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recenzje

Wprawdzie historia Płocka w czasie okupacji 
niemieckiej w latach 1939-1945 została już w zasa-
dzie opracowana, ale główną bazę źródłową sta-
nowiły archiwalia i publikacje polskie z niewiel- 
kim wykorzystaniem niemieckich. Książka Elżbiety 
Szubskiej-Bieroń wypełnia tę lukę. Książka podej-
muje całkowicie nowy temat, dotychczas zupełnie 
niezbadany, tzn. obraz życia Niemców w okupowa-
nym przez nich Płocku, czyli Schröttersburgu. Do-
tychczasowe publikacje, co zrozumiałe, koncentro-
wały się na represjach niemieckich wobec Polaków, 
z racji bariery językowej w niewielkim stopniu wy-
korzystując źródła i publikacje niemieckie. Zaletą 
książki jest też opisywanie życia Niemców w Płocku 
w sposób wyważony, bez ferowania wyroków i ocen, 
dotyczących ich polityki wobec polskich mieszkańców 
i polskiego dziedzictwa kulturalnego.

Opracowanie powstało na bazie pracy doktor-
skiej, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. mi-
rosława Krajewskiego i obronionej na uniwersyte-
cie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. rekomen-
dacji autorce w recenzji wydawniczej, zamieszczonej 
na początku opracowania udzielił prof. dr hab. 
Czesław Grzelak, podkreślając nowatorskie po- 
dejście do tematu i ogrom pracy wykonanej przez 
Elżbietę Szubską – Bieroń.

Zgodnie z tytułem autorka drobiazgowo prze-
analizowała zawartość wydawanego w Płocku biu- 
letynu urzędowego i obu płockich gazet niemieckich 
(„Plocker Tageblatt” i „Südostpreussische Tagesze-
itung”), łącznie 838 numerów, co już samo w sobie 
budzi szacunek. Jednak E. Szubska-Bieroń poszła 
znacznie dalej, przeprowadzając obszerną kweren-
dę archiwalną oraz wykorzystując liczne wydawnic-
twa niemieckie. W rezultacie otrzymaliśmy znacznie 
pełniejszy obraz życia Niemców w okupowanym 
Płocku. W związku z tym alternatywny tytuł mógłby 
brzmieć „Niemcy w okupowanym Płocku 1939-1945” 
lub „Płock pod niemieckim zarządem w latach 1939- 
1945”. 

Opracowanie składa się z sześciu rozdziałów:
I – Płock w okresie kampanii wrześniowej i po-

czątkach okupacji niemieckiej;
II – Władze administracyjne w okresie okupa- 

cji;
III – Organy represji. Struktura i działalność;
IV – Życie społeczne;
V – Życie gospodarcze;
VI – Prasowa indoktrynacja polityczna;

Otrzymujemy zatem wszechstronny obraz funk-
cjonowania miasta w latach okupacji hitlerowskiej 
i charakterystykę poczynań Niemców, którzy uwa-
żali, że w Płocku, tak jak i na pozostałych ziemiach 
wcielonych do rzeszy, pozostaną już na zawsze. 
Stąd szerokie plany przebudowy miast i inwestycje 
infrastrukturalne, mające zmienić oblicze przejętych 
ziem.

Pierwszy rozdział, traktowany jako wstępny, za-
wiera opis okoliczności zajęcia Płocka przez wojska 
niemieckie i tworzenie się władz okupacyjnych, tak 
na szczeblu rejencji ciechanowskiej (Bezirk Zichenau), 
jak również Płocka i powiatu płockiego. Wprawdzie 
Płock był największym miastem rejencji, jednak  
na jej stolicę wybrano mniejszy Ciechanów z racji 
jego centralnego położenia. Ponieważ miasto było 
mocno zaniedbane, zamierzano je przebudować 
we wzorcowe miasto niemieckie. Podobnie miało 
się stać z Płockiem. W pierwszych tygodniach oku- 
pacji Płocka nowe władze opierały się na miejscowych 
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Niemcach. Na 128 tys. mieszkańców powiatu płoc- 
kiego Niemcy stanowili zaledwie ok. 4 tys., co sta-
nowiło dla okupanta duży problem.

rozdział II dotyczy administracji niemieckiej. 
Początkowo Płock był pod zarządem administracji 
wojskowej, która mianowała na krótko prezydentem 
miasta inż. Zygmunta Jędrzejewskiego, mającego 
do pomocy polskich urzędników. Z początkiem paź- 
dziernika 1939 r. miastem zaczęli rządzić niemiec-
cy prezydenci, a z końcem tego miesiąca zarząd 
wojskowy przekazał władzę w całej rejencji ad- 
ministracji cywilnej. Do Płocka zostali skierowani 
niemieccy urzędnicy, zreorganizowano Zarząd mia- 
sta. Nowa – mianowana – rada miasta była tylko 
organem doradczym przy prezydencie. Do pracy  
w starostwie płockim skierowano urzędników z ro- 
senbergu (Susza).

