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Płoc ka ewi den cja za byt ków po wię -
kszy ła się. Za rzą dze niem Pre zy den ta
Mia sta na li stę tra fi ły:

– bu dyn ki przy Sta rym Ryn ku 25 i 27,
zes pół ur ba ni stycz no -ar chi tek to nicz ny
z war stwa mi kul tu ro wy mi Płoc ka, bu -
dyn ki przy ul. Har cer skiej 91, Sien kie -
wi cza 46 oraz Tum skiej 13 – za byt ki
sta no wią ce ko rek tę po my łek w ewi den -
cji za byt ków

– bu dyn ki przy ul. Kwiat ka 11, Ko le -
jo wej 32, Pie kar skiej 7 oraz Tum skiej 7
– za byt ki uję te w ewi den cji za byt ków ze
wska za nia płoc kiej de le ga tu ry Wo je -
wódz kie go Urzę du Och ro ny Za byt ków
w War sza wie oraz Biu ra Miej skie go
Kon ser wa to ra Za byt ków

– bu dyn ki przy ul. Je ro zo lim skiej 5
i 1 Ma ja 4 – za byt ki uję te w ewi den cji
za byt ków na in dy wi du al ne wnio ski.

Bu dy nek przy ul. Kwiat ka 11 na le ży do
mia sta. To obiekt dwu pię tro wy, mu ro wa -
ny, znaj du ją się tam miesz ka nia. Ma dach
dwus pa do wy i jest kry ty bla cho da chów ką.
W la tach 90. XX wie ku hi sto ryk Mi ro sław
Ro ma now ski zna lazł pro jekt do mu przy
daw nej ul. Sze ro kiej (dzi siaj Kwiat ka) za -
ty tu ło wa ny „Plan do mu pod nr 75-76
w Mie ście Wo je wódz kiem Płoc ku z pro -
jek tem re stu ra cyi”. Pow stał on w 1834 ro -
ku, a je go au to rem był Mi chał Ja kub Mi k-
la szew ski – ase sor bu dow nic twa Ko mi sji
Wo je wódz twa Płoc kie go. Pro jekt pre zen -
tu je bu dy nek z bra mą wja zdo wą i bo ga to
zdo bio ną ele wa cją fron to wą. Obec nie bu -
dy nek jest wy re mon to wa ny.

Młyn mo to ro wo -e lek trycz ny wraz
z wy po sa że niem (urzą dze nia pro duk cyj -

ne) przy ul. Ko le jo wej 32 jest włas no ścią
Miej skie go To wa rzy stwa Bu dow nic twa
Spo łecz ne go. Obiekt po cho dzi z lat 20.
XX wie ku i zbu do wa ny zo stał na pla nie
pro sto ką ta. W ca ło ści jest mu ro wa ny. Ma
trzy kon dy gna cje oraz pod da sze oraz piw -
ni ce. Stro py drew nia ne, bel ko we, na gie,
wspar te na drew nia nych słu pach. Bu dy -
nek mły na wraz z do bu do wa ną czę ścią
ma ga zy nu za cho wał się w for mie mi ni -
mal nie od bie ga ją cej od pro jek tu z 1937
ro ku. Bry ła obiek tu cha rak te ry stycz na jest
dla bu dyn ków prze my sło wych z lat mię -
dzy wo jen nych XX wie ku. Wew nątrz
umiesz czo na jest pro sto kąt na blen da z da -
tą 1929. In fra struk tu ra tech nicz na mły na
za cho wa na jest w do brym sta nie. Wy po -
sa że nie sta no wią kom plet ne urzą dze nia
pro duk cyj ne: od si łow ni, po przez sie ci
pęd ni, wal cow nie i czysz czar nie, aż po
część ma ga zy no wą. 

