odkrywania Talentów 

nadanym przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej. Przy Młodzieżowym Domu 

Kultury, na rzecz dzieci i młodzieży, 

działa Stowarzyszenie Edukacji 

Kulturalno - Artystycznej i Nauki.  
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SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY 
                                                                                                                                                                                            

Pisząc o rozwoju placówek kulturalnych 

miasta Płocka nie sposób nie wspomnieć 

o działalności Spółdzielczego Domu 

Kultury, mieszczącego się przy 

ul. Krzywoustego 3. Jego twórcami byli 

oddani tej idei pracownicy, działacze 

samorządowi i zwykli mieszkańcy. 

Obejmował swoim zasięgiem przede 

wszystkim mieszkańców osiedli Płockiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-

Własnościowej. Stanowi on zespół 

placówek społeczno-wychowawczych 

Spółdzielni, w których rolę wiodącą pełni    

                                                                            Spółdzielczy Dom Kultury.  

 

Lata powstania płockich klubów osiedlowych w okresie 1918-2018 

 

              Do dziś, kontynuując tradycję, placówki społeczno – kulturalne Spółdzielni 

prowadzą otwartą działalność na rzecz mieszkańców osiedli poprzez prowadzenie stałych 

form pracy, w których uczestniczy corocznie ponad 1300 osób (dorośli, młodzież i dzieci). 

Placówki organizują różnego rodzaju imprezy i zajęcia.  

 

DOM TECHNIKA 

        Dom Technika od wielu lat 

kojarzony jest z płocką kulturą  

i działalnością społeczną.  

NAZWA  ROK ZAŁOŻENIA 

Klub na Osiedlu Łukasiewicza 1974  

Klub Osiedla Kochanowskiego i harcówka 1978  

Klub Osiedla Dworcowa  Wrzesień 2000  
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Przez lata wizytówką placówki był zespół folklorystyczny „Płock” , który odnosił wiele 

sukcesów w kraju i za granicą. Na uwagę zasługuje również zespół „Wioślaki”, który opierał 

swoją twórczość o folklor miejski oraz piosenkę satyryczną. Znany był również zespół 

taneczno– wokalny „Petrolinki”, który powstał w 1979 roku, a  założony był przez Irenę 

Kapuścińską. W skład zespołu wchodziły dzieci w wieku od 5 do 14 lat, wywodzące się 

głównie z rodzin pracowników ówczesnej „Petrochemii”. Ważną funkcję spełniała również 

biblioteka, której początki sięgają 1969r., kiedy to przy Związku Zawodowym Chemików 

zaczęto gromadzić księgozbiór.  

 

ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO „MASOVIA” 

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII W PŁOCKU 

 

W 1977 roku wytańczyli i wyśpiewali 

swój pierwszy koncert. Od tamtej pory  

ze swoim repertuarem wystąpili ponad tysiąc 

razy. Tańcem i śpiewem zdobywali sceny 

krajowe i zagraniczne. Promowali rodzimy 

folklor od morza do Tatr, a przy okazji 

Politechnikę Warszawską i Płock. Mowa o 

Zespole Tańca Ludowego „Masovia” 

Politechniki Warszawskiej, który w tej chwili 

działa w ramach Akademickiego Centrum 

Kultury PW Filii w Płocku.  
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Cztery dekady temu Zespół nosił nazwę Studencki Zespół Pieśni i Tańca Filii 

Politechniki Warszawskiej. Jego założycielką była magister Maria Ingwer – Żabowska. 

Przez te wszystkie lata w Zespole tańczyło, śpiewało i grało mnóstwo uzdolnionych 

studentów. Obecnie Zespół tworzy trzydzieści osób. Działają pod kierownictwem Małgorzaty 

Grabowskiej – Panek. Członkowie „Masovi” – to głównie studentki, studenci oraz absolwenci 

PW. Od kilku lat Zespół otworzył się na osoby z innych uczelni oraz licealistów. Pomimo 

upływu lat i zmieniających się członków zespołu, jedno nie zmienia się zupełnie;  

z ogromnymi sukcesami kultywują polską tradycję.  

 

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „WISŁA” 

 

Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” Płockiego 

Ośrodka Kultury i Sztuki powstał w 1995 roku. 

Oprócz zdobywania umiejętności tanecznych  

i wokalnych młodzież poznaje polską kulturę 

ludową. Poza regularnymi zajęciami młodzież 

bierze udział w warsztatach artystycznych  

z zakresu technik tanecznych i wokalnych, 

prowadzonych przez wybitnych specjalistów, 

profesorów szkół baletowych i muzycznych  

z całej Polski.  
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PŁOCKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki jest miejską instytucją kulturalną. Został powołany  

z trzech niezależnych instytucji: Wojewódzkiego Domu Kultury, Domu Kultury i Domu 

Darmstadt. Realizuje zadania związane 

z edukacją i animacją artystyczną, 

promocją amatorskiego ruchu 

artystycznego oraz upowszechnianiem 

kultury. Wśród licznych osiągnięć jest 

profesjonalna realizacja koncertów 

plenerowych i salowych, festiwale, 

plenerowe pokazy filmów, teatrów 

ulicznych, wystawy, cykle wydarzeń 

artystycznych czy wydawnictwa,.  

Wizytówką placówki są między 

innymi: Festiwal Reggaeland, 

Plenerowy Festiwal Multimedialny 

„Rynek Sztuki”, Cygańska Noc, cykle 

koncertów w ramach „Kawiarni Jazzowej” i „Alterstacji” oraz Transgraniczny Festiwal Sztuk 

im. Stefana Themersona SkArPa poświęcony twórczości wybitnego, urodzonego w Płocku 

artysty. Obecnie placówka mieści się przy ul. Jakubowskiego 10, gdzie wcześniej była Szkoła 

Podstawowa nr 4, zmieniona później w Gimnazjum nr 2. 

 

 

 

Wielu uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak  

i pozaszkolnych korzysta z oferty Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, jak 

również zasila szeregi formacji tanecznych oraz zespołów ludowych. 
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PAWILON DYDAKTYCZNY – HERPETARIUM  

W PŁOCKIM ZOO. 