Ponieważ w Płocku i powiecie było bardzo mało 
Niemców, władze zabiegały o napływ swoich ro-
daków tak z głębi rzeszy, jak i z krajów nadbałtyc-
kich. Na przybyszów czekały domy i mieszkania, 
przejęte od wysiedlonych Żydów i Polaków, aczkol-
wiek masowy napływ Niemców ze wschodu powo-
dował spore trudności lokalowe. To dla napływa-
jących Niemców zbudowano kilka dużych wieloro-
dzinnych domów na obrzeżach miasta, przy okazji 
przedłużając herman Göring Strasse (ul. Sienkie-
wicza).

Po przejęciu miasta Niemcy zmienili nazwy wszy- 
stkich ulic i placów, dotychczasowe nazwy tłumacząc 
na niemiecki lub nadając im zupełnie nowe nazwy. 
Podobnie pozmieniali nazwy wsi powiatu płockiego. 
Bardzo interesujące jest sporządzone przez autorkę 
zestawienie polskich i niemieckich nazw ulic oraz 
okolicznych miejscowości. E. Szubska-Bieroń szcze-
gółowo przedstawiła nowe porządki, jakie oku- 
panci wprowadzili, upodabniając wygląd Płocka  
do typowego miasta niemieckiego. Przebudowali 
ratusz, nadając całej pierzei zachodniej rynku jed- 
nolity wygląd, częściowo wyburzyli domy żydowskie, 
rozebrano szereg domów na skarpie wiślanej oraz 
malowniczo położony budynek teatru, gdzie miał 
powstać reprezentacyjny hotel. równocześnie na-
pływowi Niemcy przejmowali z rąk Polaków i Żydów 
zakłady przemysłowe, warsztaty rzemieślnicze oraz 
majątek miejski. Niemcy zamierzali uczynić z Płoc-
ka silny ośrodek przemysłu i węzeł komunikacyjny 
z wykorzystaniem Wisły, która miała uzyskać nowe 
połączenia siecią kanałów na wschód i zachód. 
Szczególna rola miała przypaść płockiemu portowi, 
który wkrótce rozwinął produkcję na cele wojenne 
rzeszy. Na terenie powiatu okupant prowadził in-
westycje drogowe i elektryfikację okolicznych miej- 
scowości. 

W rozdziale III autorka scharakteryzowała nie-
mieckie formacje policyjne, działające w Płocku. 
Poznajemy ich organizację i zadania oraz persona-
lia osób sprawujących funkcje kierownicze. Poza 
pilnowaniem porządku ich rola polegała oczywiście 
na represjach wobec Polaków i Żydów, co jednak 
nie jest przedmiotem omawianego opracowania. 
W oparciu o współczesne niemieckie publikacje 
ustaliła numery i nazwy niemieckich jednostek SS  
i Wehrmachtu, stacjonujących w Płocku oraz ich 
kadrę dowódczą. 

rozdział IV – Życie społeczne – pozwala nam 
zapoznać się z życiem Niemców w okupowanym 
Płocku. Jak przystało na totalitarne państwo w mie- 
ście powstały struktury wszystkich organizacji spo-
łeczno-politycznych: od NSDaP przez hitlerjugend 
i BDm po organizacje społeczne i charytatywne. 
Praktycznie wszyscy Niemcy od przedszkolaka po 
osobę dorosłą musieli należeć do jakiejś organi- 
zacji, która ciągle organizowała jakieś spotkania  
i zebrania, kursy lub akcje pomocy. Ciągle trzeba 
było spełniać jakiś obowiązek wobec państwa (zbiór- 
ki odzieży, pieniędzy, wartościowych przedmiotów), 
bądź uczestniczyć w obowiązkowych obchodach 
świąt państwowych. Obowiązkiem mieszkańców 
było też uczestnictwo w przedstawieniach teatral- 
nych i imprezach rozrywkowych. Dbając o tężyznę 
fizyczną młodzieży propagowano uprawianie spor- 
tu w niemieckich klubach sportowych. Dużą rolę 
władze przywiązywały do udziału w życiu kultural-
nym, czemu miał służyć niemiecki teatr uruchomio-
ny w budynku akcji Katolickiej, który służył także 
jako kino. Przejęte zbiory polskich bibliotek zos- 
tały albo zniszczone albo wywiezione do Królewca 
(Königsbergu). Wyjątek stanowiły zbiory Towarzystwa 
Naukowego Płockiego, które pozostały na miej- 
scu.

