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RECEnZja
piotr gryszpanowicz, płockie mosty na wiśle, wyd. Towarzystwo naukowe płockie, 
płock 2017, ss. 431

Piotr Gryszpanowicz ujawnił się jako bardzo ak-
tywny autor na płockim rynku wydawniczym, gdyż 
w odstępie roku opracował kolejny – po Leksykonie 
nazw płockich ulic – album. Tym razem zaintereso-
wał się historią i współczesnością płockich mostów 
przez Wisłę. Jak wyjaśnił we wstępie, publikacja jest 
efektem wielu lat pracy, poszukiwań i gromadzenia 
materiałów z różnych źródeł. Orientację w temacie  
i dostęp do istotnych dla tej problematyki dokumen-
tów ułatwiło mu pełnienie funkcji dyrektora Miejskie-
go Zarządu Dróg w Płocku, bowiem część materia-
łów zgromadzona była w archiwum Zarządu. 

Praca została oparta o liczne dokumenty, głów-
nie z Archiwum Państwowego w Płocku, ale także  
z archiwów warszawskich (Archiwum Główne Akt 
Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Pań-
stwowe), Archiwum Narodowego w Krakowie,  
Towarzystwa Naukowego Płockiego. Do tego należy 
dodać liczne opracowania naukowe, artykuły na-
ukowe i prasowe, a także akty prawne i strony inter-
netowe. 

W rezultacie tak rozległej kwerendy powstało 
dzieło bardzo obszerne i wyczerpujące w treści. 
Tekst zawiera przypisy, co nadaje mu charakteru 
naukowego. Album wydany został w dużym forma-
cie A4, na grubym papierze, z setkami zdjęć i w ob-
jętości ponad 400 stron, przez co nabrał cech dzie-
ła niemal monumentalnego. Składa się z pięciu 
rozdziałów: I – Pierwsze mosty na Wiśle w obecnych 
granicach Płocka, II – Most drogowo-kolejowy,  
III – Most wiszący – zbudowany dla Rurociągu Naf- 
towego PRZYJAźŃ, IV – Most podwieszony (wanto-
wy), V – Trzeci most dla Płocka.

Do każdego rozdziału dołączona jest obszerna 
galeria fotograficzna, ilustrująca omówiony most. 
Oprócz tego Autor dołączył biogramy projektantów 
i budowniczych płockich mostów, często uzupełnia-
jąc je ich fotografiami. Poza tym jest indeks osób  
i firm, budujących płockie mosty oraz bibliografia. 
Publikacja ma bardzo przejrzysty, logiczny układ, 
ułatwiający korzystanie z niej. Całość sprawia bar-
dzo pozytywne wrażenie solidnego albumu, tak me-
rytorycznie, jak i edytorsko. 

W rozdziale I Autor przedstawił pierwsze stałe 
mosty przez Wisłę w Płocku. Pierwszym z nich był 
drewniany most łyżwowy, zbudowany w 1838 r. Słu-
żył płocczanom do 1888 r., kiedy spławiono go do 
Włocławka, a stamtąd przetransportowano most do 
Płocka. Most funkcjonował do wybuchu I wojny 

światowej, kiedy na początku sierpnia 1914 r. został 
przez wojska rosyjskie wysadzony w powietrze. 
Wprawdzie wkrótce Rosjanie zbudowali prowizorycz-
ny most dla wycofującej się z Prus przegranej armii 
gen. Paula von Rennenkampfa, ale i ten został znisz-
czony.

Niemcy, którzy zajęli Płock w lutym 1915 r. rów-
nież początkowo zbudowali most prowizoryczny,  
ale już w październiku 1915 r. przystąpili do budo- 
wy stałego mostu stalowo-drewnianego. W maju 
1916 r. most był gotowy. W latach II Rzeczypospoli-
tej most podlegał ciągłym remontom z uwagi na 
naturalne zużycie, zwłaszcza elementów drewnia-
nych. Pogarszający się stan techniczny mostu oraz 
budowa linii kolejowej Kutno–Płock–Sierpc wymusi-
ły na Ministerstwie Robót Publicznych opracowanie 
koncepcji nowej przeprawy przez Wisłę. Prace stu-
dyjne rozpoczęły się w 1930 r., a budowa – jesienią 
1936 r. P. Gryszpanowicz szczegółowo przedstawił 
kolejne etapy powstawania projektu, wyłonienia wy-
konawców i wreszcie budowy mostu, operując do-
kładnymi danymi technicznymi. Ostatecznie most 
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został uroczyście otwarty w grudniu 1938 r. Poś- 
piech przy jego budowie doprowadził jednak do 
osunięcia się kamiennej skarpy przy przyczółku po 
płockiej stronie. W rezultacie do łask wrócił – na 
czas remontu – stary most z 1916 r., który był już 
przeznaczony do rozbiórki. 