W 1965 roku rozpoczęto prace projektowe nad pierwszym w Polsce Pawilonem 

Dydaktyczno -Naukowym. W planach miały być m.in. wystawy, sale ćwiczeń i laboratorium 

fizjologii gadów w czynie społecznym, w których wyróżniali się pracownicy: Płockiego 

Oddziału Przedsiębiorstwa Geodezyjnego, Inżynierii i Mostostalu. Przedsiębiorstwa 

Budownictwa Wodnego, Przedsiębiorstwa 

Gazyfikacji Bezprzewodowej, Izokoru. Po 

zmianach reorganizacji nadzór nad budową 

przejęło Przedsiębiorstwa Budownictwa 

Komunalnego. Pawilon jest obecnie jedyną 

w kraju tego typu placówką, budowaną    

z przeznaczeniem na prowadzenie w niej 

działalności dydaktyczno– naukowej. Służy 

on przede wszystkim do szerzenia wiedzy 

przyrodniczej mieszkańców województwa. 

Bardzo dużym zainteresowaniem wśród 

młodego pokolenia cieszą się lekcje  

biologii, które są sporym przeżyciem,  

bo umożliwiają kontakt z żywymi okazami 

czy rekwizytami działającymi na 

wyobraźnię i pozwalającymi w przystępny 

sposób przyswoić wiedzę. Dnia 20 lipca 

1979 roku został oddany do użytku Pawilon 

z ekspozycją ryb, płazów i gadów. Pawilon Akwarium – Herpetarium został oddany do użytku 

w 1779 roku. 

Do najciekawszych wystaw należą: „Jedno 

życie” o destrukcji środowiska naturalnego  

i zanikania bioróżnorodności oraz  „Pożegnanie 

z Afryką” o pochodzeniu człowieka. W 2001 

roku nastąpiła zmiana nazwy Pawilonu na 

Pawilon Akwarium – Herpetarium . W latach 

2010 – 2011 uruchomiona zastała ekspozycja 

dżungli tropikalnej, zaś dnia 22 grudnia 2016 

roku nastąpiło otwarcie nowej ekspozycji 

Akwarium dla publiczności. 
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               Uczniowie płockich szkół często korzystają z ciekawych zajęć edukacyjnych 

prowadzonych przez pracowników ZOO w pawilonie  dydaktycznym. 

 Nasi uczniowie włączają się również do organizowanych tam imprez i akcji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Udział uczniów SP6 i występy – kampania społeczna „Zebra w paski też nosi odblaski”   
organizowana w ZOO przez Komendę Miejską Policji w trosce o bezpieczeństwo dzieci na drogach. 
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 „Nie wszystko się kończy  

 po zapuszczeniu kurtyny” 
                                                                                                                                               Jerzy Szaniawski 

 

 

Autorzy rozdziału: 

W zbieraniu materiałów pomagali uczniowie klasy 4a (rok szkolny 2018/2019) 

Opracowali nauczyciele:  Joanna Szczycińska, Katarzyna Korkosz 
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TEATR MIEJSKI 
 

 Historia teatru w Płocku rozpoczyna się w 1812 r., kiedy to dzięki staraniom 

ówczesnego prefekta departamentu płockiego Rajmunda Rembielińskiego adaptowano na 

teatr zrujnowany kościół Świętej Trójcy. I tak od 20 sierpnia 1812 r. Płock, jako jedno  

z pierwszych miast w Polsce, posiadał swój teatr. Gościł w nim m.in. Wojciech Bogusławski  

z Teatrem Narodowym; grali tacy aktorzy, jak: Ludwik Solski, Wincenty Rapacki, Mira 

Zimińska i Gabriela Zapolska. 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                                   Budynek Teatru Miejskiego 

 

Po I wojnie światowej rolę mecenasa teatru zaczęły spełniać władzę miejskie, 

zwalniając zespoły aktorskie z czynszu dzierżawnego, podnosząc koszty ogrzewania, 

remontów i wyposażenia w dekorację. Największy sukcesem płockiego teatru w tym okresie 

było, wystawione w 1928 r., Wesele na Kurpiach ks. Władysława Skierkowskiego, które 

osiągnęło ponad 500 przedstawień w kraju i za granicą. Teatr Miejski działał do II wojny 

światowej, gdy w 1940 roku hitlerowscy okupanci zburzyli dotychczasowy budynek. 

               

 

TEATR DRAMATYCZNY IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO 

W PŁOCKU 
 

12 stycznia roku 1975 nastąpiło oficjalne otwarcie Teatru Dramatycznego przy Alejach 

Jachowicza uroczystą  premierą „Krakowiaków i Górali” Wojciecha Bogusławskiego  

w reżyserii Jana Skotnickiego – pierwszego dyrektora i założyciela teatru.  

Pierwszą nieoficjalną premierą był spektakl „Romeo i Julia” Williama Shakesper'a  

(31 grudnia 1974r.) w reżyserii Grzegorza Mrówczyńskiego. Dzięki staraniom Płockiego 

Towarzystwa Przyjaciół Teatru Płocka Scena wznowiła działalność w zbudowanym dla 

Petrochemii przez PBP Petrobudowa Płock Domu Kultury według projektu Tadeusza 
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Zielińskiego i Stefana Putowskiego. Pierwszym dyrektorem został Jan Skotnicki, rodzicami 

chrzestnymi dwoje wybitnych aktorów Ryszarda Hanin i Tadeusz Łomnicki. W 1980 roku 

Teatrowi nadano imię Jerzego Szaniawskiego.  