W rozdziale IV E. Szubska-Bieroń zapoznała czy- 
telników z funkcjonowaniem niemieckiej służby zdro- 
wia, która borykała się z problemami braku kadry. 
Z konieczności zatrudniano lekarzy Polaków, którzy 
pracowali za niższe wynagrodzenie i narażeni byli 
na ciągłe szykany ze strony swoich niemieckich 
kolegów, choć słowo „koledzy” absolutnie nie od-
daje relacji panujących między nimi.

Obejmując rządy w mieście Niemcy musieli tak- 
że od podstaw zbudować niemieckie szkolnictwo, 
przejmując budynki przedwojennych polskich szkół, 
aczkolwiek część z nich została zagospodarowana 
na koszary przez SS i wojsko. Także na tej płasz-
czyźnie okupant borykał się z brakiem kadry pe- 
dagogicznej. Z opracowania dowiadujemy się jak  
wyglądał niemiecki system oświatowy, jaka była  
liczebność szkół i klas, jakie przedmioty zdawała 
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niemiecka młodzież na maturze, a nawet jakie te-
maty pisała na egzaminie z języka niemieckiego. 

W rozdziale V E. Szubska-Bieroń wyczerpująco 
przedstawiła różne aspekty życia gospodarczego: 
instytucje państwowe działające na terenie miasta, 
handel i produkcję oraz rzemiosło. Wszystkie insty-
tucje zostały wymienione w specjalnej tabeli, na- 
tomiast niektóre szerzej scharakteryzowane, jak  
np. poczta oraz płockie banki. W tych ostatnich 
instytucjach zaszły duże zmiany, polegające nie 
tylko na likwidacji przedwojennych banków – polskich 
i żydowskich (łącznie 22) –  i przejęciu ich aktywów, 
ale także na ograniczeniu ich liczebności do kilku. 

Także w handlu i produkcji zaszły duże zmiany. 
Do Płocka przybywało wielu Niemców z głębi rze- 
szy i Prus, licząc na szybkie i łatwe zyski. Po Polakach 
i Żydach przejmowali mieszkania i sklepy, stawali 
na czele przejętych zakładów: mleczarni, elektrow-
ni, rzeźni, stoczni, czy zakładów budowy maszyn 
rolniczych. Większość z nich została przez Niemców 
zmodernizowana i rozbudowana. Zakłady maszy-
nowe i stocznia produkowały na potrzeby armii. 
Zakłady produkcyjne i rzemieślnicze zwykle dob- 
rze prosperowały z racji permanentnych braków  
na rynku, taniej polskiej siły roboczej oraz zamówień 
na rzecz niemieckich instytucji i wojska.

Ostatni rozdział dotyczy charakterystyki gazet, 
wydawanych przez Niemców w Płocku. Początko- 
wo – przez cały 1940 r. – był to biuletyn urzędowy 
na powiat i miasto Płock, zastąpiony od stycznia 
1941 r. przez gazetę „Plocker Tageblatt” („Dziennik 
Płocki”), przekształconą w czerwcu 1941 r. w „Südo-
stpreussische Tageszeitung” („Południowo-wscho-
niopruska Gazeta Codzienna”). Gazety drukowane 
były w Płocku głównie w oparciu o przejęte polskie 
drukarnie. Informowały o wydarzeniach ogólnonie-
mieckich i sytuacji na froncie oraz zawierały wia- 
domości z Płocka i okolicznych powiatów (płocki, 
płoński i sierpecki). Oczywiście wszystko było po-
dane zgodnie z wytycznymi propagandy III rzeszy 
i ograniczeniami cenzury.

Jednym z ciekawszych fragmentów rozdziału VI 
i całego opracowania jest analiza tematyki polskiej 
na łamach obu gazet. W pierwszych latach okupa-
cji gazety o Polakach i Polsce pisały wyłącznie źle, 
podkreślając niski poziom infrastruktury i równie niski 
poziom życia. Polakom przypisywano same nega- 
tywne cechy, jak lenistwo, niegospodarność, skłon- 
ność do naruszania prawa. Publikowano także anty- 
polskie zarządzenia władz. Sytuacja zmieniła się  
po klęsce armii niemieckiej pod Stalingradem  
i Kurskiem w 1943 r. Od tego czasu zaczęto użalać 
się na Polakami jako ofiarami intryg anglo-amery-
kańskich oraz zbrodni sowieckich. Po ujawnieniu 

zbrodni katyńskiej wiele miejsca poświęcano opi-
sowi represji sowieckich wobec Polaków. Podkreśla-
no trudną sytuację rządu polskiego na emigracji 
oraz postępujące zagrożenie sowiecko-komunistycz-
ne. W tym kontekście Niemcy kreowali się na obroń- 
ców cywilizacji europejskiej i Polaków przed bolsze-
wizmem.

