
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Towarzystwa Przyjaciół Płocka za 

rok 2013 – Paweł Tomasz Śliwiński Prezes Towarzystwa Przyjaciół Płocka. 

  

Szanowni Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Płocka ! 

 

Rok 2013 był ważnym rokiem dla TPP i przyniósł rozwój Towarzystwa oraz był 

bardzo bogaty w dokonania i inicjatywy Towarzystwa. W roku 

sprawozdawczym przeprowadzono  wiele ciekawych inicjatyw oraz dokonano 

kilkunastu przedsięwzięć, które ugruntowały pozycję TPP jako jednego z lepiej 

działających stowarzyszeń w Płocku. W roku 2013 działał Zarząd w składzie: 

Paweł Śliwiński   Prezes Zarządu 

Edward Ryter  Wiceprezes Zarządu 

Tadeusz Pięta Wiceprezes Zarządu 

Paweł Mieszkowicz Sekretarz 

Jan Milner Skarbnik 

oraz  Komisję Rewizyjną w skałdzie: 

Marek Szawaryn 

Krzysztof Wiśniewski 

Marek Owsik 

Po rezygnacji Pawła Mieszkowicza z członkowstwa w TPP do składu Zarządu z 

Komisji Rewizyjnej wszedł Marek Owsik, zaś Komisja Rewizyjna uzupełniła 

skład o Monikę Skorłutowską. 

Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w  KRS. 

Rok 2013 rozpoczęliśmy od udziału w wydarzeniu Fotoweekend w Galerii 

Mazowia w miesiącu lutym. Na imprezie prezentowane były zdjęcia Sekcji 

Fotograficznej, Zdjęcia Płocka ze zbiorów Marka Szwaryna, Zdjęcia związane z 

żeglugą na Wiśle, stare aparaty fotograficzne. 



W lutym został ogłoszony konkurs Płockie Nabrzeże, konkurs został 

rozstrzygnięty w trakcie Jarmarku Tumskiego i wtedy też zostały wręczone 

nagrody zwycięzcom. 

Członkowie TPP i SPMM złożyli projekt do Płockiego Budżetu Obywatelskiego 

– Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym 

Płock. Projekt ten spotkał się z ogromnym poparciem płocczan i zajął drugie 

miejsce uzyskując prawo do realizacji. Koszt realizacji to 1,4 mln zł. Obecnie 

projekt jest realizowany. 

W miesiącu kwietniu wzięliśmy udział w zwiedzaniu Muzeum Żydów 

Mazowieckich i w akcji List w Butelce. 

Ważnym wydarzeniem w naszej działalności był udział w Kongresie Kobiet w 

Płocku, gdzie zaprezentowaliśmy ciekawe stoisko. 

W kwietniu również wzięliśmy udział w VI edycji Konkursu Grantowego 

organizowanego przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka. Projekt 

Wystawy i wydawnictwo złożony we współpracy z Archiwum Państwowym w 

Płocku uzyskał dofinansowanie w wysokości 23 500 zł. 

Ważnym miesiącem dla Stowarzyszenia był maj. Zaczęliśmy go udziałem w 

wydaniu książki Kapitana Stanisława Fidelisa Wisła Rzeka Mojego Życia. 

Promocja tej książki, którą organizowaliśmy razem z POKIS była wydarzeniem, 

które przyciągnęło ponad sto osób – Dom Darmsztad pękał w szwach. 

Drugi doniosłym majowym wydarzeniem był V Jarmark Tumski. Mieliśmy dwa 

duże stoiska i członkowie Sekcji Fotograficznej dokumentowali całe wydażenie. 

Czerwiec zaczął się wspólnym działaniem Sekcji Fotograficznej i SDK – Festyn 

Dziecięcy z okazji Dnia Dziecka. 

Byliśmy również w Wyszogrodzie na Dniach Wisły i zacieśniliśmy współpracę 

z Muzeum Wisły. 

22 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TPP, które 

udzieliło absolutorium członkom Zarządu. 

22 lipca nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy Ludzie i Statki Historia Płocka 

Wisłą Pisana, którą zorganizowano wspólnie z Archiwum Państwowym w 

Płocku. Na otwarciu wystawy było ponad 120 osób a samą wystawę zwiedziło 

ponad 3000 osób w tym grupy młodzieży szkolnej w trakcie lekcji historii. 



W sierpniu i listopadzie wspólnie z SPMM wzięliśmy udział w miejskich 

uroczystościach patriotycznych i złożyliśmy kwiaty pod Grobem Nieznanego 

Żołnierza i na Cmentarzu Garnizonowym. 