Spichrz przy ul. Pie kar skiej 7 sta no wi
współ włas ność pry wat ną i gmin ną. Pow-
stał praw do po dob nie w la tach 20. XX
wie ku. Bu dy nek jest mu ro wa ny, dwu kon -
dy gna cyj ny, zbu do wa ny na pla nie li te ry
L. Nie daw no zo stał wy re mon to wa ny. 

Bu dy nek przy ul. Tum skiej 7 na le ży
do pry wat nych wła ści cie li i pow stał
w XIX wie ku. Obiekt o po wierz chni
253 mkw. jest mu ro wa ny, pię tro wy i ma
dwus pa do wy dach. Par ter przez na czo ny
jest dla ce lów han dlo wych. Daw niej
obiekt sta no wił ele ment zes po łu z bu -
dyn kiem na roż nym przy ul. Kwiat ka 2.
Fi gu ru je na ma pie Płoc ka z 1906 ro ku. 

dokończenie na str. 3

No we za byt ki

Kamienica u zbiegu ulic 1 Maja i Sienkiewicza
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Płoc kie ob cho dy 91. rocz ni cy odzy ska -
nia nie po dleg ło ści roz po czę ły się już 7 li -
sto pa da raj dem PTTK „Szla ka mi le gio ni -
stów płoc kich” i kon kur sem pio sen ki le -
gio no wej. Na stęp ne go dnia raj dem, grą te -
re no wą i wie czo rem pieś ni pa trio tycz nych
ucz ci li rocz ni cę har ce rze.

Głów ne uro czy sto ści mia ły miej sce
w śro dę. Po zło że niu kwia tów przy pom-
ni ku mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go, ze -
bra ni wraz z pocz ta mi sztan da ro wy mi
przesz li do ka te dry, w któ rej od pra wio na
zo sta ła msza św. w in ten cji Oj czyz ny.
W ho mi lii bp Piotr Li be ra ape lo wał o jed -
ność Po la ków, rze tel ną pra cę dla do bra
wspól ne go. Za koń czył sło wa mi Igna ce go
Ja na Pa de rew skie go: „Nie wal czy my
o Pol skę szla chec ką, lu do wą, czy ro bot ni -
czą. Nie wal czy my o Pol skę ka pi ta li stycz -
ną czy so cja li stycz ną, Pol skę pa nów czy
chło pów. Wal czy my o Pol skę ca łą, je dy ną
i nie po dleg łą. Pol skę dla swych wier nych

dzie ci (...) za któ rą po leg ły ty sią ce bo ha te -
rów.” O ta ką Pol skę módl my się i my.

Dal szą część uro czy sto ści przy pły cie
Gro bu Niez na ne go Żoł nie rza po pro wa dził
płoc ki ak tor Ma riusz Po go now ski. Sym-
bo licz ną mo gi łę po kry ły wień ce i kwia ty –
od kom ba tan tów, par la men ta rzy stów,
władz wo je wódz kich, miej skich i po wia -
to wych, służb mun du ro wych, mło dzie ży
i or ga ni za cji. Pre zy dent Mi ro sław Mi lew -
ski przy pom niał, że 11 li sto pa da 1918 ro -
ku to jed na z naj waż niej szych dat w hi sto -
rii Pol ski. Dla Eu ro py to za koń cze nie
I woj ny świa to wej, dla nas to odzy ska nie
nie po dleg ło ści po 123 la tach nie wo li. Po
no cy cier pień ofi cjal nie mog ła za wis nąć
bia ło -czer wo na fla ga i mógł zabrz mieć
Ma zu rek Dą brow skie go.

