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Lp. IMIĘ i NAZWISKO PERSONALIA 

1.  BOHDAN KARWOWSKI Trener wioślarstwa. Pracę szkoleniową w Płockim Towarzystwie Wioślarskim 
rozpoczął w 1963 roku. Przedtem – w latach 1947-49 uprawiał w Płocku 

wioślarstwo. Wychowawca i trener 7 olimpijczyków: Sławomira Maciejowskiego, 
Grzegorza Stellaka, Włodzimierza Chmielewskiego, Wojciecha Jankowskiego, 

Tomasza Tomiaka, Jacka Streicha, Michała Cieślaka. Pięciu z nich zdobyło medale 
olimpijskie: Grzegorz Stellak – Moskwa 1980; Wojciech Jankowski, Tomasz 

Tomiak, Jacek Streich, Michał Cieślak – Barcelona 1992. Twórca „płockiej szkoły 
wioślarstwa”, wychowawca wielu reprezentantów Polski we wszystkich 
kategoriach wiekowych oraz szeregu trenerów wioślarstwa w Płocku. 

2.  MARIA RYBICKA Lekarz medycyny sportowej w Płocku. Stworzyła profesjonalną poradnię 
sportowo-lekarską w 1975 przy Wojewódzkim Szpitalu w Płocku. Ze znanego 
lekarza – pediatry w Płocku stała się znanym lekarzem medycyny sportowej 

trochę przez przypadek – jak sama twierdzi – i do dzisiaj służy pomocą, wiedzą i 
doświadczeniem wielu płockim sportowcom. Pod medyczną opieką Pani doktor 

Marii trenowali w Płocku reprezentanci Polski w pływaniu, piłce ręcznej, 
olimpijczycy w wioślarstwie, badmintoniści, lekkoatleci i inni. Pani Maria Rybicka 
poza działalnością lekarską jest znaną działaczką społeczną, działa w Lidze Kobiet 

Polskich, Radzie Seniora i wielu innych organizacjach społecznych. 

3.  JACEK WRÓBLEWSKI Zawodnik, trener, działacz sportowy, sędzia międzynarodowy w piłce ręcznej. 
Swoją przygodę ze sportem rozpoczął 55 lat temu. Uprawiał w Płocku: piłkę 

ręczną, kajakarstwo, później w okresie studiów w Warszawie – judo. Posiada 
uprawnienia trenera piłki ręcznej i kajakarstwa wyczynowego. Sędzia piłki 
ręcznej – klasy krajowej od 1970 roku; międzynarodowej – od 1977. Był 

sędzią turnieju olimpijskiego podczas Igrzysk Olimpijskich Barcelona-1992. 
Sześciokrotnie sędziował Mistrzostwa Świat oraz 11 razy finały Pucharu 
Europy. Działacz sportowy związany z MKS „Jutrzenka” oraz Szkolnym 

Związkiem Sportowym. 

4.  EDWARD ROMANOWSKI W latach pięćdziesiątych wioślarz Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Po 
zakończeniu kariery sportowej – instruktor wioślarstwa i kajakarstwa w 
macierzystym klubie. Działacz społeczny w Zarządzie PTW jako kapitan 

sportowy, wieloletni sekretarz Zarządu Klubu. Z racji pracy w sądownictwie - 
razem z Juliuszem Kawieckim, Marcelim Sobocińskim i innymi wybitnymi 
postaciami z życia społecznego w Płocku - „posiadacz” ogromnej wiedzy 

historycznej o działalności PTW, pracy wielkich działaczy tego klubu: Juliusza 
Kawieckiego, Marcelego Sobocińskiego, Mariana Koźniewskiego i wielu, 

wielu innych. Wiedza i pamięć Pana Edwarda Romanowskiego służy kilku 
pokoleniom ludzi, w tym również związanych ze sportem - którzy pragną 

ocalić od zapomnienia historię Płocka z lat przedwojennych, tuż 
powojennych aż do chwili obecnej. 

 
 


