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Ten urokliwy zakątek znajduje się na terenie leśnictwa Słupno
w miejscowości Cekanowo.
Na śródleśnej polanie znajduje się pomnik Św. Huberta nad którym
pieczę sprawuje Nadleśnictwo Płock i Koło Łowieckie im. Św. Huberta w Płocku.
Pomnik ten zbudowany został w 1938 roku przez Bolesława Włodkowskiego, dla uczczenia 40 rocznicy powstania Płockiego Towarzystwa Racyonalnego Polowania.
Kult św. Huberta cieszy się w Płocku dużym zainteresowaniem.
Pomnik św. Huberta w Leśnictwie Słupno
W październiku 2009 roku w Kościele p.w. Św. Wojciecha wstawiono witraż przedstawiający św. Huberta. Został on ufundowany przez
Nadleśnictwa w Gostyninie, Łącku i Płocku oraz przez myśliwych Okręgu Płockiego PZŁ.
Poświęcenia witraży dokonał 25 października 2009r. Biskup Roman Marcinkowski.

Jerzy Kossak „Święty Hubert na koniu spotyka jelenia”

13. Pasja - praca - patriotyzm ... o Tadeuszu Taworskim
Autorzy: Róża Kisielew, Patrycja Szcześniak, Jakub Masternak, Tomasz Jóźwiak - grupa „Pozytywnie
zakręceni” przy Liceum Ogólnokształcącym SOP im. Księdza Poety Jana Twardowskiego w Płocku.
Opiekun grupy: Beata Rybnik.
Tadeusz Taworski urodził się w 1931 roku w Argentynie,
gdzie przebywała jego rodzina. Ojciec był polonijnym
dziennikarzem. Kiedy wrócili do Polski, zaskoczyła ich
II wojna światowa. Pan Tadeusz posiada zarówno obywatelstwo polskie, jak i argentyńskie, ale jak twierdzi, jest Polakiem. Chociaż, kiedy zdobywał zwierzęta dla płockiego
ZOO, bardzo mu pomogły argentyńskie kontakty.
Najważniejszym i nadrzędnym celem jego życia była praca (a jednocześnie pasje) dyrektora Ogrodu Zoologicznego
w Płocku. Jak wspomina pan Taworski jego praca zaczęła
się 1 kwietnia w prima aprilis i ten żart trwał 40 lat. Pełnił on funkcję dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Płocku
w latach 1956 - 1996. W 1982 roku w czasie stanu wojennego został internowany co wspomina z poczuciem
humoru, że w pewnym sensie „sam się aresztował”, udając się na Komendę Milicji, by oddać broń myśliwską.
Poproszony o to, by wymienił swoje zasługi dla Płocka, z wrodzonej skromności nie chciał się chwalić.
A przecież wiele nasze miasto mu zawdzięcza. Był Przewodniczącym Rady Miasta, zorganizował wyprawę po
zwierzęta do Argentyny, ale przede wszystkim jest wzorem pracowitości, oddania i pasji.
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Jako, że Tadeusz Taworski - jak sam mówi - nie znosi bezczynności
wciąż działa na rzecz potrzebujących, jest prezesem Stowarzyszenia im. Św. Brata Alberta, organizuje zbiórki charytatywne, pomaga
wszystkim, którzy się do niego zgłaszają. Wydaje się, że czas dla niego się zatrzymał.
Najważniejsze była dla pana Taworskiego praca, której poświęcał
całe życie. Młode pokolenie może uczyć się od niego poświęcenia
i obowiązkowości. Tym właśnie w czasie pokoju wyraża się patriotyzm. Jest nadal otwartym, pełnym poczucia humoru człowiekiem
z którym miło spędziliśmy czas.

14. Święty Florian w polskiej tradycji pożarniczej
Autorzy: grupa „Florianie” przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzanowie.
Opiekun grupy: Żaneta Marczak.
Św. Florian żył w końcu III wieku w prowincji położonej w Górnej Austrii. Urodził się około 190 roku w Dolnej Austrii. W młodości poświęcił się służbie wojskowej i doszedł do stopnia dowódcy oddziału. W tym czasie
dręczono i prześladowano chrześcijan. Około 230 roku św. Florian zginął męczeńską śmiercią.
W XVI w. zaczęto czcić św. Floriana jako patrona strzegącego od ognia. Stało się to po pożarze Krakowa
w 1528 roku, który strawił większą część miasta, a w szczególności Kleparz. Ocalał tam jedynie kościół pod
wezwaniem św. Floriana, co odczytano jako „znak szczególnej opieki jego Patrona”. Od tego momentu zaczęto czcić Floriana jako Patrona od pożaru, a strażacy jako swojego opiekuna.
Święty Florian został mianowany patronem Kościoła w Radzanowie.
Historia pożarnictwa na Ziemiach Polskich
Pierwsze wzmianki o zorganizowanym ratownictwie ogniowym na ziemiach polskich pochodzą z okresu
średniowiecza. Z biegiem stuleci władze miejskie przywiązywały coraz
więcej uwagi do wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy i do prewencji.
W latach sześćdziesiątych XIX wieku organizacje przeciwpożarowe
powstały we wszystkich zaborach.
W okresie międzywojennym XX wieku aktywnie działały w rozbrajaniu
garnizonów niemieckich i austriackich. We wrześniu 1921r. związki działające pod zaborami połączyły się w jeden - Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Lata II wojny to walka na wszystkich
Remiza strażacka z muru pruskiego
frontach. W grudniu 1939r. utworzono strażacką organizację konspiracyjną
z roku 1910
„Skała”, która w 1943r. weszła w skład Korpusu Bezpieczeństwa.
W latach 1939 - 1945 tysiące strażaków poległo w szeregach Wojska Polskiego i organizacji podziemnych.
W 1949r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie o rozwiązaniu Związku. Związek Straży Pożarnych RP
ponownie reaktywowano w grudniu 1956r.
W kwietniu 1992r. podczas IX Zjazdu Krajowego przyjęto nazwę; Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej. X Zjazd Krajowy Związku w czerwcu 1997r. przyjął program działania na przełom
tysiąclecia - lata 1997 - 2002. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy w październiku 1999r. uchwalił statut dostosowujący strukturę Związku do nowego
podziału administracyjnego kraju.
Rozwój ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu płockiego
Rozwój ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu płockiego nastąpił
w 1873 roku. Straż w Płocku była jedną z najwcześniej utworzonych towarzystw ochotniczych straży ogniowych w Królestwie Polskim.
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Sikawka ręczna z początku
XX wieku