12 li sto pa da z Pla cu Obroń ców War sza-
wy wy star to wał III Bieg Nie po dleg ło ści,
a wie czo rem w sa li kon cer to wej PSM za -
gra ła Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na. (j)

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I

Jed na, nie po dleg ła



PREZYDENT 
ZARZĄDZIŁ

Lo ka le do wy na ję cia

Pre zy dent za twier dził
li stę lo ka li użyt ko wych,
przez na czo nych do wy -
na ję cia w dro dze pub-
licz ne go prze tar gu nie o -
gra ni czo ne go. Znaj du je
się na niej 15 lo ka li
o zróż ni co wa nej po -
wierz chni – od 8,39 do
73,49 mkw. Z jed nym
wy jąt kiem (ul. Ko le gial -
na 4) umo wy na wy na -
jem mo gą być za war te
na 8 lat. Lo ka le znaj du ją
się przy uli cach: 3 Ma ja
16, Sien kie wi cza 45 
i 65b, Ko le gial nej 4 
i Obroń ców We ster plat -
te 14.

Do wy na ję cia jest też
boks mo to ro wy o pow.
3,81 mkw. przy ul. Krót -
kiej 4 oraz ga ra że zlo ka -
li zo wa ne przy ul: 1 Ma ja
4, Bar tni czej 2, Do -
brzyń skiej/Nor wi da, Jaś -
mi no wej 3, Ja ku bow -
skie go, Gra dow skie go,
Ko ściusz ki 8, Ko le gial -
nej 29/2, Kre dy to wej
i Sło do wej 1.

Prze tar gi og ło si
MZGM-TBS.

Na mo der ni za cję 
ko mu ni ka cji

Do spół ki Ko mu ni ka -
cja Miej ska – Płock
wnie sio ny zo sta nie
wkład pie nięż ny w wy -
so ko ści 1 mln zło tych
z przez na cze niem na
pod wyż sze nie ka pi ta łu
za kła do we go. Stanowić
on bę dzie wkład włas ny
spół ki w re a li za cję pro-
jek tów współ fi nan so wa -
nych ze środ ków UE,
do ty czą cych mo der ni za -
cji za jezd ni, za ku pu au -
to bu sów, mo ni to ro wa nia
wnę trza po ja zdów,
wdro że nia sy ste mu bi le -
tu elek tro nicz ne go.

Dział ka na sprze daż

Z za so bu Gmi ny
Płock przez na czo no do
sprze da ży nie ru cho mość
nie za bu do wa ną przy ul.
Zio ło wej. Dział ka
o pow. 652 mkw. przez-
na czo na jest pod za bu -
do wę miesz ka nio wą jed-
no ro dzin ną z do pusz -
czal ny mi nie u ciąż li wy -
mi usłu ga mi. W ul. Zio -
ło wej jest sieć wo do cią -
go wa i ener ge tycz na.
Ce nę wy wo ław czą usta -
lo no na 40 tys. zł. (j)

Sie dem par otrzy ma ło w Urzę dzie Sta -
nu Cy wil ne go me da le „Za dłu go let nie
po ży cie mał żeń skie”.

Na ślub nym ko bier cu sta nę li po now -
nie pań stwo: Kry sty na i Te o dor Cy bul -
scy, Ja ni na i Zdzi sław Kraw czyń scy,
Ma rian na i Sta ni sław Leś kie wi czo wie,
Ma ria i Je rzy Są dziń scy oraz Wa cła wa
i Jan Wiś niew scy. Pa ry te ob cho dzi ły 50.
rocz ni cę ślu bu. 

Ra zem z ni mi w Pa ła cu Ślu bów świę-
to wa ły dwie pa ry, któ re prze ży ły
wspól nie 60 lat: Jad wi ga i Wła dy sław

Za łęc cy oraz Te re sa i Hen ryk Ziół kow -
scy. Bo ha te ro wie wie czo ru otrzy ma li
z rąk pre zy den ta Płoc ka Mi ro sła wa Mi -
lew skie go me da le „Za dłu go let nie po -
ży cie mał żeń skie”. 

Na da je je Pre zy dent Rzecz pos po li tej
Pol skiej pa rom, któ re prze ży ły ze so bą
co naj mniej 50 lat. Aby je otrzy mać na
ju bi le usz wy star czy zgło sić się do płoc -
kie go Urzę du Sta nu Cy wil ne go z do wo -
da mi oso bi sty mi ju bi la tów i od pi sem ak -
tu mał żeń stwa, je śli ślub nie był za war ty
w Płoc ku. (m.d.)