W latach 2006-2018 w Teatrze Dramatycznym były przeprowadzane liczne remonty, 

które wpłynęły na dzisiejszy wizerunek placówki Z inicjatywy Marszałka Adama Struzika  

ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego dokonano przebudowy i modernizacji 

Teatru według projektu architektów Jakuba Wujka i Adama Nawrota. Budynek został w pełni 

dostosowany do potrzeb Teatru - dobudowano nadscenie, służące do podwieszania 

dekoracji, powiększono rozmiary sceny, wyposażając ją w przenośną scenę obrotową, 

wykonano system zapadni. Scena została wyposażona w mechanicznie opuszczany orkiestron 

mogący pomieścić skład orkiestry operowej. Od podstaw wybudowano w gmachu teatru 

scenę kameralną. Zastosowane w niej rozwiązania technologiczne pozwalają na dowolną 

konfigurację przestrzeni scenicznej. Realizacji monodramów i małych form teatralnych, służy 

scena Piekiełko, powstała w miejscu dawnej małej sceny. W trakcie prac modernizacyjnych 

został między innymi w stu procentach wymieniony osprzęt elektro-akustyczny, powiększono 

garderoby, powstało studio nagrań, zmodernizowano pracownie teatralne: poligraficzną, 

stolarską i krawiecką. Ogółem, kubatura budynku teatru powiększyła się o 10 tysięcy metrów 

sześciennych. Teatr posiada klimatyzację, jest wyposażony w system monitoringu. Posiada 

własny parking. Jest w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Za tę 

modernizację Teatr otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja  Roku 

2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Obecny wizerunek Teatru Dramatycznego 
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KINO W PŁOCKU 

 Najpoważniejszym przedsięwzięciem budowlanym okresu międzywojennego stał się 

gmach Diecezjalnego Domu Katolickiego (dziś Novekino Przedwiośnie). Zrealizowany został  

w latach 1934-1935 prawdopodobnie według projektu znanego płockiego architekta  

i społecznika Józefa Główczewskiego. Wzniesiono go na placu przy Tumskiej 3, nabytym przez 

Kurię Diecezjalną Płocką z nieruchomości Heleny i Natalii Trzcińskich (pierwotnie Karola 

Kuliga) około 1934 roku. Stanowił realizację, o której Kazimierz Askanas pisał, że 

reprezentowała dość ciężką, uproszczoną fasadę, poddaną znacznym przeobrażeniom  

w wyniku kolejnych przebudów. Budynek dysponował największą w mieście salą, 

jednocześnie teatralną i kinematograficzną, o 1500 krzesłach, ogrzewaną powietrzem 

przegrzewanym, z lożami, szatniami, balkonem na organy i innymi pomocniczymi ubikacjami 

oraz mniejszymi pomieszczeniami dla stowarzyszeń katolickich, czytelni i mieszkań dla 

obsługi. Czas okupacji niemieckiej nie przyniósł znaczących zmian w ukształtowanym dotąd 

wizerunku ulicy. Jedynie 

Diecezjalny Dom Katolicki poddany 

został przebudowie, która usunęła 

z istniejącej fasady portal  

i krużganki oraz przekształciła 

wnętrza, adaptując je dla potrzeb 

kinoteatru i funkcjonującej obok 

sali restauracyjnej. Prace 

remontowe, prowadzone według 

projektu architekta Fishera  

i dr. Glatta, zakończone zostały  

w lutym 1941 roku. Kino w okresie 

powojennym posiadało jedynie  

2 sale. Dopiero  w 1976 roku 

charakterystyczny budynek Piasta poddano modernizacji  

i przemianowano na Cocktail Bar Hortex. Sąsiadujące z nim 

kino Przedwiośnie uległo kolejnym remontom w 1981 

roku. Na długi czas zamknięty został proces przemian ulicy 

i dopiero w latach 90-tych ubiegłego stulecia podjęta 

została na nowo kwestia modernizacji tej przestrzeni 

miejskiej. „Przedwiośnie” pod szyldem „Nove Kino 

Przedwiośnie” istnieje od 1stycznia 2009r. Nove Kino 

Przedwiośnie posiada 3 poziomy kondygnacji do użytku: 

- poziom „-1”: na tym poziomie znajduje się aktualnie 

Magazyn Muzeum Mazowieckiego, 

- poziom „0”: na tym poziomie posiadamy dużo więcej 

pomieszczeń i miejsc. Na tym samym poziomie znajdują się 

                              Kino Przedwiośnie, 1949 r., wł. J.Szymański 
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również 3 sale kinowe. Największa sala „1” posiada 343 miejsca, sala „2” posiada 229 miejsc, 

a najmniejsza „3” 146 miejsc. Każda z sal przystosowana jest dla osób, które znajduje się 

naprzeciw Kina. Przede wszystkim pierwszym co zauważamy w kinie są stanowiska kasowe. 

Nieco dalej, a bliżej sal kinowych, znajduje się barek kinowy, w którym można zakupić typowe 

dla kina artykuły barowe.  Na tym poziomie znajduje się również „Sala Patio” na której 

odbywają się aktualnie różnego rodzaju spektakle dla dzieci, jak i urodziny organizowane dla 

najmłodszych.  

 

A to ciekawe! 

32 klatki na taśmie pokazywały 1 sekundę filmu. Filmy były przywożone do kina 

pociągami, a nawet dorożkami ze względu na dużą masę. 872 metry taśmy filmowej 

pokazywały około 30 minut filmu. Przy filmach trwających ponad 1h 30 minut ta długość 

zbliżała się nawet do ponad 2 km co pokazuje jak dużo mogły ważyć. 

 

 

 

KINO „SPUTNIK” 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
                                          

 

 

Zlokalizowane w lewobrzeżnej części miasta (dzielnica Radziwie) było filią 

Przedwiośnia. Powstało w budynku remizy strażackiej pod koniec lat 60-tych, w którym 

uprzednio w latach 1940 -1944 znajdowały się pomieszczenia obozu pracy przymusowej dla 

kobiet. „Sputnik” przestał istnieć w 1988 r. Miał 138 miejsc. W latach 80-tych w czasie 

wieloletniego remontu Przedwiośnia, to właśnie Sputnik był kinem premierowym. Na 

„Wejście smoka” i „Walkę o ogień” przybywały tu tłumy. W czasie powodzi 1982 roku całe 

kino zostało zalane. 
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KINO „DIANA” 
 

Oprócz kina Przedwiośnie funkcjonowało w Płocku kino Diana. Wielu płocczan 

właśnie z tym kinem kojarzy kamienicę przy ul. Kazimierza 27. Wybudowana w latach 30. XX 

wieku i poświęcona jako Dom Akcji Katolickiej, po II wojnie światowej została przejęta przez 

władzę ludową. Odbywały się tam wtedy m.in. walki bokserskie, a na początku lat 60. zaczęło 

działać kino Diana. W 1989 r. kuria diecezjalna odzyskała kamienicę, a ta stała się własnością 

parafii. Diana została zamknięta w 2003 r., bo zaczęła przynosić straty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

Filmy i seriale nagrywane w Płocku i okolicach 
 

„Stawka większa niż życie” 

To chyba najbardziej znana produkcja, która swój plan filmowy miała w Płocku i w Łącku. 

