
osiemnastka
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 

PROJEKTU
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Jakubowskiego w Płocku
ul. Jasna 8
09-400, Płock

Numer 9 08/20

PŁOCK - MIASTO BOHATER

Dzień dobry,
Panie Prezydencie, nazywam się Oliwia Olszewska, jestem
redaktor naczelną ,,Osiemnastki” - miesięcznika Szkoły
Podstawowej nr 18 w Płocku. Ostatnio mieliśmy
przyjemność rozmawiać 11 listopada, kiedy w naszym
mieście odbywały się uroczystości związane ze Świętem
Niepodległości. Dziś spotykamy się w dniu szczególnym dla
płocczan. Jako lokalni patrioci przyszliśmy tu, by upamiętnić
wydarzenia sprzed 100 lat, które miały miejsce w naszym
mieście, by oddać cześć bohaterom obrony Płocka 1920
roku.
    Armia bolszewicka zaatakowała nasze miasto 18 sierpnia
1920 r. Zacięte walki trwały 21 godzin. W obronie Płocka
uczestniczyli  żołnierze, ale też  cywile, a wśród nich kobiety
i dzieci. W trakcie walk bolszewicy dopuszczali się zbrodni,
np. rozstrzelali 22 pacjentów  Szpitala Garnizonowego,
dokonywali też licznych rozbojów i gwałtów na cywilach, w
tym ludności żydowskiej. Z dumą wspominamy dziś
najmłodszego poległego wśród najmłodszych 

poległego wśród stawiających opór
bolszewikom - 14-letniego harcerza
Antolka Gradowskiego. Z dumą też
możemy powiedzieć, że dzięki
bohaterskiej postawie mieszkańców
Płock pozostał niezdobyty, a
bolszewicy zmuszeni zostali do
odwrotu.
  Panie Prezydencie, to ostatnie nasze
spotkanie w takim kształcie, ponieważ
kończymy już naukę w Szkole
Podstawowej nr 18 w Płocku. Jest nam
tym bardziej miło, że możemy się
jeszcze spotkać. Czy zechciałby Pan
poświęcić nam chwilę i odpowiedzieć
na kilka krótkich pytań?

Tak, oczywiście 

Nasze Miasto przygotowało szereg
uroczystości upamiętniających setną
rocznicę obrony Płocka. Które z nich
uważa Pan za najważniejsze?
rocznicę obrony Płocka. 

Każda z tych uroczystości jest bardzo
ważna i ma swój najważniejszy,
charakterystyczny moment. Dzisiejsze
obchody rozpoczęliśmy złożeniem
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     SKŁAD REDAKCJI

KĄCIK NAJ

  SŁOWO OD REDAKCJI

               SONDA

Numer jubileuszowy
Oliwia Olszewska - redaktor naczelna, prowadzenie 

i opracowanie wywiadu
Renata Puszkarew - prowadzenie wywiadu
Kamil Puszkarew - konsultacje historyczne

 p. Magdalena Michalska - opieka nad zespołem
redakcyjnym

   Drodzy Czytelnicy, oddajemy w Wasze ręce
specjalny, jubileuszowy numer naszego pisma.
Żegnaliśmy się z Wami już w czerwcu, ale sierpień
jest dla mieszkańców Płocka miesiącem
szczególnym, ponieważ kojarzą się z nim bardzo
ważne wydarzenia. W tym roku mieliśmy wyjątkową
okazję, by raz jeszcze pomówić o jego historii. Sto lat
temu, 18 i 19 sierpnia 1920 roku, ówcześni płocczanie
stanęli do walki z nadciągającą na nasz gród armią
bolszewicką. W obronie miasta uczestniczyli nie tylko
żołnierze, ale również ludność cywilna, w tym kobiety i
dzieci. Poległy w trakcie walk Antolek Gradowski jest
cały czas pięknym symbolem bohaterstwa i
patriotyzmu. Nie sposób nie żywić dziś wdzięczności
dla naszych przodków, nie wolno nam zapomnieć o
ich dokonaniach. Z taką właśnie myślą zespół
redakcyjny ,,Osiemnastki" wziął udział w uroczystych
obchodach setnej rocznicy obrony Płocka. Po pięknej i
wzruszającej uroczystości nasi młodzi dziennikarze
poprosili o rozmowę Pana Andrzeja Nowakowskiego,
prezydenta naszego miasta. Zapraszamy do lektury.
Oliwia Olszewska, redaktor naczelna.