Agresja niemiecka na Polskę 1 września 1939 r. 
spowodowała wysadzenie obu płockich mostów  
8 września 1939 r. na rozkaz gen. Władysława  
Andersa. Niemcy szybko odbudowali mosty, ale  
20 stycznia 1945 r. wysadzili je w powietrze. Most 
drewniany został zniszczony całkowicie, natomiast 
most stalowy został odbudowany w czerwcu 1950 r. 
Także w tym przypadku Autor drobiazgowo przed-
stawił proces odbudowy, operując danymi technicz-
nymi, typu ilość metrów sześciennych wykopanej 
ziemi, ilość zużytej stali, koszty robocizny i materia-
łów, itp. 

Dalej P. Gryszpanowicz przedstawił remonty  
i przebudowy mostu, dokonywane do 2016 r. Pierw-
szy większy remont miał miejsce w 1977 r. Ponieważ 
most został całkowicie zamknięty, saperzy zbudo- 
wali tymczasowy most pontonowy. W czasie zimo-
wej powodzi w 1982 r. pod przejeżdżającym pocią-
giem zawalił się podmyty przyczółek na radziwskim 
brzegu, co doprowadziło do wykolejenia pociągu. 
Na ponad miesiąc most został zamknięty. Kolejny 
remont mocno zniszczonego mostu miał miejsce  
w 1994 r. Na czas remontu przygotowany został 
most tymczasowy. Wskutek błędów technologicz-
nych położona nawierzchnia szybko uległa degra-
dacji i konieczny był kolejny remont. Realizowany był 
w 1998 r., więc wojsko znowu wykonało most pon-
tonowy. Kolejny remont miał miejsce w 2005 r.  
Aktualnie planowany jest następny remont, ale brak 
funduszy spowodował odłożenie go w czasie.

W rozdziale III Autor przedstawił proces budowy, 
oddanego do użytku w listopadzie 1963 r., wiszącego 
mostu na potrzeby rurociągu naftowego do Petroche-
mii. Most służył nieco ponad 20 lat. W latach 1983-
85 po dnie Wisły ułożono rurociągi, więc most prze-
stał być potrzebny i rozebrano go w 1987 r.

Tymczasem pogarszający się stan techniczny mo-
stu drogowo-kolejowego oraz wzrost natężenia ru-
chu kołowego spowodowały podjęcie decyzji o bu-
dowie nowego mostu przez Wisłę. Takie plany ist-
niały od dawna, jednak z powodu braku pieniędzy, 
ciągle je odkładano. P. Gryszpanowicz drobiazgowo 
opisał wszystkie etapy powstawania mostu: od roz-
pisania konkursu, przez wyłonienie zwycięzcy i reali-
zację projektu. Ostatecznie most oddano do użytku 
w grudniu 2005 r., choć do wykonania zostały jesz-
cze drogi dojazdowe. Dla ruchu kołowego uroczy-
ście otwarto go w październiku 2007 r.

W rozdziale piątym P. Gryszpanowicz przedstawił 
koncepcję budowy trzeciego mostu przez Wisłę, bę-
dącego elementem północno-zachodniej obwodnicy 
Płocka. Z różnych przyczyn pozostało to w sferze 
planów, więc nie czekając na decyzje władz krajo-
wych miasto Płock przystąpiło samodzielnie do re-
alizacji obwodnicy. Trzeci most dla Płocka na razie 
nie wyszedł więc poza fazę odległych planów.

Jak już wspomniano, ważnym uzupełnieniem tek-
stu są biogramy – łącznie 50 – projektantów i bu-
downiczych płockich mostów. Jest to ciekawy mate-
riał, dzięki któremu możemy prześledzić drogę za-
wodową i dokonania ludzi, którzy mieli swój udział 
w powstaniu płockich mostów.

Ponieważ Autor posiada wykształcenie technicz-
ne, w pracy zawarł cały szereg szczegółów technicz-
nych, dotyczących poszczególnych mostów, tak  
w trakcie budowy, jak i remontów. Osoba z wy-
kształceniem humanistycznym nie byłaby w stanie 
napisać podobnego dzieła. Powstały album budzi 
ogromny szacunek dla wykonanej pracy tak na eta-
pie kwerendy, jak i opracowania wyszukanych ma-
teriałów.  

Mimo, że w omawianej publikacji trudno dostrzec 
jakieś błędy, czy uchybienia, to pewne elementy wy-
dają się dyskusyjne. Album zawiera 540 przypisów 
i wydaje się, że tę ilość można było zmniejszyć, choć 
nie ma to realnego znaczenia. Autor przyjął założe-
nie: jeden przypis – jedno źródło, co nie zawsze by-
ło potrzebne i część przypisów można było skumu-
lować. 