Most, ul. Mostowa, Tumska, Misjonarska i Odwach. To miejsca, które ekipa wykorzystała w 

serialu. Można je zobaczyć w odcinkach „Ściśle tajne”, „Żelazny Krzyż” i „Podwójny Nelson”. 

Fani „Stawki większej niż życie” mogą  wziąć nawet udział w spotkaniach fanów serialu. 

 „Rejs” 

Stanisław Bareja chyba polubił Płock i okolice, bo kręcił tu dwa filmy. W popularnym „Rejsie” 

duża część scen kręcona była w Murzynowie. To właśnie te okolice widzimy z filmowego 

statku. Warto także wspomnieć, że ekipa wybrała to miejsce ze względu na szerokość rzeki  

i to, że statek nie osiądzie na mieliźnie (a było takie zagrożeniem w innych miejscach). 
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„Szatan z siódmej klasy” 

W produkcji można zobaczyć m.in. Dąb pod Trąbami. 

„Pan Kleks w kosmosie” 

Starsi widzowie na pewno pamiętają, jak w dzieciństwie oglądali Pana Kleksa. Rzadko jednak 

mówi się, że „Pan Kleks w kosmosie” kręcony był w… Orlenie. 

 „Dotknięcie nocy” 

W 1961 roku Bareja nakręcił w Płocku kryminał „Dotknięcie nocy”. To jeden z pierwszych 

filmów tego gatunku w Polsce. Bareja pokazał w nim napad na konwój z perspektywy 

przestępcy. Główne role zagrali Wiesław Gołas i Elżbieta Kępińska, a większość scen kręcono 

właśnie w Płocku. 

„Droga” (serial) 

Serial kręcony przez Sylwestra Chęcińskiego w 1973 roku z Wiesławem Gołasem. W jednym 

z odcinków możemy zobaczyć Murzynowo. Główny bohater pomaga wtedy powodzianom. 

„Dublerzy” 

W produkcji Denisa Delica i Marcina Ziębińskiego możemy zobaczyć starówkę, więzienie,  

ul. Mostową czy cmentarz w Soczewce. „Dublerzy” to historia Leona i Maksa, którzy zostają 

wplątani w intrygę. Ekipa spędziła w Płocku około dwóch tygodni. 

 „Zielona miłość” 

Serial z 1978 roku z Joanną Pacułą w roli głównej. To kolejny film, który kręcono m.in. nad 

Wisłą. 

„Cesarskie cięcie” 

Produkcja z 1987 roku. Historia opowiada o oczekiwaniu na przyjście milionowego obywatela 

regionu. Za kamerą stanął Stanisław Moszuk, a w obsadzie znaleźli się m.in. Emilia 

Krakowska, Wojciech Malajkat, Dorota Kamińska, Krzysztof Kowalewski, Roman Kłosowski czy 

Maria Gładkowska. 

 „Fenomen” 

Komedia z 2010 roku. Pokazuje historię kilku kobiet i powstającej produkcji filmowej.  

To właśnie w Płocku odbył się ekranowy casting, a w roli statystów grali mieszkańcy Płocka. 

 „Miłość” – film Sławomira Fabickiego 

To film z 2012 roku, który odbił się szerokim echem w Polsce. Opisuje historię młodego 

małżeństwa, które musi poradzić sobie z trudną relacją kobiety z jej szefem. Traumatyczne 

wydarzenia mocno wpływają na ich związek. Film zebrał sporo nagród. W rolach głównych 

wystąpili Marcin Dorociński, Julia Kijowska i Agata Kulesza. Za kamerą stanął Sławomir Fabicki 

– nominowany do Oscara za krótkometrażowy film aktorski “Męska sprawa”. 

„Ojciec Mateusz” 

Serial – jeden z odcinków kręcony w naszym mieście (2018) 

„Pod powierzchnią” 

Najnowszy serial obyczajowy o ludzkich namiętnościach i słabościach. Sceny były kręcone na 

Starym Mieście, płockich ulicach i plaży. W rolach głównych Magdalena Boczarska i 

Bartłomiej Topa. (2018). 
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         „Trzeba ludzi uczyć w granicach możliwie najszerszych,  

           nie tylko z książek czerpać mądrość,  

           ale z nieba, ziemi, z dębów i buków”. 
                                                                                                                                        Jan Amos Komeński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorzy rozdziału: 

 Poznali płocką przyrodę  

uczniowie klasy 2b  

(rok szkolny 2018/2019)   

Opracowali nauczyciele: Mariola Klein, Beata Siemińska 
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Dąb „Wojciech” 

Wędrówkę śladami płockich pomników przyrody warto rozpocząć podróż  

od Borowiczek, gdzie znajduje się dąb „ Wojciech”. Jest to najstarszy pomnik przyrody  

na terenie naszego miasta, 

ponieważ liczy sobie 600 lat. 

Drzewo znajduje się  

przy ulicy Zarzecznej na posesji 

państwa Goszczyńskich. Dąb 
„Wojciech” zyskał miano 

pomnika przyrody w 1973 r.  

 

 

 

 

Miłorząb chiński 

Następnym pomnikiem jest miłorząb chiński dwuklapowy (Ginko Biloba), który jest 

przy ul. Jesiennej. Ustanowiony pomnikiem przyrody w 1987 r. Drzewo o bardzo 

charakterystycznych liściach w kształcie wachlarza osadzonych na długich ogonkach. 

Miłorząb chiński uznawany jest w Chinach za drzewo święte.  