1. Z czym kojarzy ci się słowo
patriotyzm?
- biało-czerwona flaga 33%
- ,,Mazurek Dąbrowskiego'' 24%
- Robert Lewandowski w ataku 10%
- Stadion Narodowy 18%
- uczestnictwo w świętach państwowych 15%

2. Co przywodzi Ci na myśl słowo
,,bohater"?
- bezinteresowność 27%
- umiejętność poświęcania się 25%
- zdolność pomagania 21%
- odwaga 17%
- obrona słabszych 10%

Najpiękniejsze miejsce w Płocku

- Wzgórze Tumskie
- Katedra
- Kościół Mariawitów
- Park Północny

Najsłynniejsi płocczanie

Tadeusz Mazowiecki 
Jan Skotnicki
Tadeusz Paradowicz
Marek Gajewski
Witold Zacharewicz
Jadwiga Bojanowska
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kwiatów pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego,
dowódcy ówczesnych wojsk, później pod pomnikiem
Broniewskiego. Po mszy wspólnie na cmentarzu
zaśpiewaliśmy hymn i odmówiliśmy modlitwę.
Zapaliliśmy znicze i oddaliśmy im hołd, strzelając na
wiwat.
   Najważniejsze jest to, że możemy oddać cześć tym
żołnierzom, których imiona i nazwiska znamy, ale
także tym bezimiennym. Równie ważne są jednak też
uroczystości kulturowe, sportowe, które nam
towarzyszą już kilka lat.  W tym roku  po raz piąty
organizowany jest Międzynarodowy
Bieg Uliczny Obrońców Płocka 1920 roku.  Inicjatywy
tego typu są tak samo są ważne, opowiadają przecież
historię bohaterów Płocka.
  
Nasze miasto uzyskało chlubne miano Bohatera.
Czy jakieś wydarzenia, postacie są Panu
szczególnie bliskie, kiedy myśli Pan o bohaterskiej
obronie miasta w 1920 roku?

Kiedy o tym słyszę, przychodzi mi na myśl przede
wszystkim to, że mieszkańcy, harcerze, żołnierze
wspólnie walczyli o wolność naszej ojczyzny. Tak
naprawdę ta powszechność bohaterstwa, o której dziś
tu wspomniano, jest bardzo ważna. Można oczywiście
wymieniać z imienia i nazwiska dowódców, harcerzy i
poszczególnych cywili, ale najważniejsze jest to, że
wszyscy mieszkańcy Płocka bronili miasta.
  
Dziś jako gospodarz naszego miasta przewodzi
Pan wielu wspaniałym uroczystościom. Czy
zawsze czuł się Pan lokalnym patriotą?

Tak, bo i takie wydarzenia mówią o tym, kim jesteśmy,
jaka jest nasza historia. Właśnie to jest najpiękniejsze
w tych uroczystościach, że każde z tych wydarzeń
jest taką bezcenną lekcją historii, która mówi nam o
tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 9 08/2020 | Strona 4  
www.juniormedia.plosiemnastka

Wydarzenia sprzed 100 lat były dramatyczne i
trudne, a mieszkańcy miasta udowodnili, że
potrafią walczyć za swój gród. Ale i dziś żyjemy w
niełatwych czasach, ponieważ musimy mierzyć
się z pandemią. Czy trudno zarządzać Panu
miastem w obecnej dobie? 

Na pewno inaczej niż w sytuacji, kiedy wszystko
przebiega zgodnie z planem, przede wszystkim trzeba
szybko reagować, podejmować trudne decyzje, w
momencie zagrożenia, którego nigdy wcześniej nie
było. Rzeczywiście, kiedy znamy już pewne sytuacje i
wiemy, jakie są możliwości działania, wtedy jest
łatwiej. Jeśli jednak nie znamy ich do końca, jest dużo
trudniej, ale wspólnie robimy wszystko, co w naszej
mocy, by zmierzyć się z zagrożeniem.
 
Panie Prezydencie, w imieniu moich koleżanek i
kolegów chciałabym wyrazić swój niepokój o
najbliższą przyszłość. Dochodzą do nas
wiadomości, że 1 września wrócimy do szkół i
rozpoczniemy naukę w tradycyjnej formie. Czy
czekają nas jakieś nowości, ograniczenia? Czy
możemy obawiać się powrotu do nauki zdalnej?

Pamiętajcie, że ta sytuacja jest nowa. I ja jako
prezydent wsłuchuję się przede wszystkim w to, co
mówią Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo

Edukacji, Główny Inspektor Sanitarny. To tam
zapadają decyzje, stamtąd płyną wytyczne, jak należy
postępować i jakie obostrzenia stosować nie tylko w
szkołach, ale również w otaczającej nas
rzeczywistości. Oczywiście, pełna odpowiedzialność i
tak spoczywa na prezydencie i dyrektorach szkół, 
którzy muszą przygotować placówki do normalnego
funkcjonowania. W sytuacji, w której nie będzie
koronawirusa na danym obszarze, w powiecie, a
także w szkole, wszystko będzie wracało do normy.
Natomiast jeśli pojawią się przypadki zarażenia, wtedy
będziemy na bieżąco reagować. Niewykluczony jest
wtedy powrót do nauki zdalnej.
 
  Dziękujemy serdecznie za poświęcony nam czas.
Pragniemy wręczyć Panu kilka numerów
,,Osiemnastki” – miesięcznika, z którym żegnamy
się już, bowiem od września rozpoczynamy naukę
w szkołach średnich. Ja w wymarzonej
Małachowiance. Życzymy Panu dużo zdrowia i
wytrwałości.

Dziękuję Wam serdecznie za przybycie i udział w
uroczystości. Życzę również dużo zdrowia i
powodzenia w szkołach średnich.
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