
Przy skrzyżowaniu z Misjonarską znajduje się budynek,
Któremu chcemy poświęcić dłuższą chwilę.

W tamtych czasach szkoła żeńska siedzibę tu miała.
Marcelina Rościszewska jako przełożona nią kierowała.
Od 1918 roku w jej gmachu Służba Narodowa
Kobiet Polskich się mieściła,
Jako centrum pomocy żołnierzom broniącym miasta
bardzo się zasłużyła.

Tu zaradne i ofiarne płocczanki prowadziły szwalnię,
Szpital, punkt opatrunkowy, biuro pisania listów i herbaciarnię.
Kuchnia żołnierzy walczących w okopach dożywiała,
A pani Marcelina nie tylko nad tym wszystkim czuwała,
Ale i w budowie barykad udział miała!

Za te czyny bohaterskie sam Marszałek ją docenił,
Krzyżem Walecznych odznaczył, przy wszystkich wymienił
Jako symbol zaangażowania płockiej ludności,
W walkę z tymi, których nikt nie zapraszał w gości…

Pora dalej iść, w lewo w Misjonarską wejdź,
Potem znów za lewicą, w Sienkiewicza skręć.
Miniesz zabudowania płockiego         ,
Co wolność na areszt skazanym zamienia.
Przy skrzyżowaniu z 1 Maja, na jednym domu,
jest tablica upamiętniająca barykadę, 
Na której broniono się od „sowieckiego pogromu”.

Tutaj trzeba wspomnieć, że nie tylko dorośli walczyli,
Ale i młodzi ludzie w obronę miasta się włączyli.
Harcerze, młodzież szkolna w wieku od lat „nastu”,
Bez wahania zaciągnęła się na pomoc swemu miastu.

19 sierpnia, po walkach co trwały prawie dobę,
Płock przegonił bolszewickie mrowie. 
Hasło, które odgadniesz, to symbol walki młodych,
O wolność - prawo do ojczyzny i swobody. 

Idź dalej prosto, skręć w Tumską za lewą ręką,
Po kilku minut spotkasz się z „panienką”.
Kim?     Zimińska-Sygietyńska płocczanką była,    

To ta pani, co zespół „Mazowsze” z mężem założyła.

Już blisko cel twej questowej przygody, 
Muzeum Mazowieckie zaprasza w swe progi.
Wejdź i podaj hasło, a skarb na chwilę wpadnie
w twe ręce - wpisz wrażenia do Księgi Questu ładnie!
Zwiedź Muzeum koniecznie, bo wspaniałe zbiory kryje,
Na zachwytach czas szybko Ci upłynie!
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GDZIE TO JEST?
Płock to miasto powiatowe w północno-zachodniej części 
Mazowsza, położone nad Wisłą. Dojechać tu można m.in. drogą 
krajową nr 60 i 62. Quest rozpoczyna się przed siedzibą Płockiej 
Lokalnej Organizacji Turystycznej na Starym Rynku 8.

TEMATYKA:
Tak jak w kilku innych miejscowościach na Mazowszu, tak 
i w Płocku sierpień 1920 roku oznaczał dramatyczne zmagania 
polsko-bolszewickie. To, co charakterystyczne dla Płocka 
to wyjątkowe zaangażowanie ludności cywilnej w obronę 
miasta. Natomiast położenie nad Wisłą sprawiło, że areną 
walk stała się także rzeka. O tych wydarzeniach opowiada 
quest.

CO TRZEBA ROBIĆ PODCZAS WYPRAWY QUESTOWEJ?
Twoim zadaniem (oprócz zdobycia wiedzy) będzie uważne 
czytanie wskazówek w tekście, rozwiązywanie zagadek 
literowych i liczbowych oraz odgadnięcie hasła questu. 
Na końcu wędrówki, w odpowiednim miejscu w twoje ręce 
trafi skarb! Weź ze sobą coś do pisania. Powodzenia!

BITWA WARSZAWSKA 1920 ROKU  to wydarzenia pomiędzy 13 a 25 sierpnia 1920 roku,  kiedy 
to polska armia powstrzymała armię sowiecką - pochód rewolucji bolszewickiej na Zachód. 
Przez kilka sierpniowych dni Mazowsze stało się areną licznych walk, batalii, potyczek, 
śmiałych akcji polskiego wojska.

OPIEKUN QUESTU:
Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna, Stary Rynek 8,  Płock, turystykaplock.eu

„ZWYCZAJNI”
BOHATEROWIE OBRONY 

PŁOCKA

Opracowano przez Zielonkowskie Forum Samorządowe w ramach realizacji
zadania publicznego  „Z questem na Szlaku Bitwy Warszawskiej 1920 r.”

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego.

OPRACOWANIE QUESTU:

Karolina Likhtarovich, trener questingu
Grzegorz Grabowski www.questy.com.pl
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ZDJĘCIA:
panorama Płocka: Rommullus/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0, z rekonstrukcji: Mariusz 
Cieszewski/MFA of Poland/flickr.com za zgodą MZS RP, archiwalne: ze zbiorów 
Muzeum Mazowieckiego w Płocku



Idź dalej ulicą co jego nazwisko nosi,
Dojdziesz do Placu, przy którym odwach się wznosi.
Rozpoznasz go, to jasny budynek klasycystyczny,
Na nim dwie tablice z przesłaniem patriotycznym.     

Przeczytaj z szarej tablicy więcej informacji,
I ruszaj ulicą Tumską do kolejnej na trasie atrakcji.
Bazylika katedralna to kolejny punkt na szlaku wyprawy,
Naprzeciw niej dawne opactwo Benedyktynów
i fragmentu zamku książąt mazowieckich - gdybyś był ciekawy.

