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WspOmniEniE

majOWy dziEń zWyCięsTWa 
W pŁOCKU W 1945 rOKU

minęło kilka miesięcy od ucieczki Niemców  
z Płocka. miasto po upiornej okupacji bardzo powo-
li z niewyobrażalnymi trudnościami starało się wracać 
do jakiegoś normalnego funkcjonowania dnia co-
dziennego. Widmo głodu wciąż przerażało. Ludzie 
zmagali się z chorobami i następstwami wyjątkowo 
mroźnej zimy tego roku. mosty przez  Wisłę były zwa- 
lone. Połączenie kolejowe z Sierpcem nie mogło na- 
wet w dostatecznym stopniu zapewnić miastu pod-
stawowego zaopatrzenia w niezbędne artykuły żyw- 
nościowe oraz opału. dwa płockie szpitale – za-
kaźny przy misjonarskiej i świętej Trójcy przy  
ul. Kościuszki były przepełnione, podstawowe le-
karstwa na wyczerpaniu, a zabiegi-operacje odby-
wały się w świetle lamp naftowych. mjr Cyganow 
– radziecki wojenny komendant miasta ze swej 
intendentury dostarczył część materiałów opatrun-
kowych i trochę lekarstw do podstawowych zabie-
gów. była to kropla w morzu potrzeb. Umieralność 
była duża. W krajobrazie płockich ulic, szczególnie 
Starego rynku pojawiały się orszaki pogrzebowe, 
czasami nawet trzy w ciągu dnia. Głośne modlitwy 
i żałobne śpiewy, przy biciu dzwonu kościoła far-
nego żegnającego zmarłych stwarzało przygnę-
biający nastrój.

Z czasem na targowisku przy Królewieckiej pier- 
wsze z nabiałem i żywym drobiem pojawiły się 
radziwianki. Te dzielne kobiety z narażeniem życia 
przypływały w chybotliwych, wiosłowych łódkach 
na prawy brzeg rzeki. mariawici uruchomili kuchnie 
z bezpłatnym posiłkiem. Franciszek Wilk za zgodą 
kierownictwa płockich energetyków zorganizował 
pierwszą w Płocku i chyba jedną z nielicznych w Pol- 
sce w tym czasie pracowniczą stołówkę, której miesz- 
kańcy też mogli zjeść zupę z wkładką mięsną bez 
zapłaty. mjr Cyganow zezwolił wreszcie na wyjazd 
do podpłockich rolników po mięso z uboju. Poja- 
wiły się też pierwsze chleby z PSS-kich piekarń.  
Po pieczywo ustawiały się bardzo długie kolejki, 
często nie starczało… Pieniądze lubelskie jako śro- 
dek płatniczy późno dotarły do Płocka. Przedtem na 
targowisku za mleko, ser czy jaja nabywający „pła-
cił” np. butami, bielizną pościelową lub osobistą.

Wojna choć daleko od Płocka wciąż trwała. Ko- 
munikaty z wojennych frontów docierały do miasta. 
mieszkańcy wiedzieli, że radzieckie armie i Wojsko 
Polskie dochodzą do berlina. bardziej szczegółowe, 

obszerniejsze informacje o toczącej się wojnie wy- 
wieszała wojskowa radziecka komendantura mia- 
sta na ulicy dobrzyńskiej pod nr 27 (wkrótce ten 
budynek na długie lata będzie siedzibą dyrekcji 
Zakładu Energetycznego Płock).

Spodziewano się szybkiego zakończenia wojny. 
I tak się stało. Ósmego maja zapanowało w Płoc-
ku duże poruszenie. Niemcy podpisały akt kapitu-
lacji. Płocczanie liczniej niż zwykle wyszli na ulice. 
Uśmiechnięci ściskali sobie dłonie, składali życzenia 
na czekającą ich przyszłość, byli radośni serdeczni 
wobec siebie. Pojawiły się na niektórych budyn- 
kach biało-czerwone flagi. Słychać było od czasu 
do czasu pojedyncze karabinowe, a może pistole-
towe wystrzały. regularnie i salwami strzelali ro-
sjanie z ochrony wojennego komendanta miasta.

Płocka straż pożarna mająca siedzibę na zaple-
czu ratusza wyprowadziła samochód bojowy przed 
gmach magistratu, a strażak zawzięcie pociągał  
za sznurek uruchamiając wiszący na lince dzwon 
alarmowy.

Kilka tygodni wcześniej moi rodzice otrzymali 
mieszkanie w budynku pod nr 22 na Starym rynku. 
była to jedyna wówczas (dziś prawie w ruinie) dwu- 
piętrowa kamienica, zbudowana ok. 1900 roku  
z elementami wystroju architektonicznego według 
modnej sztuki secesyjnej. Na dachu przy frontowej 
elewacji w części środkowej, na podbudówce znaj- 
dowały się dwa duże żeliwne mocno rozchylone kie- 
lichy, dekorowane roślinną ornamentyką. Elektrycy 
ZEmUr-u w tym majowym dniu napełnili owe kielichy 
płynem łatwopalnym i wzniecili ogień. Z sykiem wy- 
strzeliły płomienie na wysokość ok. 3 m., dobrze 
widoczne w przyległych ulicach. Nastawał wieczór, 
nieliczne płockie latarnie mdłym światłem rozpra-
szały mrok ulic. mieszkańcy z dziećmi przychodzili 
na Stary rynek popatrzeć na dachowe płomienie, 
które w tamtym czasie były jedynym świetlnym zna- 
kiem obchodów dNIA ZAWYCIĘSTWA w wyzwolo- 
nym Płocku. Te dwie pochodnie na dachu musiały 
zastąpić fajerwerki – całą wymyślną pirotechnikę.

Późnym wieczorem „u Fary” (tak się wtedy mó- 
wiło) ks. prałat Figielski z ks. Sewerynem Wyczał-
kowskim odprawili uroczystą mszę, a dzwon kościel-
ny szybciej, mocniej, radośniej uderzał.
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