 

 

Należy do drzew długowiecznych wolno 

rosnących. Ze względu na sposób rozmnażania 

oraz pokrycie liści powinien być zaliczany do 

drzew iglastych. Roślina posiada właściwości 

lecznicze.  
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Płock może się poszczycić pięknymi dębami. Pierwszy z nich to dąb „Zygmunta 

Padlewskiego” , który znajduje się przy ulicy Piłsudskiego 4. Ustanowiony pomnikiem 

przyrody w 2010 r. Swoją nazwę drzewo uzyskało dla upamiętnienia postaci generała 

Zygmunta Padlewskiego, bojownika o wolność z okresu powstania styczniowego.  

 

Dąb „Władysława Broniewskiego”  

To drugi co do wielkości dąb po „Wojciechu”. Pień 

drzewa wynosi 609. cm. Do objęcia potrzeba   

7 osób. Dąb znajduje się przy  

ul. Kościuszki za domem W. Broniewskiego,  

w którym mieści się siedziba ZNP w Płocku. 

Ustanowiony pomnikiem przyrody  

w 1992 r. 

 

 

Dąb szypułkowy 
            Dąb szypułkowy za budynkiem Sądu 

Okręgowego  na Tumach ustanowiony 

pomnikiem przyrody w 1992 r.  

Obwód pnia tego dębu wynosi 468 cm. 

 

 

 

 

Dąb szypułkowy 
Dąb szypułkowy przy ul. Kościuszki   

na przeciw Książnicy Płockiej. Pomiar obwodu  

pnia wynosi 396 cm.  

Do objęcia pnia potrzeba 6 osób. 
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   Platan klonolistny 

Zdjęcie po prawej stronie przedstawia 

platan klonolistny usytuowany pomiędzy katedrą 

a Muzeum Diecezjalnym.  

   

 

 

 

 

 

Robinia akacjowa 

Robinia akacjowa przy ulicy Sienkiewicza. 

Obwód pnia wynosi 390 cm Robinia akacjowa została 

ustanowiona pomnikiem przyrody w 1992 roku. 

 

 

 

 

  

  Katalpa żółtokwiatowa               

             Obwód pnia katalpy jest niewielki w stosunku  

do obwodów dębów i według naszych pomiarów 

liczy sobie 164 cm. Drzewo to posiada duże, 

rozłożyste liście oraz bardzo ciekawe owoce 

przypominające swoim wyglądem strąki fasoli.  
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„W rękach dobrego lekarza 

    i woda staje się lekarstwem” 
 

                                                                                           Mikołaj Gogol 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorzy rozdziału: 

Zbierali lub pomagali w zbieraniu materiałów uczniowie klasy 6b i 4c (rok szkolny 2018/2019) 

Opracowali nauczyciele:  Agnieszka Lewandowska, Agnieszka Nicał, Agnieszka Żółtowska 
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Szpital Miejski Świętej Trójcy 

Książęta piastowscy władali Płockiem jeszcze w XV w. Władysław Jagiełło, już jako król  

Polski, wydał swą siostrę  —  Aleksandrę  za księcia Siemowita IV.  Aleksandra  zbudowała  w 

1405r.  pierwszy  szpital   

w Płocku,  z kościołem  Św.  

Trójcy  

i klasztorem  obsługującym  

szpital  Ojców  Dominikanów,  

na wzgórzu  Sieciecha,  między 

ul. Piekarską i ul. Nadwiślańską. 

Dzisiaj w tym miejscu stoi Hotel 

„Starzyński”.  

W roku 1783 do szpitala 

sprowadzono z Warszawy 

siostry miłosierdzia nazywane 

szarytkami. Szpital 

przeniesiono na ulicę Tadeusza Kościuszki 28 w roku 1835. W latach 1935-1945r. szpital 

nadal działał pod administracją okupacyjną, w części przeznaczony na potrzeby lecznictwa 

wojennego. W roku 1958 szpital Św. Trójcy zmienił nazwę na Jarosława Dąbrowskiego, lecz w 

1999 szpital powrócił do starej poprzedniej.  

Pod koniec I wojny światowej Niemcy zniszczyli część pomieszczeń szpitala.  

W placówce istniały wtedy następujące  

oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, 

ginekologiczny, położniczy, zakaźny, 

skórno-wenerologiczny oraz pracownia 

chemiczno-bakteriologiczna i 

rentgenowska. Wydzielone były również 

salki dla chorych dzieci. 

W latach 1945-1950 odbudowano 

struktury Szpitala pod kierunkiem Fundacji 

Św. Trójcy, skupiającej wszystkie płockie 

szpitale pod jedną nazwą. Podczas II wojny 

światowej  

w szpitalu leczono tylko Niemców.  

Po wojnie rozpoczęto remonty uszkodzonego budynku. Pod kuratelę Szpitala trafiły dwie 

inne placówki; Świętego Aleksego i  Izaaka Fogla w roku  1945. 

W sierpniu  2000r rozpoczęła działalność Chirurgia Jednego Dnia. Natomiast w roku 

2001  r. Oddział Psychiatrii i Leczenia Zespołów Abstynencyjnych,  oraz pion Ortopedii. 

Obecnie szpital Św. Trójcy mieści się w 9 budynkach i liczy ponad 300 łóżek.   
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Wojewódzki Szpital Zespolony  

im. Marcina Kacprzaka  

 
Szybki rozwój miasta wymusił w 1961 roku decyzję o budowie nowego szpitala, który 

zaprojektowano w dawnej wsi Winiary. 

Jego budowę rozpoczęto w 1963r.  

Szpital na Winiarach został oddany  

9 kwietnia 1973r. W dniu otwarcia 

placówka miała 16 oddziałów  

i dysponował 670 łóżkami.  

Pawilon Oddziału Obserwacyjno 

- Zakaźnego rozpoczął pracę w 1969 

roku. W 1981 roku rozpoczął 

działalność Oddział Dermatologiczny,  

który wcześniej od 1963r. mieścił się  

w budynku szpitalnym przy ul. Misjonarskiej. W 1993 r. rozpoczął funkcjonowanie Oddział 

Chirurgii Dziecięcej, a w 1994 roku powstał Oddział Anestezjologii Intensywnej Terapii. 

Rozbudowa szpitala objęła powstanie w drugiej połowie 2000 roku Oddziału 

Neurotraumatologicznego. 

