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W spektaklu wykorzystano nagranie wideo z widowiska 
plenerowego płockiego Teatru Płonące cyfry lrf::~ ~;~ku 
(w roli Marszałka Józefa Piłsudskiego wystąpił: c !I) 

oraz fragmenty filmu w reżyserii Piotr Bały z widowiska 
Skarb - czyli przygoda w Bałyczu. 

W instalacji wideo wykorzystano reprodukcje obrazów: 
Grottgera, Kossaka, Canaletto i Gierymskiego. 

Noc była ciemna. 
Deszcz lał. Po północy uderzono w dzwony; nikt się jednak nie uka

zywał na ulicach. („ .) Przerażeni aresztowaniami, wszyscy bali się wychodzić 
z domów. Błaszczyński, czekający na hasło na drodze dobrzyńskiej, poje
chał do miasta sam jeden na białym koniu („ .). Jednocześnie z rozmaitych 
stron pojedyńcze oddziały zaczęły wkraczać do miasta, których część Zegrzda 
poprowadził na stary rynek, a inną część Rolski ku odwachowi; gromadka 
pod wodzą Malinowskiego i Postrychów sunęła od klasztoru reformatorów ku 
Czarnemu Dworowi. 

Na placu przed odwachem przyszło do pierwszego starcia; z domu 
stojącego naprzeciw odwachu wypadł strzał i zabił wartownika rosyjskiego, 
który padając zdołał krzyknąć: „Karauł, won!". ( „. ) straż pod dowództwem 
komendanta miasta, pułkownika Poźniaka, wybiegła na plac i powitała bie
gnących ku niej powstańców karabinowym ogniem. ( „. ). Tłum ludzi schronił 
się do Katedry, skąd go żołnierze rosyjscy wyprowadzili; wszyscy mieli broń 
rozmaitą pod ubraniem ukryta. Uwięziono tu ze 200 osób. ( „. ) Nie powiódł się 
także atak na Czarny Dwór. 

(„ .) w Płocku zwycięskie żołdactwo rosyjskie okropnie szalało. Roz
palono dla oświecenia miasta olbrzymie ogniska na placach, o świcie poczęto 
się wdzierać do domów, dokonywano rewizji, aresztowano winnych i niewin
nych ( .„ ). Nieszczęśliwy Zegrzda, raniony w nocy kulą, został wyszukany po 
śladach krwi, którą obficie broczył (mieszkał w rezydencji kanonika Rejchla, 
tam gdzie jest obecnie dom Towarzystwa Naukowego, na piętrze od ulicy), 
i w chwili, gdy go chciano aresztować, wystrzałem z rewolweru odebrał sobie 
życie. Rozbestwione żołnierstwo biło przechodniów kolbami tak, że wkrótce 
ulice zupełnie opustoszały, bo nikt nie śmiał się na nich pokazywać, a sklepy 
były zamknięte. ( „ .) 

Więźniów politycznych zatrzymano w nowym, przed samym wybu
chem powstania zbudowanym gmachem więziennym. ( „. ) Społeczeństwo 
miejscowe zajmowało się uwięzionymi; specjalny komitet, w imieniu które
go działała głównie niejaka Bulewska, dostarczał więźniom bielizny, ubrania 
i żywności. 

Po ogłoszeniu 15 stycznia 1863 r. „branki", Padlewski wszystką mło
dzież, uchylającą się od niej, skupił w puszczy Kampinoskiej i przyjmuje tytuł 
naczelnika wojennego województwa płockiego. Według planów komitetu cen
tralnego postanowiono zająć Płock w pierwszej chwili wybuchu, tam założyć 
kwaterę główną, a woj . Płockie obrać za podstawę działań wojennych. 

(„ .) Mianowany pułkownikiem, po odniesieniu szeregu zwycięstw, pod 
Radzanowem mławskim w marcu został rozbity; 400 ludzi się rozbiegło, a z 
600 pozostałymi ruszył w lasy skempskie. („ .). Mianowany generałem, wrócił 
w lipnowskie, gdzie znowu rozpoczął organizację oddz iału, lecz 21-go kwiet
nia w południe pod Borzyminem wpadł w zasadzkę („.). Schwytany, odstawio
ny został do Płocka, gdzie go 15-go maja o godz. 5-tej rano rozstrzelano za 
rogatką płońską. 

Fragment książki Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego 
- Płock monografia historyczna, wyd. Bracia Detrychowie, Płock 1930 



„Rok 63-ci stoi na przełomie naszych dziejów, stara Polska umiera -
nowa się rodzi. Na przełomie dziejów staje epokowe zadanie - powstanie na
szego narodu, walka orężna, długo trwająca, długo zalewająca krwią i pożogą 
ziemię naszą. Na progu nowoczesnego życia społecznego stoją wydarzenia 63-go 
roku. Wyrasta mur olbrzymi, dzieląc pokolenia od pokoleń, czyniąc nowe życie, 
zamykając stare - mur, na którym tryskają ogniem pisane cyfry 1, 8, 6, 3. 

Płonęły te cyfry świadomie dla myślących, bezwiednie dla wszystkich, 
tworząc i kształtując duszę nowego popowstaniowego Polaka. 

Pod wpływem wypadków roku 63-go rodzi się inna Polska z innem uję
ciem życia i jego zadań. Skutki sięgają tak daleko, że śmiało rzec można, że dziś 
jeszcze, gdy dziecko na świat przychodzi, jest obciążone rokiem 1863" 
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