
 

Most Legionów ma 75 lat. Prasa w 1938 r.: "Historyczny dla 

Płocka i Mazowsza dzień” 
Krzysztof Blinkiewicz 19.12.2013 

"Dzień dzisiejszy zapisze się jako dzień historycznego zdarzenia. Nowy wspaniały most 

na Wiśle w Płocku zostanie uroczyście poświęcony i otwarty dla ruchu kolejowego i 

kołowego" - pisał 19 grudnia 1938 r. "Głos Mazowiecki. Katolickie Pismo Codzienne". 

W czwartek wybiło 75 lat, od kiedy płocczanie korzystają ze stalowego mostu im. 

Legionów Piłsudskiego. 



Był to bardzo mroźny dzień. Mimo to Góra Mostowa była pełna płocczan. Właśnie dobiegł 

koniec długo wyczekiwanej budowy mostu. Niby czwartego w dziejach miasta, ale 

całkowicie wyjątkowego. Wciąż z niego korzystamy.  

 

Łyżwami i drewnem  

 

Most im. Legionów Piłsudskiego był gotowy w setną rocznicę otwarcia pierwszej przeprawy 

przez Wisłę w Płocku. W 1838 r. płocczanie doczekali się mostu łyżwowego. Był on długi na 

368 sążni (miara ta opierała się na rozstawie męskich ramion i oznaczała najczęściej ok. 2 m), 

składał się z 25 tafli (każda szeroka aż na 10 m), po których chadzali ludzie i jeździły wozy. 

Most rozpościerał się na dwóch nadbrzeżnych przyczółkach, opierał się na 38 obitych blachą 

barkach - zwano je "łyżwami". Postawiono go w dwa lata. Koszt budowy - 438 tys. 489 zł i 

10 gr. 

 

Arcybiskup płocki Antoni Julian Nowowiejski w swoim dziele "Płock: monografja 

historyczna" wspominał, że to historyczne połączenie miasta z wówczas podpłockim 

Radziwiem było dzierżawione przez Rosjan za 40 tys. rubli rocznie.  

 

Most ten służył wiosną, latem i przez połowę jesieni. Gdy płocczanie tylko wypatrzyli kry 

dryfujące po Wiśle, ściągali go do portu w Radziwiu. W ciepłe miesiące, by przeprawić się 

drogą wodną pomiędzy brzegami Wisły, należało... uiścić opłatę. Najwyższe myto płaciły 

załogi tratw, berlinek, galar, parostatków. Nic dziwnego - dwa razy dziennie trzeba było 

otwierać most, czyli odsuwać kilka tafli na jego środku. W sumie przez sześć godzin statki 

swobodnie przepływały po Wiśle. W międzyczasie ludność przeprawiano barkami, a wozy 

czekały, aż most z powrotem zostanie spięty. Jego obsługą zajmowali się inżynier, pisarz, 

majster oraz sześciu dozorców i siedmiu szkutników.  

 

Pierwszy płocki most skończył "żywot" w 1887 r. Rozebrano go i sprzedano, a na jego 

miejscu rozłożono kolejny łyżwowy - trochę unowocześniony, ale niemal o połowę węższy. 

Po wybuchu I wojny światowej, płocczanie zostali bez mostu. 

 

Wojska carskie spaliły go na początku 1915 r. Niemcy postanowili odbudować konstrukcję. 

W październiku tego samego roku okupant poszedł za ciosem i rozpoczął budowę przeprawy 

drewniano-żelaznej. Stały most przez Wisłę! Ukończono go w ekspresowym tempie. Przęsła 

spoczywały na 15 szeregach sosnowych pali, a przyczółki na obu brzegach podniesiono, by 

umożliwić swobodne przepływanie pod nim żegludze wiślanej. Nie był jednak zbyt solidny, 

po wojnie wymagał częstych remontów. II Rzeczpospolita postanowiła dać Płockowi 

porządną drogę przez Wisłę. 

 

Wysoki przyczółek 

 

Projektowanie zaczęto najpewniej w 1934 r. Wstępny projekt mostu - wówczas najdłuższego 

w Polsce - nakreślił profesor Andrzej Pszenicki z Politechniki Warszawskiej, na język 



techniczny przełożyli go inżynierowie z Biura Konstrukcyjnego Departamentu Dróg 

Kołowych Ministerstwa Komunikacji. Pracowali tam m.in. Eugeniusz Hildebrandt, Zygmunt 

Pieśniak, Stanisław Lenczewski-Samotyja i grono młodych inżynierów. 