W 2010 roku powstał nowy pawilon, największa inwestycja w czterdziestoletniej 

historii Wojewódzki Szpital Zespolonego, 

w którym mieszczą się następujące 

oddziały: Dziecięcy, Nefrologiczny, 

Neurologiczny i Onkologiczny. 

Przy szpitalu działają dwie przychodnie: 

specjalistyczna i specjalistyczna dla dzieci 

oraz Poradnia Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej „Na Winiarach”.  

 

 

Płockie przychodnie 

 
W sierpniu 1945 roku rozpoczął działalność Miejski Ośrodek Zdrowia w dawnym 

Szpitalu Zakaźnym przy ul. Misjonarskiej 4. W 1946 roku został powołany POZ  

przy ul .Królewieckiej 28. W 1950 roku na miejsce POZ powołano Przychodnię Obwodową,  

a istniejący w niej Ośrodek Zdrowia Przekształcono w Przychodnię Rejonową Nr 1 . 
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W 1945 rok powstała również Przychodnia Rejonowa Nr 2 z poradniami, gabinetem 

zabiegowym, gabinetami specjalistycznymi i protetyką w zespole budynków  

przy ul. Kolegialnej 20. 

W 1958 roku powołana została Przychodnia Rejonowa z apteką i pracownią serologii 

kiły na Radziwiu przy ul. Zielonej 20. 

     W 1968 roku została oddana nowa 

Przychodnia nr 2 przy ulicy Miodowej  

z doskonale zaprojektowaną poradnią 

dla dzieci zdrowych i chorych. 

      W roku 1977 powstała Przychodnia 

Rejonowa przy ul. Jasnej, a w 1981 

roku przy ul. Wolskiego 4.  

 

      Rozrastające się miasto na początku 

lat osiemdziesiątych zaludniało się  

w błyskawicznych tempie, w kierunku 

Podolszyc. Pierwsza przychodnia 

powstała tam  przy ul. Czwartaków 4. 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych 

powstały przychodnie: Przychodnia 

Rejonowa przy Hubalczyków (1998r.), 

Eskulap (1999r.), Saba – Med (1999r.) przy ul. Kobylińskiego z rozbudowaną rehabilitacją 

 i stomatologią oraz własną apteką, Med.-Jar. ul. Armii Krajowej, Terapia (1999 r. przy  

ul. Łączniczek). 

 

Kolejnym ogniwem pełnej opieki nad zdrowiem mieszkańców Płocka po szpitalnictwie 

i poradnictwie ambulatoryjnym jest pomoc doraźna… 

 

Medycyna ratunkowa 
 

W roku 1950 powstała pierwsza 

dyspozytornia i dyżurka nocna dla jednego 

lekarza jeszcze w Powiatowym Ośrodku 

Zdrowia, przy ul. Królewieckiej 28. Za karetkę 

służył samochód zwany „dodżką”, później 

przybyły dwa auta marki Renault.  



144 

 

W 1955r. siedzibę Pogotowia Ratunkowego przeniesiono do budynku przy ul. 

Kolegialnej 20. 

 

     W 1997 rok przeniesiono ją 

na ul. Strzelecką 3a, a biura , 

serwis i parkingi dla karetek 

osadzono przy ul. Gwardii 

Ludowej 5. Dzisiejsza WSPRiTS 

to oddziały w Płocku, Sierpcu  

i Gostyninie, podstacje  

w Gąbinie, Wyszogrodzie i na 

Podolszycach, 30 samochodów 

marki Mercedes, Renualt  

i Polonez, w tym komfortowo  

 

wyposażone karetki reanimacyjne i wypadkowe. 

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku ma 

już 20 lat. Powstała w 1997 r. Płockie pogotowie swoim zasięgiem obejmuje obszar  

8 powiatów.  

 

           W 1997 roku kolumna 

połączyła się z pogotowiem.  

W 90 latach ratownictwo 

medyczne przejęło budynek  

w którym były magazyny  

i hurtownie. W 2012 roku 

wygrała konkurs i przejęła  

5 stacji. Płock został naj-

większą jednostką operacyjną. 

W latach 80-tych w pogotowiu pracowała większa liczba lekarzy niż obecnie, a zamiast 

ambulansów jeździły Nysy i Fiaty 125p.  
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Lotnicze Pogotowie Ratunkowe  

 
Pod koniec 2007 roku rozpoczęła się budowa Bazy Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego w Płocku, która rozpoczęła swoją 

działalność w styczniu 2009 roku. 

 

Załoga HEMS Lotniczego 

Pogotowia Ratunkowego  

w Płocku dyżuruje codziennie od 

wschodu da zachodu słońca, rocznie wykonuje ok. 350 lotów do wypadków i nagłych 

zachorowań oraz transportów między szpitalnych. W skład załogi wchodzi pilot, ratownik 

medyczny, pielęgniarz i lekarz. Tego, że lubią swoją pracę, mówić nie muszą. To po prostu 

widać i czuć, a swoją maszynę, nowoczesny EUROCOPTER 

nazywają –RATOWNIK 18. 

 

 

A to ciekawe! 

          W 1918 r. na okręg płocki przyjmowało 6 lekarzy. Obecnie jest ich 100 razy więcej. 

Powiatowa Kasa Chorych znajdowała się w dzisiejszym Urzędzie Stanu Cywilnego.  

Pierwsze Ambulatorium w Płocku powstało w Borowiczkach przy cukrowni.  

Pierwszy lekarz pediatra w Płocku to Pani Stefania Kamińska – symbol płockich lekarzy. 
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„Człowiek własną pracą i wysileniem  

 do wszystkiego dojść może”. 
                                                             Adam Micki 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          źródło Wikipedia 

 

Autorzy rozdziału: 

Zbierali lub pomagali zbierać materiały uczniowie klasy 8s i 4s (rok szkolny 2018/2019) 

Opracowali nauczyciele:  

 Edyta Zarzycka, Dorota Kociemska, Wojciech Lewandowski, Tomasz Dolny 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicm4mu27feAhUQ_CoKHaEOC3oQjRx6BAgBEAU&url=https://pl.wikipedia.org/wiki/Rafineria_w_P%C5%82ocku&psig=AOvVaw3odyRH921SSyxEZlJkjeG5&ust=1541316921157426
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Około 1904 r. w Płocku znajdowały się 32 większe zakłady przemysłowe, 

zatrudniające 344 osoby. 