Wielkim walorem publikacji jest ogromna ilość 
fotografii, pozyskanych z różnych źródeł, tak krajo-
wych, jak i zagranicznych oraz zbiorów prywatnych. 
Znajdujemy tam cały szereg unikatowych zdjęć ar-
chiwalnych, publikowanych często po raz pierwszy, 
np. żołnierzy rosyjskich, czekających na przejście 
mostu w listopadzie 1914 r., fotografie z lat 30.  
z budowy mostu im. Legionów Józefa Piłsudskiego, 
czy żołnierzy niemieckich z lat okupacji hitlerowskiej 
na tle mostów. Jednocześnie odnosi się wrażenie,  
że ilość zdjęć można było nieco zmniejszyć. Część 
się powtarza, z części można było zrezygnować,  
bo nie wnoszą wiele nowego, np. zniszczenia mo-
stów w 1939 r., uroczystości otwarcia mostu po od-
budowie w 1950 r., różne widoki mostów, itp. Moż-
na zrozumieć dylematy Autora, który wyszukał 
ogromną ilość zdjęć i chciał pokazać jak najwięcej  
z nich, jednak należało dokonać ostrzejszej selekcji. 
Inny mankament polega na tym, że znaczna część 
z nich nie jest podpisana i czytelnik musi się domy-
ślać, co dokładnie przedstawiają. 

Poza tym nieco brakuje przywołania pewnych 
wydarzeń, związanych z mostami. Dla czytelnika nie 
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mającego wykształcenia technicznego i nie emocjo-
nującego się ilością zużytego betonu, stali, usuniętej 
ziemni, czy innymi parametrami technicznymi, 
znacznie ciekawsze są fragmenty dotyczące proble-
mów z budową, wypadków, czy historia niespodzie-
wanej śmierci inż. Bernarda Morawskiego, czego 
pamiątką jest zachowany do dziś żelazny krzyż przy 
ul. Żyznej. Autorowi udało się nawet dotrzeć do ro-
dziny inż. B. Morawskiego, od której otrzymał uni-
katowe zdjęcie z 1937 r. Dlatego można było choć 
wspomnieć o roli mostu w czasie ataku bolszewic-
kiego na miasto w sierpniu 1920 r. Most był wtedy 
jedyną drogą ucieczki za Wisłę i potem przedziera-
nia się posiłków wojskowych z Radziwia. W marcu 
1924 r. i lipcu 1934 r. most był zagrożony przez falę 
powodziową i płocczanie walczyli o jego utrzyma-
nie. Także nieco więcej miejsca można było poświę-
cić powodzi w styczniu-lutym 1982 r., kiedy realnie 
zagrożony był most rurociągu „Przyjaźń”. Stąd za-
pewne dosyć szybka decyzja o poprowadzeniu ruro-
ciągu po dnie Wisły. Są to oczywiście bardziej pro-
pozycje pewnego poszerzenia tematu, niż krytyka, 
bo Autor miał swoją koncepcję, którą konsekwent-
nie realizował. 

Z innych uwag – w bibliografii jest niepotrzebne 
wyliczenie wykorzystanych dokumentów z Archiwum 
Państwowego w Płocku. Takich wyliczeń się nie sto-
suje, gdyż dokumenty są opisane w przypisach. Za-
miast tego wystarczyłoby podanie nazw zespołów 

archiwalnych i ich sygnatur. Poza tym we wstępie 
Autor podał, że korzystał z archiwum Miejskiego Za-
rządu Dróg w Płocku, co nie jest uwzględnione  
w bibliografii. W tejże bibliografii akty prawne, jako 
dokumenty drukowane powinny być umieszczone 
po archiwach, a nie na końcu zestawienia – po ar-
tykułach. 

Oczywiście powyższe uwagi krytyczne dotyczą 
drobiazgów bez większego znaczenia dla oceny 
wartości albumu. W wyniku benedyktyńskiej pracy 
Piotra Gryszpanowicza powstało dzieło, które na 
stałe będzie najważniejszym źródłem wiedzy  
o płockich mostach. Jest ono cenne nie tylko dla 
płocczan, w naturalny sposób zainteresowanych  
historią miasta, ale także dla wszystkich, którzy in-
teresują się problematyką budownictwa drogowego 
i mostowego. Ta grupa znajdzie tu cały szereg 
szczegółów technicznych, które są niewątpliwym 
atutem omawianej publikacji. Piotr Gryszpanowicz 
z racji wykształcenia, doświadczenia zawodowego 
i pasji badacza, był bodaj jedyną osobą, która mo-
gła wykonać tę ogromną pracę i w taki sposób 
opracować historię płockich mostów. Należy więc 
podziękować mu za podjęcie tego trudu, który  
przyniósł tak znakomity rezultat. I podobnie jak  
w przypadku Leksykonu nazw płockich ulic, również 
omawiana publikacja może stać się wzorcem  
dla opracowania historii mostów w innych miastach 
Polski.
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