 

Zamysł był prosty w swojej złożoności - most ma mieć ok. 700 m, połowę jego szerokości - 

od strony wschodniej - ma zająć torowisko, resztę droga dla automobilów i pieszych, ciągnąca 

się równolegle do starej drawniano-żelaznej przeprawy. Budowie mostu nadano kryptonim 

"Wisła-Płock", plan zaczęto wdrażać w 1937 r. Oto Płock zaczął zdobywać drugie połączenie 

- już z miejskim osiedlem - Radziwiem.  

 

Wśród młodych inżynierów był płocczanin Tomasz Poznański. Gdy most obchodził swoje 

60-lecie, on miał już 90 lat. - Nawet niefachowcy zdają sobie chyba sprawę, jakie trudności 

do pokonania mieli projektanci - opowiadał wówczas o powstawaniu konstrukcji. Jest bardzo 

nietypowa, co widać jak na dłoni - łączy przecież dwa brzegi o różnej wysokości, spadek z 

prawego brzegu na lewy dzieli różnica poziomów. To aż 10 metrów! Każdy węzeł stalowej 

konstrukcji jest inny. Jedne przęsła biorą na siebie obciążenia kolejowe, inne drogowe, a 

pozostałe po trochu obydwa. Aby filary znajdowały się na jednym poziomie, rozstawiono je 

w coraz to zwiększających się odstępach, w miarę wznoszenia się jezdni.  

 

Pionierskie fundamentowanie 

 

Największą trudność sprawiła właśnie budowa filarów. Trzeba było opuścić je na bardzo 

znaczną głębokość - osadzone są nawet 30 metrów poniżej zwierciadła wody. Robotnicy 

zastosowali w tym celu fundamentowanie metodą sprężonego powietrza, którego ciśnienie 

trzeba było podnieść do 3, a może wręcz 4 atmosfer. To był wyjątkowo niebezpieczny etap 

prac. Tym bardziej że wykonywano go w Polsce po raz pierwszy - nikt nie miał 

odpowiedniego doświadczenia. Obyło się, na szczęście, bez większych tarapatów. Nie licząc 

problemów z jednym z kesonów, czyli żelbetowych skrzyni bez dna, na których spoczywają 

filary mostu.  

 

Robotników opuszczano windą do kesonu, gdzie za pomocą łopat wybierali spod niego 

ziemię. W tym samym czasie budowano na jego dachu filar mostu. Keson pod własnym 

ciężarem stopniowo zagłębiał się w dno Wisły. Filar nieustannie podwyższano, by jego 

wierzchołek nigdy nie krył się pod wodą. Gdy konstrukcja była już osadzona na dnie na 

odpowiedniej głębokości, keson zalewano betonem. Jeden z nich... wyszedł krzywo, bo 

natrafił na skałę. Inżynier Pszenicki, mimo to, postanowił nie decydować się na kosztowne 

poprawki i postanowił ten ciut odchylony keson zabetonować. Mimo "wrodzonej" wady do 

dziś filar wykonuje swoje zadanie. 

 

Prace nad płockim mostem trwały niecałe dwa lata, o wiele krócej niż przy podobnych 

budowach okresu międzywojennego (chociaż i współcześnie rzadko się zdarza bić ten 

wynik). Dwa przedsiębiorstwa - Rudzki i S-ka z Mińska Mazowieckiego oraz 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych - Leszek Muszyński - budowały przeprawę z obu 

stron Wisły jednocześnie. Spotkały się na środku rzeki jesienią 1938 r. 



 

Most, dojazdy, torowisko - 15 milionów złotych!  

 

Pod koniec października było już jasne, że nie uda się otworzyć mostu na 11 listopada w 20-

rocznicę odzyskania niepodległości. "Pracy zarówno przy moście, dojazdach i obskarpowaniu 

jest jeszcze dużo. Sam most może być ukończony do 15 grudnia" - donosił "Głos 

Mazowiecki".  