W poniższych tabelach przedstawiony jest rozwój zakładów przemysłowych  

i  przedsiębiorstwa na przestrzeni 100 lat. 

 

ZAKŁADY  PRZEMYSLOWE  DZIAŁAJĄCE W LATACH  1918-1939 

1919 
Stowarzyszenie Rolnicze Płockie , Spółka Akcyjna . Fabryka Maszyn Rolniczych i Warsztaty 

Mechaniczne pod firmą „Jedność i Praca” przy ul. Nowym Rynku 19 

1919 

  

Rozpoczęto budowę portu handlowego 

Cegielnia Adolfa Blumberga przy ul. Warszawskiej  

Cegielnia Zelka Niedźwiedzia „Chełpowo” przy ul. Parowej  

Cegielnia Marcelego Bajkowskiego 

1921 Młyn Motorowy „N. i J. Farba „przy ul. Nowy Rynek 18 

1972 Przedsiębiorstwo Obróbki Metali Nr 3– ul.Sienkiewicza 22 

1923 Radziwie zostało przyłączone do Płocka. Zakończono budowę linii kolejowej 

1924 Otwarcie stacji kolejowej Płock – Radziwie  

1925 

„ Mazowiecka Przetwórnia Owoców Wiktor Popkowski i s-ka sp .z. o. o.” przy ul. Misjonarskiej 

– poprzednia nazwa : „ Mazovia sp. z o.o. „ .Zakład produkował  m.in. wina, soki, marmolady, 

powidła. Na terenie zakładu znajdował się sklep fabryczny. 

Budowa linii kolejowej Kutno-Płock 

1927 

Młyn Handlowy Kainsberg i Spółka. Sp. zo.o. przy ul. Bielskiej 21 

Młyn Mazowiecki w Radziwiu , właściciel Tomasz Wajman 

Rzeźnia Miejska przy ul. Dobrzyńskiej ( ul Kazimierza Wielkiego) 

Stocznia Rzeczna ( remontowa) w Płocku - Radziwiu 

01.09.1929 
Uroczyste oddanie do eksploatacji Elektrowni Miejskiej w Płocku-Radziwiu, której budowę 

prowadzono od 11.10.1927r. 

1929 Założenie Spółdzielni Mleczarskiej w Płocku przy ul. Jachowicza 16 

1932 W listopadzie 1932 r. utworzono na Kostrogaju lotnisko cywilne 

1934 

Doprowadzono do Płocka linię kolejową z Sierpca. Rozpoczęły się prace przygotowawcze do 

budowy mostu, by połączyć koleją Płock z Radziwiem. 

W tymże roku zbudowano na Nowym Rynku dworzec dla komunikacji autobusowej. 

Obok niego zbudowano bank, po wojnie przebudowany na Hotel Płocki 

07.01.1936 Uruchomienie produkcji w nowych pomieszczeniach Rzeźni Miejskiej przy ul. Bielskiej 55  
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09.09.1937 

Uroczyste otwarcie portu handlowego w Płocku – Radziwiu  

Powstała państwowa stocznia należąca do Zarządu Dróg Wodnych . Prowadzono w niej prace 

remontowe statków pasażerskich i towarowych. 

1938 
Uroczyste otwarcie mostu kolejowo-drogowego im. Legionów Piłsudskiego . Dzięki jego 

wybudowaniu uległy połączeniu linie kolejowe z Kutna i Sierpca  

1939 Oddano do użytku budynek dworca autobusowego 

 

ZAKŁADY  PRZEMYSLOWE  DZIAŁAJĄCE W LATACH  1939-1945 

Zakłady Metalowe pod nazwą „Maschinen –Industrie”, powstałe z połączenia zakładów M. Sarny , M. 

Marguliesa, A. Urbańskiego . S. Suskiego 

Przedsiębiorstwo budowlane pod nazwą „ Hoch und Tiefbau” prowadzone Willego Gilwalda , 

zorganizowane na bazie zakładu miejskiego 

Stocznia pod nazwą „Weichselwerft G.m.b.H.” , utworzona po zarekwirowaniu majątku Stoczni 

Państwowego Zarządu Wodnego i prywatnych stoczni : S. Dominika , P. Winiarkiewicza , S. i Cz. 

Małkowskich , S. i J. Górnickich  

Drukarnia pod nazwą „ Druckerei Plock” , działająca w oparciu o przejętą Drukarnię Braci Detrychów  

Spółdzielnia Mleczarska pod nazwą „Mulenverwaltung.Sudostpreussen – Bezirk Plock” 

Elktrownia Miejska pod nazwą „Stadtische Elektrizitateswerk” 

Rzeźnia Miejska pod nazwą „ Stadtische Slachthof” 

Tartak pod nazwą „Stadtische Sagewerk” 

Przedsiębiorstwo naprawczo-remontowe i obsługi pojazdów mechanicznych pod nazwą „Autohof” 

 

ZAKLADY  PRZEMYSŁOWE  URUCHOMIONE  TUŻ  PO  WYZWOLENIU 

22 I 1945 Drukarnia Państwowa  

24 I 1945 Elektrownia Miejska w Radziwiu 

I 1945  Fabryka Maszyn Rolniczych 

I  1945 Stocznia Rzeczna w Płocku 

I  1945   Rzeźnia Miejska  

II  1945   Przedsiębiorstwo Budowlane Oddział nr7 w Płocku 

1945  Spółdzielnia Mleczarska  

1945  Zakłady Chemiczne 

1945 Płockie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego  

1945 Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych 
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1945 
Powołanie Zarządu Młynów , uruchomienie młynów; Handlowego , Kupieckiego, 

Królewieckiego 

 

ROZWÓJ  PŁOCKIEGO  PRZEMYSŁU  W  KOLEJNYCH  LATACH 

1949 Spółdzielnia Dziewiarska im. „Gerszona Dua 

1950 Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe 

1951 Zakład Jajczarsko-Drobiarski 

1951 

Z inicjatywy Związku Inwalidów Zawodowych powstała w 1951 r. Spółdzielnia 

Inwalidów Świt, która stosunkowo szybko zaczęła zatrudniać ok. 250 pracowników. 