W sierpniu  Sekcja Fotograficzna wzięła udział w plenerze fotograficznym w 

DPS Nad Jarem w Miszewie Nowym i w Pikniku sportowym I Bieg 12 Dębów 

Przedstawiciel TPP uczestniczył w warsztatach Charrette poświęconych 

zagospodarowaniu Nowego Rynku w Płocku.   

Kolejnym wydarzeniem było powitanie pływającego młyna wodnego Bździel. 

Również we wrześniu uczestniczyliśmy w Dniu Inicjatyw Samorządowych. 

Wystawiliśmy ciekawe stoisko, które było bardzo dobrze przyjęte przez 

mieszkańców Płocka. 

Pod koniec września do Płocka przypłynął Jacek Gądek płynący szlakiem 

solnym spotkaliśmy się z nim późną nocą i przywitaliśmy w naszym mieście. 

Członkowie Towarzystwa wzięli również czynny udział w Festiwalu Rzemiosł 

Dawnych w Wyszogrodzie  i otwarciu Muzeum Ziemi Wyszogrodzkiej.  Nasze 

działania w ramach wyszogrodzkiej imprezy spotkały się przychylnym 

przyjęciem władz Wyszogrodu i  skutkują zacieśnieniem współpracy i 

partnerstwem. 

We wrześniu odbyły się również wybory do Płockiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego – przedstawiciel TPP został wybrany i wszedł w skład Płockiej 

RDPP. 

W październiku w Czerwińsku odbyło się spotkanie z Kapitanem Stanisławem 

Fidelisem – spotkanie było bardzo ciekawe za skutkowało nawiązanie kontaków 

TPP z mieszkańcami Czerwińska. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem była konferencja INWAPO, związana z 

przyszłością Wisłu, w której uczestniczyli czynnie przedstawiciele TPP. 

Następnym działaniem była były warsztaty Sekcji Fotograficznej w Domu 

Pomocy Społecznej Nad Jarem w Nowym Miszewie. 

Złożyliśmy również projekty do Budżetu Obywatelskiego z czterech złożonych 

projektów trzy z bardzo dyskusyjnych powodów nie przeszły weryfikacji 

wstępnej. Projekt który przeszedł weryfikację nie uzyskał jednak 

wystarczającego poparcia. 



Bardzo ważnym dla Towarzystwa wydarzeniem było wstąpienie w jego szeregi 

grupy osób pasjonujących się klasycznymi pojazdami  i utworzenie Sekcji Strefa 

Klasyków. 

Obecnie w ramach Towarzystwa funkcjonuje Sekcja Wisły i Żeglugi, Sekcja 

Fotograficzna, Strefa Klasyków i utworzona już w 2014 roku Sekcja Społeczno 

Kulturalna. 

Strefa klasyków ogłosiła Konkurs Klasyk Roku 

W listopadzie również Sekcja Fotograficzna zorganizowała wspólnie z SDK 

Wystawę Fotograficzną i Wieczór Poetycko Muzyczny Barwy Jesieni. 

Kolejnym ważnym działaniem było reaktywowanie tradycji związanej z 

Wodniacką Mszą Świętą w Dniu Świętej Barbary.  

W grudniu została również zorganizowana promocja książki Ludzie i Statki 

Historia Płocka Wisłą Pisana. Promocja znów przyciągnęła dziesiątki 

sympatyków żeglugi . 

Rok 2012 został zamknięty na wspólnej Wigilii w której wzięli udział 

członkowie Towarzystwa Przyjaciół Płocka i Stowarzyszenia Przyjaciół 

Muzeum Mazowieckiego oraz innych organizacji społecznych między innymi  

Numizmatycy i Filateliści. 

Ostatecznie rok 2013 został zamknięty rozstrzygnięciem Konkursu Klasyk 

Roku. 

Szanowni członkowie Towarzystwa Przyjaciół Płocka! 

Jak wynika z przedstawionego sprawozdania rok 2013 był dalszym 

wzmocnieniem pozycji TPP i dalszym jego rozwojem i rozszerzeniem profilu 

działania. Możemy być z niego zadowoleni, szczególnie z tego, że udało się 

Towarzystwu przeprowadzić z sukcesem cały szereg ważnych i pozytywnie 

odbieranych społecznie inicjatyw.  Z całą pewnością mogę powiedzieć że znów 

odgrywamy rolę jako prężnie działająca organizacja społeczna i jesteśmy 

pozytywnie zauważalni w naszym mieście. 
 

 

Dziękuję za uwagę. 