W ostatnim fragmencie książki autorka przeana-
lizowała ewolucję redakcyjną gazet, podając szcze- 
góły techniczne, sposób pracy redakcji, pozyskiwa-
nia materiałów, zawartość, sposób kolportażu, itp. 

Opracowanie E. Szubskiej-Bieroń pozwala na  
dokonanie bilansu rządów niemieckich w Płocku  
i oceny tego, co okupanci po sobie zostawili na 
płaszczyźnie materialnej, pomijając oczywiście gro- 
by pomordowanych. Największą szkodą, jaką wy-
rządzili miastu było bez wątpienia rozebranie gma-
chu teatru na skarpie wiślanej, natomiast do pozy-
tywów należy zaliczyć przedłużenie ul. Sienkiewicza 
i zbudowanie przy niej domów wielorodzinnych, 
użytkowanych do dzisiaj, przebudowa ratusza i na- 
danie mu jednolitego wyglądu, zbudowanie hotelu 
„Ostland” (dziś – „Płock”), rozbudowa elektrowni  
i stoczni, czy elektryfikacja powiatu. Tym zmianom 
towarzyszyło zepchnięcie polskich mieszkańców  
na margines, pozbawienie ich podstaw egzystencji 
i skazanie na rolę co najwyżej taniej siły roboczej  
i to zapewne do czasu wzmocnienia żywiołu nie-
mieckiego. Na tym etapie wymordowanie większej 
liczby Polaków było po prostu nieracjonalne, bo nie 
byłoby ich kim zastąpić.     

Książkę wyróżnia obszerna bibliografia. autorka 
wykorzystała szereg zespołów archiwalnych, wy-
tworzonych przez okupanta niemieckiego, a prze-
chowywanych w archiwach polskich. Są to głównie 
archiwa warszawskie: archiwum IPN, archiwum 
mSWia, archiwum akt Nowych, archiwum Państwo-
we miasta Stołecznego Warszawy, a także archiwum 
Państwowe w Płocku, archiwum Diecezjalne w Płoc- 
ku, archiwum Państwowe w Olsztynie oraz akta 
stanu cywilnego z Nidzicy i Szczytna. Do tego ze-
stawu należy dodać archiwa niemieckie w Berlinie 
i Ludwigsburgu i akta stanu cywilnego z Bremen. 
Wykaz czasopism obejmuje kilkadziesiąt tytułów 
(zajmują 2,5 strony), w 90% niemieckich, tak z cza- 
sów hitlerowskich, jak i współczesnych. Podobnie 
jest z artykułami naukowymi i opracowaniami hi-
storycznymi: w większości są to publikacje niemiec-
kie w Polsce mało lub zupełnie nieznane. Książka 
zaopatrzona jest też w indeks nazwisk.    

Dużą zaletą omawianej pozycji są liczne foto-
grafie zaczerpnięte z omawianych gazet i innych 
źródeł, często prezentowane po raz pierwszy. Bardzo 
wartościowe są mapy Płocka i jego najbliższej 
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okolicy, np. plan fortyfikacji, budowanych w 1944 r. 
na obszarze od Płocka do Poznania. Oprócz tego 
autorka wykonała szereg własnych tabel i wykresów 
ze szczegółowymi informacjami uzupełniającymi 
tekst. Zadała sobie wiele trudu i ustaliła persona- 
lia kilkudziesięciu osób sprawujących w Płocku róż- 
ne funkcje publiczne i zamieściła ich biogramy. 
Dzięki temu zabiegowi dostajemy szeroki przegląd 
Niemców, którzy przewinęli się przez Płock w la- 
tach 1939-1945. Niektórzy z nich byli po wojnie 
sądzeni jako zbrodniarze wojenni, inni zrobili karie-
ry w różnych dziedzinach, jak konstruktor i budow-
niczy statków Gustaw Kuhr.

Do lektury zachęca dobrze zaprojektowana okład- 
ka w czarnym kolorze z reprodukcją pierwszego 
numeru „Plocker Tageblatt” ze zdjęciem Wzgórza 
Tumskiego, widzianego z mostu.