Umożliwiała ona m.in. rehabilitację zawodową dla licznej rzeszy powojennych 

inwalidów. Dla prowadzenia różnorodnej produkcji (m.in. dziewiarstwa, 

szczotkarstwa, galanterii metalowej itp.) Spółdzielnia uzyskała do zmodernizowania 

kilka obiektów. Ponadto prowadziła introligatornię, usługi ślusarsko-mechaniczne, 

elektryczne i wulkanizacyjne oraz punkty handlowe i spożywcze. 

1959 Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągu Naftowego 

I 1959 

Uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów ustaliła lokalizację Mazowieckich 

Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych na Radziwiu. W marcu eksperci polscy i 

radzieccy na specjalnym posiedzeniu zmienili zdanie i ostateczne wybrali wieś Biała 

Nowa. 

1960 Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Petrobudowa” 

1962 Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe Naftoremont 

1963 Płockie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych Mostostal 

18.12.1967 

Zarządzeniem nr.141 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 

powołano przedsiębiorstwo IZOKOR, zajmujące się świadczeniem usług w zakresie 

izolacji termicznych, zabezpieczeń antykorozyjnych i ognioochronnych. Do załogi 

płockiego IZOKORU dołączyli pracownicy, którzy byli wcześniej zatrudnieni w 

TERMOIZOLACJI Zabrze, przedsiębiorstwie istniejącym od roku 1947 

30 XII 1968 
Minister Przemysłu Lekkiego powołał przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą 

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Cotex” w budowie w Płocku. 

14 kwietnia 1968 
Minister Budownictwa i PMB utworzył na bazie kierownictwa Grupy Robót Instal — 

Warszawa nową firmę: Płockie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych Instal. 

1968 „Argentum” Zakład Wyrobów Srebrnych i Złotniczych wł. Jerzy Stachurski 

1972 Spółdzielnia Pracy Przemysłu Dziewiarskiego „Stilana” – ul. Pl. Dąbrowskiego 24 
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1972 Spółdzielnia Pracy Krawieckiej im. Wł. Broniewslkiego- ul. Kościuszki  

1972 Przedsiębiorstwo Obróbki Metali Nr 3– ul. Sienkiewicza 22 

1983 

Do połowy lat 90. bardzo aktywną, wręcz wiodącą spółką budowlaną w Płocku, była 

spółka Zakład Budowlano-Montażowy Henryk Krupiński, która jak wiele innych 

wywodzi się z PBP Petrobudowa 

1990 

Powstało Przedsiębiorstwo Montażowo-Budowlane Ajmex Andrzej Bielicki.  

Wiodącymi działami firmy były: Wytwórnia Konstrukcji Stalowych, Wydział Budowlany 

i Wydział Antykorozji. Firma wykazała się dużą aktywnością, szczególnie na terenie: 

Warszawy, Łodzi, Bielska, Lasku i Pucka. W 1990 r. Szybki jej rozwój w Płocku oraz 

m.in. w Warszawie i Łodzi przerwała w 2005 r. nagła śmierć właściciela 

1990 Powstało Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Vectra s.c. 

1990 Powstały Zakłady Przetwórstwa Mięsnego„Starex” 

1991 

Powołana przez Jerzego Dzwonka spółka Piecobud świadczy usługi w zakresie 

budownictwa ogniotrwałego, specjalizuje się w budowie i remontach kominów oraz 

wykonywaniu obmurzy kotłów i pieców przemysłowych. Firma działa w kraju i za 

granicą w hutnictwie, energetyce, przemyśle wapiennym, szklarskim, chemicznym i 

petrochemicznym 

1991 

W 1991 r. Bogdan Więcek założył w Boryszewie Nowym k. Płocka Hurtownię 

Materiałów Budowlanych Budmat. W związku z dużym zapotrzebowaniem w 

województwie płockim na materiały budowlane utworzył w latach 1993–1994 

oddziały w Sierpcu 

 i w Gostyninie. 

1991 

Powstał Zakład Budowlano-Instalacyjny Turbud sp. z o.o. Spółka 

specjalizowała się w budownictwie mieszkaniowym, ogólnym i przemysłowym. Od 

2005 r. firma funkcjonuje w strukturach Polimex-Mostostal SA. 

1991 

Powstała firma pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych Cover, która 

specjalizowała się w zabezpieczeniach antykorozyjnych stalowych i betonowych 

budowli inżynierskich. Od 2005 r. firma nie istnieje 

VIII 1991 
W sierpniu 1991 r. spółka Krupiński podjęła realizację obiektów dla firmy Levi Strauss 

Poland 

1992 Polpain Wanda Sp. z o.o. – cukiernia , piekarnia 

1993 

Powstała Hurtownia Materiałów Budowlanych Wektra. Jej właściciel Marek 

Brzozowski, wykazał się dużą ekspansją w rozbudowie swojej firmy, ponieważ 

począwszy od 1993 r. poszerza zakres dystrybucji materiałów budowlanych oraz 

rozpoczął produkcję płyt warstwowych 
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1993 Industrie Maurizio Peruzzo „Polovat” Sp. z. o.o. 

1995 
Pol-Mot Longinus powstała na bazie Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej, która 

produkowała dżemy, kompoty oraz eksportowała schłodzone owoce 

1996 

Powstało Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne Stangpol, które w 2006 r. 

przekształciło się w Henczke Budownictwo sp. z o.o. Firma dotychczas realizowała 

głownie inwestycje wodno-kanalizacyjne, ostatnio wykonuje również budownictwo 

mieszkaniowe i mostowe. 

1996 „Silopol” Sp. z. o. o., zajmująca się sprzedażą hurtową zboża, nasion i pasz dla zwierząt 

2003 Orlen Asfalt sp. z o.o. 

 

 Z roku na rok powstaje coraz więcej zakładów, sklepów, galerii I różnorodnych instytucji, 

dzięki którym nasze miasto się bogaci. Korzystają z nich nie tylko płocczanie, ale i mieszkańcy 

pobliskich miast i wsi. 

 Jesteśmy dumni, że nasz Płock tak bardzo się rozrasta. 
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