Z lewej strony katedry głaz olbrzymi leży,
Podejdź doń i przeczytaj, komu cześć się należy.
Został złożony w   rocznicę zwycięskiej batalii,

Tu ziemia z barykad, na których walczyli ci, co śmierci się nie bali.

Za katedrą są schody, zejdź nimi ze Wzgórza Tumskiego,
Przejdź przez Mostową i kolejnymi schodami w górę -
do pomnika „z twarzą” - Władysława Broniewskiego.
Poeta urodził się w Płocku, nieopodal miejsca tego,
Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, 
Był oddanym żołnierzem Legionów Józefa Piłsudskiego.

Idź prosto, przez ul.           przejdź,

Dalej nieco na skos, w aleję kasztanową wejdź.
Na końcu skręć w lewo całym sobą,
a wkrótce spotkasz się ze znaną Ci już osobą. 
Na Placu Obrońców Warszawy wznosi się postać,
„Pierwszego           Obywatela Płocka!

To na tym placu - wówczas Floriańskim,
10 kwietnia w 1921 roku pańskim,
Odbyły się uroczystości, podczas których odznaczono,
Krzyżem Walecznych miasto za bohaterską obronę.

Stań tyłem do pomnika, zrób w prawo zwrot,
I przed siebie, Kolegialną, idź krok w krok.

To miejsce poświęcone jest najdawniejszym czasom,
Gdy ranga Płocka wzrosła dzięki panującym tu Piastom.
Bolesław          , książę państwa polskiego, 

Tu się narodził, stolicą ten gród uczynił, tu w katedrze
spoczęło ciało jego.

Ile lat panował? Policz szybko w głowie,
A wnet druga cyfra tej liczby Ci podpowie,
Gdzie „A” do hasła powędrować musi.
Wpisz ją i odwróć się do rzeki, co widokami kusi.  

Już widzimy twój zachwyt, prawda jak tu malowniczo?
Ale królowa rzek polskich zasłużyła się także w 1920 r.
I to zasadniczo!
Nikt wtedy nie rozwodził się nad jej urokami,
Bo cel był jeden - walka z bolszewikami.

Idź w lewo promenadą spacerową, nad skarpą,
Zaraz opowiemy o Flotylli Wiślanej, posłuchaj, bo warto.
O jej zaangażowaniu w tamte ciężkie dni sierpniowe,
W obronie walczyły statki rzeczne i łodzie motorowe.

18 sierpnia pod samym Płockiem bolszewicy stali,
Z północno-zachodniej części na miasto nacierali.
Koło południa statek opancerzony „Minister” 
i motorówka „Gerhardt” wzięli się „do dzieła”,
Czyli z pozycji rzeki ostrzeliwali wojska nieprzyjaciela.

Na pomoc przyszły im dwie inne motorówki 
oraz statki: „Wawel” i  „Stefan Batory”,
Myślisz - kilka łodzi - ale ich udział w obronie był spory.
Bo zmniejszyli ostrzał przez wroga mostu i miasta,
I przyczynili sie do zwycięstwa, to rzecz jasna.  

Miniesz hotel, tuż przed skrętem w lewo,
Zobaczysz most na Wiśle imienia… Legionów Piłsudskiego. 
W tamtych czasach co prawda jeszcze go nie było,
Ale był inny, drewniany, którym wielu mieszkańców
i wojsko się na drugą stronę się przeprawiło.

No więc skręć w lewo, potem lekko w prawo, ukośnie,
W tunelu z drzew będziesz maszerować radośnie. 
Wkrótce zobaczysz ławeczkę, na niej pana starszego,
Z książką i pieskiem, co leży u stóp jego.
Przeczytaj nazwisko Jakuba                

Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego. 

Witamy Cię Gościu w sercu naszego miasta,
Co od wieków na nadwiślańskiej skarpie wzrasta. 
Już w średniowieczu Płock był ważnym grodem,
Ale o tym opowiemy dokładniej niebawem.

Teraz chcemy Cię zabrać w czasy nowszej historii,
Sierpniowych dni, co były świadkami płockiej wiktorii.
Lecz zanim - Bogu dzięki! -  to nastąpiło,
Wojsko i cywile, miasto całe dzielnie się broniło!

Stoisz na Starym Rynku, przed siedzibą organizacji,
Co ma za zadanie promowanie płockich atrakcji. 
Lecz wtedy cicho tu nie było, w 1920 roku,
Bo ściany budynków drżały od wystrzałów i huków…

Zanim udasz się na wędrówkę i posłuchasz opowieści,
Przeczytaj napis nad wejściem: „Dom         ”   
wiesz, co się w tym budynku mieści?
Jeśli nie, zajrzyj do informacji turystycznej,
Tu dowiesz się nie tylko o tym, ale i o Płocka atrakcjach licznych.

Pora w drogę, podążaj w stronę budynku jasnego,
Z wieżą zegarową, a w okolicy najbardziej okazałego!
To Ratusz - na jednej z pierzei rynku wzrasta,
Tu decyzje podejmują włodarze naszego miasta.

Podejdź do drzwi wejściowych, a po twojej prawicy,
Znajdziesz tekst ważny na wiszącej tam tablicy.
„       na Krzyż Walecznych” 

nadany przez Marszałka Piłsudskiego,
W dowód uznania za bohaterską obronę miasta,
W obliczu najeźdźcy bolszewickiego. 

Zanim pójdziesz dalej, zobacz którego maja to było?
Bo trzeba, by w to miejsce w haśle „W” wskoczyło. 
Teraz stojąc twarzą do drzwi obróć się w lewo,
I maszerując żwawo idź do Placu Książęcego. 
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