Natomiast podchodząc krytycznie do recenzo-
wanego dzieła należy stwierdzić, że trudno w nim 
wskazać jakieś poważne błędy, czy uchybienia. 
Szkoda, że autorka nie dodała zakończenia, w któ- 
rym oceniłaby rządy niemieckie w Płocku. można 
też zwrócić uwagę na pewne potknięcia terminolo-
giczne, wynikające najczęściej z dosłownego tłu-
maczenia określeń niemieckich: wyznanie prawo-
sławne nazywane jest ortodoksyjnym (s. 35, 239, 
240), SS – Schutzstaffeln – tłumaczone jest jako 
Eskadra Ochronna, a nie Sztafety Ochronne (s.41). 
Dziwnie brzmi Batalion Piechoty umocnień (s.174), 
podobnie jak Batalion Twierdzy. Polska nazwa to 
raczej batalion forteczny. W armii niemieckiej nie 
było Dywizji Przeciwczołgowych, ale – dywizjony 
(bataliony) przeciwpancerne (s.174). regiment tłu-
maczy się jako pułk (s.173), zamiast batalion szko- 
leniowy – powinno być – szkolny (s.173). W lotnictwie 
nie było szwadronów (s.179), w języku polskim jest 
to określenie związane z kawalerią. Zamiast Gene-
ralna Gubernia lepiej używać nazwy Generalne 
Gubernatorstwo (s.233). Gubernie były pod zabo-
rem rosyjskim. „Samoloty skrzydłowe”, przydzielone 
płockiemu lotnisku (s.228) to zapewne płatowce. 
akcja pn. „Zbiórka adolfa hitlera Niemieckiej Gos- 
podarce” (s.213) powinna chyba brzmieć: „…dla 
Niemieckiej Gospodarki” lub „…na rzecz Niemieckiej 

Gospodarki”. „Sytuacja połączeń pociągowych” 
(s.127) – lepiej napisać o połączeniach kolejowych. 
Dosłowne przetłumaczenie biogramu Friedricha 
ranga doprowadziło do stwierdzenia, że za „wybit-
ne osiągnięcia wojskowe w walce z wrogimi ban-
dami odznaczony został…” (s.141). Te wrogie ban- 
dy to zapewne polskie lub sowieckie oddziały par-
tyzanckie. 

Zdarzają się drobne błędy rzeczowe: w 1941 r. 
nie było obywateli białoruskich, bo nie było takiego 
państwa (s.75), organizacja KdF nie mogła wysta-
wić przedstawienia w moskwie, bo tego miasta 
Niemcy nigdy nie zajęli. Podobnie przedstawienie 
na Kubie jest mało prawdopodobne. raczej cho-
dziło o Kubań (s. 221). 3. kompania czołgów nie 
mogła zostać zlikwidowana po kapitulacji Płoc- 
ka w styczniu 1945 r. (s.174), bo Niemcy z Płocka 
uciekli, a nie kapitulowali. Zamach na a. hitlera  
w lipcu 1944 r. nie mógł być w Kętrzynie, bo jest to 
polska nazwa powojenna (s.365). Prawidłowa to 
rastembork lub rastenburg, którą zresztą autorka 
używa w innym miejscu. Natomiast sam zamach 
miał miejsce w wojennej kwaterze a.hitlera w Wil- 
czym Szańcu (Wolfschanze) pod rastemborkiem.  

Oczywiście te drobne uchybienia w niczym nie 
zmniejszają wartości książki, chociaż  szkoda, że 
zabrakło dokładniejszej korekty, która te proste 
błędy i niezręczności językowe powinna wyelimino-
wać.

Opracowanie przeznaczone jest przede wszyst-
kim dla płocczan. Jego wydanie stało się dużym 
wydarzeniem wydawniczym w mieście. Jednak mi- 
mo lokalnego charakteru książka z racji swego 
nowatorstwa ma też znaczenie ogólnopolskie: po- 
szerza wiedzę na temat funkcjonowania niemiec-
kiego aparatu okupacyjnego, gospodarki, życia 
społecznego i kultury na ziemiach polskich włączo-
nych do III rzeszy, mechanizmów zarządzania mias- 
tem i planów jego przebudowy. Opracowanie mo-
że stać się wzorcem dla innych autorów, chcących 
podjąć podobny temat i opisać rządy niemieckie  
w innych miastach, bądź na terenie poszczególnych 
rejencji lub okręgów.

Grzegorz Gołębiewski

*       *       *