 

Przy budowie mostu pracowało jeszcze około 500 robotników. Z tego 150 płocczan, 

najczęściej jako siła pomocnicza. Na moście trwały prace wykończeniowe - były już niemal 

gotowe chodniki i jezdnia, stawiano latarnie z charakterystycznymi lampami w kształcie litery 

P, malowano na kolor stalowy parkan mostowy, który "oddzielił ruch kolejowy od 

pojazdowego". Przy torze układano drewniany chodnik dla kolejarzy. 

 

27 października 1938 r. nastąpił jeden z najważniejszych momentów na budowie - po torze 

przejechał testowo pociąg dowozowy. Jako pierwszy przejechał ze stacji Płock-Miasto na 

Płock-Radziwie. 

 

Wreszcie wyznaczono datę otwarcia na 19 grudnia. Powołano komitet społeczny, który ustalił 

program uroczystości. Zasiadał w nim m.in. ówczesny prezydent Płocka Stanisław Wasiak. 

Założono, że ma być "krótko i skromnie". Płocka prasa rozpisywała się o moście - a że zużyto 

na niego 5,5 tys. ton stali, do tego dziesiątki tysięcy metrów sześciennych betonu na 

przyczółki, a same roboty ziemne dla wybudowania dojazdów obejmują około 700 tys. 

metrów sześciennych. Rozczulano się nad kształtem Mostówki i nową linią kolejową do 

miejskiej stacji. Zastanawiano się nad potencjalnym składem państwowej delegacji ze stolicy. 

Jeszcze kilka dni przed uroczystością "Głos Mazowiecki" zapowiadał, że nie powinno 

zabraknąć w Płocku marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, wicepremiera Eugeniusza 

Kwiatkowskiego i przynajmniej kilku ministrów z rządu Felicjana Składkowskiego. A 

inżynier Zygmunt Pieśniak, jak gdyby nigdy nic, do końca budowy - raz w tygodniu - 

przedstawiał zwierzchnikom listę wykonanych prac i tych pozostałych do wykonania. 

Tragedia na budowie 

 

26 listopada spokojne przygotowania do otwarcia mostu zostały zburzone. W sobotni 

poranek, około godz. 9, "Płock lotem błyskawicy obiegła wieść o katastrofie kolejowej, jaka 

zdarzyła się na nowo budującym się torze za koszarami artyleryjskimi niedaleko nowego 

mostu. W katastrofie tej jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, dwie osoby zostały ciężko 

ranne i umieszczone w szpitalu". Relacja w "Głosie Mazowieckim" jest wstrząsająca.  

Do wypadku doszło podczas układania torów na odcinku pomiędzy cmentarzem 

garnizonowym i nowo budowanym mostem. Zajmowali się tym robotnicy Dyrekcji 

Kolejowej i firmy TRI, przeważnie płocczanie. Stan prac był na tyle zaawansowany, że 

kursował tam już pociąg, który dowoził materiały budowlane i odbierał ziemię zalegającą z 

wykopów. 

 

"Wagony odczepiono od lokomotywy i ustawiono w dwóch punktach w odległości od siebie 

o około 20 m. Cztery wagony naładowane ziemią stały na wzgórzu, a 5 wagonów pustych 



stało niżej, bliżej nowego mostu. Lokomotywa miała te wagony odprowadzić na dworzec 

sierpecki. Ponieważ na tym odcinku tor jest bardzo pochyły, przy łączeniu wagonów z 

lokomotywą należało wagony całkowicie zahamować. Nie dopatrzono tego i na domiar złego 

przetokowy nie mógł sprzęgła wagonu zahaczyć do lokomotywy w skutego pewnego defektu 

i to spowodowało nieszczęście" - relacjonował dziennikarz "Głosu Mazowieckiego". 

 

I tak: lokomotywa uderzyła w wagony, te z impetem staczały się po pochyłym torze w stronę 

budowy mostu. "Wśród robotników wybuchła panika. Rozległy się krzyki ostrzegawcze. 

Pędzące z góry wagony niosły nieszczęście i śmierć". Katastrofa nastąpiła przy zakręcie 

torów przed mostem. Rozpędzone wagony wpadły tam na stojące, puste składy. Pierwszy z 

nich roztrzaskał się i wpadł na wagon naładowany ziemią. Swoim ciężarem przygniótł 27-

letniego Kazimierza Kozicińskiego, mieszkańca Czarnego Dworu (drewnianych baraków dla 

biedoty stojących do lat 60. przy ul. Okrzei) i Józefa Lewandowskiego z ul. Nowej. Ten 

pierwszy z połamanym kręgosłupem trafił do szpitala, jego kompan został lekko ranny, 

chociaż impet wagonu wbił go pod ziemię... W czasie katastrofy nogę zwichnął Stanisław 

Skonieczny z podpłockich Podolszyc.  

 

Niestety, 24-letni Czesław Soczewski, mieszkaniec ul. Padlewskiego, zginął na miejscu. 

"Chciał przed pędzącymi wagonami uciec na drugą stronę toru, potknął się jednak o kamienie 

i upadł tak nieszczęśliwie na tor, że wszystkie 5 wagonów przeszły mu przez szyję, odcinając 

głowę" - donosił "Głos Mazowiecki". Na miejsce wypadku natychmiast udali się sędzia 

śledczy Gierzyński, prokurator Szczyciński i jego zastępca Rogalewicz. Po krótkim 

dochodzeniu winą obarczono przetokowego, który nie zabezpieczył wagonów. 

 

Chwila to niezwykle doniosła i poważna 
 

Delegacja z Warszawy przyjechała do Płocka przez Sierpc z 20-minutowym opóźnieniem. 

Czekał na nią pokaźny tłum - reprezentanci płockich organizacji, stojąc na nowej Mostówce, 

dzierżyli w rękach sztandary; urzędnicy i kierownictwo budowy weszli na most schodami 

głównymi z bulwaru; robotnicy zatrudnieni przy budowie mostu i dojazdów kłębili się od 

strony alei Kilińskiego, a postronni płocczanie - na skarpie na wysokości pl. Dąbrowskiego i 

Górze Mostowej. Miasto przystrojone było barwami narodowymi.  

 

19 grudnia 1938 r. "Głos Mazowiecki" z pierwszej strony oznajmiał - "Historyczny dla 

Płocka i Mazowsza dzień". Dziennikarz podkreślał, że oto właśnie otwarta zostanie "jedna z 

najważniejszych w Polsce inwestycji, ogromnego znaczenia nie tylko dla Płocka, ale i dla 

krajowej gospodarki Polski. Arteria komunikacyjna w skali państwowej". Bo most im. 

Legionów Piłsudskiego to nie tylko przeprawa przez Wisłę dla mieszkańców miasta, ale też - 

dzięki spięciu koleją stacji w Płocku i Radziwiu - połączenie zagłębia węglowego i 

przemysłowej Łodzi, przez Kutno, Płock, Sierpc, Rypin z Brodnicą na Pomorzu i dalej 

Gdynią. Sejm Techników Polskich w Warszawie, przed II wojną światową, uznał płocki most 

za trzecią najważniejszą inwestycję II RP - właśnie po porcie w Gdyni i Centralnym Okręgu 

Przemysłowym, które przyszło mu połączyć koleją rzuconą nad Wisłą. A dla rolniczego 

Mazowsza Płockiego stał się on oknem na kraj. 



 

"My, płocczanie, przez dwa lata przyglądaliśmy się tym robotom i z radością patrzyliśmy na 

to, jak rosło to wielkie dzieło polskiego inżyniera i polskiego robotnika". Wspólnie z 

Płockiem cieszył się z mostu minister komunikacji Juliusz Ulrych, który na otwarcie 

przyjechał m.in. z wiceministrem komunikacji Julianem Piaseckim i wojewodą warszawskim 

Jerzym Paciorkowskim. Płock reprezentowali m.in. prezydent Stanisław Wasiak, starosta 

płocki Leon Rożałowski i delegacja korpusu oficerskiego płockiego garnizonu, której 

dowódca uzasadnił nadanie mostowi nazwy Legionów Piłsudskiego. 

 

Z powodu silnego mrozu (aż 22 stopnie na minusie!) program uroczystości ograniczono do 

skróconych przemówień. Most poświęcił ks. biskup Leon Wetmański, a sprawozdanie z 

budowy złożył inżynier Witkowski z Państwowego Kierownictwa Budowy Mostów. Przy 

okazji odznaczono Złotym Krzyżem Zasługi inż. Józefa Morawskiego, inż. Leszka 

Muszyńskiego z Warszawy i inż. Tadeusza Słomińskiego z Płocka. Brązowe Krzyże Zasługi 

trafiły do płocczan: Leona Chyły, Franciszka Jakubiaka i Józefa Zdrowejskiego. 

 

Wstęgę przeciął sam minister Juliusz Ulrych. W planie był przemarsz przez most. Zanim 

uroczysty tłum zebrał się w drogę na radziwski brzeg, ubiegł go... koń. Zwierzę, spłoszone 

gwizdem parowozu, przegalopowało - ciągnąc powóz - na lewy przyczółek mostu. Po tym 

zabawnym akcencie w stronę Radziwia ruszyli zebrani, ale doszli tylko do drugiego przęsła i 

postanowili zawrócić. Było zbyt zimno na spacery. Delegacja z Warszawy wsiadła do 

pociągu i przejechała na drugi brzeg, a dalej przez Kutno pomknęła pioniersko do Warszawy.  

 

Już dzień po otwarciu mostu zaczęły nim kursować pociągi dalekobieżne, a także kolej 

miejska - dwa pociągi obsługiwały połączenie między stacjami Płock-Miasto i Płock-

Radziwie. Odjeżdżały po 16 i 19, jechały niecałe 15 minut.  

75-lecie nestora 

Most im. Legionów Piłsudskiego nie miał wiele szczęścia. Już niecałe trzy kwartały po 

otwarciu niektóre z jego przęseł leżały umoczone w Wiśle. I to nie za sprawą niemieckich 

nalotów w pierwszych dniach II wojny światowej...  

 

8 września obydwa mosty - nowy stalowy i wciąż sąsiadujący z nim stary drewniany - 

częściowo wysadzili w powietrze wycofujący się żołnierze z Nowogrodzkiej Brygady 

Kawalerii gen. Władysława Andersa. Zrobili to, by zahamować pochód Niemców. Obiekty 

odbudowali dla Schröttersburga naziści. Najpierw - w 1940 r. - wskrzesili most drewniany, w 

1942 r. - niedawno wybudowany stalowy. Konstrukcje długo jednak całe nie postały, bo gdy 

Niemcy w popłochu opuszczali miasto, zniszczyli je doszczętnie. Był 20 stycznia 1945 r. 

Płock znów został bez mostów.  

 

Starej przeprawy płocczanie nie byli już w stanie naprawić - pożegnano się z nią na zawsze. 

Uszkodzenia mostu im. Legionów Piłsudskiego usuwano trzy lata, kolejne dwa przywracano 

go do świetności. W międzyczasie ludzie, chcąc dostać się do Radziwia (i z powrotem), 

korzystali jedynie z parostatków. Na nowo most otwarto 18 czerwca 1950 r. Aż do końca lat 

80. nosił imię Marszałka Konstantego Rokossowskiego.  



 

Most był gruntownie remontowany. Jak wspomina Wiesław Koński w książce "Mosty 

Płocka. Historia i Przyszłość", w 1964 r. wzmocniono część kolejową, a przeprawę 

modernizowano w 1979 r. i 1994 r. (z późniejszymi poprawkami po remoncie w 1997 r.). 

Most "odchudzano", lekko modernizowano, w 2008 r. oświetlono iluminacją w czterech 

kolorach: żółtym, czerwonym i niebieskim (barwy miasta) oraz białym.  

 

W 1963 r. - na ok. 20 lat - zyskał na Grabówce sąsiada: most wiszący dla rurociągu Przyjaźń 

(dziś rurociąg leży na dnie Wisły, a most, nieczynny już od powodzi w 1982 r., rozebrano w 

1987). A sześć lat temu ruch na moście im. Legionów Piłsudskiego zmniejszyło otwarcie 

wiszącej przeprawy drogowej im. Solidarności.  

 

Stary, 75-letni most był rekordzistą swoich czasów, tak jak i ten nowy, który ma najdłuższe 

na świecie, bo liczące aż 375 m, przęsło.  

 

Notatki z "Głosu Mazowieckiego" i "Kuriera Mazowieckiego" z 1938 r. 75 lat temu nie 

tylko pisano o moście... 

Na słupach ogłoszeniowych w Płocku ukazało się zarządzenie władz miejskich, nakazujące, 

aby wszyscy pracownicy piekarscy i rzeźnicy kąpali się przynajmniej raz na tydzień. 

Wprowadzono nawet specjalne "książeczki kontrolne" (za 1 zł), w których każdorazowo 

kąpanie się ma być odnotowane. Koszt tych książeczek pokryć mają właściciele 

przedsiębiorstw.  

 

Zarządzenie o tym kąpaniu się jest i słuszne, i konieczne. Ale jest jedno "ale". Trzeba tym 

ludziom dać warunki możności do stosowania się do zarządzenia władz miejskich. Zarząd 

Miejski wymaga czystości od ludzi pracujących, a czy uczynił coś, aby podnieść 

kompromitujący wprost stan miejskiego kąpieliska? Wielu bez zarządzenia władz miejskich 

chętnie by się wykąpało, ale nie ma gdzie, bo w mieszkaniu wanny nie ma, a na samo 

wspomnienie pójścia do kąpieliska miejskiego ogarnia ich obrzydzenie.  

 

PRZERWA W ŻEGLUDZE RZECZNEJ NA WIŚLE - 17 GRUDNIA 

Wczoraj wieczorem ustał całkowity ruch parostatków na Wiśle. Od tej chwili nastąpiło 

zawieszenie żeglugi na okres zimowy. Wszystkie statki, po nadejściu z drogi do wskazanych 

miejsc, odbiły do portu zimowego, gdyż Wisła lada chwila zamarznie. 

 

W płockim porcie stanęło kilka parostatków. W najbliższym czasie nastąpi remont tych 

statków.  

 

Przy sposobności warto zanotować, że tak długiego sezonu jak obecny "Vistula" już dawno 

nie miała. W ogóle tak ciepłej i długiej jesieni, jak tegoroczna, dawno już nie było.  

 

RABUNEK WĘGLA - 21 GRUDNIA  



Na jadący w Alejach wóz z węglem rzuciło się kilku osobników i zaczęli momentalnie sięgać 

węgiel z wozu. Stojącego w obronie woźnicę pobili dotkliwie. Zbiegli dopiero na widok 

nadchodzącej pomocy, wyrządzając niewielkie straty.  

 

Program uroczystości 19 grudnia 1938 r. 

Szczegółowy program otwarcia nowego mostu w Płocku został ustalony następująco: pociąg 

z gośćmi p. Ministra Komunikacji wyruszy z dworca głównego w Warszawie o godz. 8.55 i 

przybywa do Płocka o godz. 13.40, zatrzymując się u przyczółka mostowego "Płock". 

 

Godz. 13.40 - przybycie pociągu z p. Ministrem i gośćmi 

 

Godz. 13.40-13.50 - zameldowanie się p. Starosty Powiatowego, Prezydenta Miasta, raport 

Komendanta Garnizonu i przejście przed frontem Kompanii Honorowej Wojska oraz oddz. 

PW i WF. 

 

Godz. 13.50-14.20 - Sprawozdanie kierownika Budowy Mostu i przemówienia: prezydenta 

miasta, przedstawiciela zw. Legionistów, posła ziemi Płockiej, Wojewody Warszawskiego i 

Ministra Komunikacji. 

 

Godz. 14.20-14.25 - Dekoracja odznaczonych pracowników.  

 

Godz. 14.30 -15.00 - Modły, przecięcie wstęgi, poświęcenie i otwarcie mostu. 

 

Godz. 15.10 - Odjazd pociągu z p. Ministrem do Warszawy.  

 

A pod mostami... 

W czwartek wieczorem miała swoją premierę książka powystawowa "Ludzie i statki. Historia 

Płocka Wisłą pisana". Wydało ją Towarzystwo Przyjaciół Płocka i płockiego oddziału 

Archiwum Państwowego. Na ponad 250 stronach znajduje się pokaźny zbiór informacji o 

historii płockiej żeglugi, o lokalnych armatorach, którzy posiadali floty parostatków. 

 

Pierwsza część książki poświęcona jest kapitanom, szyprom, sternikom, maszynistom i 

marynarzom płockich statków. Każdy uwieczniony na zdjęciu i wymieniony z nazwiska. Są 

też rozbudowane opisy wodniackich rodzin. Poznajemy losy płockich barek i parostatki oraz 

dokumentacje płockiego portu rzecznego. 

 

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/0,0.html