Ra zem od lat

Krystyna i Teodor Cybulscy z prezydentem Mirosławem Milewskim i kierownikiem USC
Elżbietą Wasilewską w otoczeniu rodziny
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* Obok biu row ca PERN roz po czę ła się bu do wa
du że go, trzy kon dy gna cyj ne go (pra wie 8 tys.
mkw.) pa wi lo nu Ka to wic kie go Przed się bior -
stwa Meb lo we go „Aga ta”. Pla no wa ne otwar-
cie za rok.

* Wo je wo da Ma zo wiec ki po wo łał Grze go rza
Wrzo ska na sta no wi sko Ma zo wiec kie go In -
spek to ra In spek cji Han dlo wej.

* Mo to cy kli ści Or len Te am za koń czy li ko lej ny
se zon star tów w raj dach te re no wych z dwo ma
ty tu ła mi mi strzow ski mi: Ja kub Przy goń ski
za jął II, a Ja cek Cza chor III miej sce w Mi s-
trzo stwach Świa ta FIM.

* Obo wiąz ki dy rek to ra płoc kie go te a tru od cho -
re go Mar ka Mo kro wiec kie go prze jął Ma riusz
Po go now ski.

* Na syl we stro wą noc na Sta rym Ryn ku za pro -
szo no zes pół Pa pa Dan ce.

* W cią gu 9 lat za pie nią dze ze bra ne w ra mach
ak cji „Ra tuj my płoc kie Po wąz ki” od no wio no
24 za byt ko we na grob ki.

* Związ kow cy z Oś rod ka Ba daw czo -Roz wo jo -
we go Prze my słu Ra fi ne ryj ne go wesz li w spór
zbio ro wy z za rzą dem, z któ re go od wo ła nie 2
człon ków sta ło się bez poś red nią przy czy ną
nie po ko jów o lo sy pry wa ty za cji.

* Płoc czan ka Mo ni ka Lew czuk zo sta ła I wi ce -
miss (wśród 57 kan dy da tek) Glo be In ter na tio -
nal 2009 w Ti ra nie (Al ba nia).

* Wo kół Sta ni sła wów ki pow sta je ory gi nal na
Dro ga Krzy żo wa, po wią za na ści śle z hi sto rią
Pol ski. Ma być go to wa 13 grud nia, w rocz ni -
cę wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go.

* Ma tu rzy ści zda wa li prób ny eg za min z ma te ma -
ty ki – uz na li, że nie był trud ny.

* W ba zie PKS przy ul. Biel skiej 53 uru cho mio no
kon ku ren cyj ną ce no wo sta cję ben zy no wą.

* Za wod ni czka Cen trum Spor tów Wal ki Mar ta
Choj now ska wy wal czy ła srebr ny me dal na
mi strzo stwach świa ta w kick bo xin gu w for -
mu le K-1 Ru les w Au strii.

* Po do nie sie niach o gry pie tak że z płoc kich ap -
tek wy ku pio no ma se czki och ron ne.

* Płoc kie Mor sy roz po czę ły zi mo wy se zon ką -
pie lo wy – pod czas ina u gu ra cyj nej ką pie li
w So bót ce (8 li sto pa da) tem pe ra tu ra po wie -
trza wy no si ła 5 st. C.

* Na pół noc nych Po dol szy cach z ok na I pię tra
wy pa dła na be ton (9 li sto pa da) 21-let nia 
ko bie ta – jej stan jest cięż ki. (j)
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W tym ro ku Pol ski Czer wo ny Krzyż
ob cho dzi 90-le cie dzia łal no ści na te re nie
Pol ski. Za rząd Głów ny tej or ga ni za cji
po sta no wił ucz cić ju bi le usz po sa dze -
niem 90 dę bów, upa mięt nia ją cych naj -
bar dziej za słu żo nych dzia ła czy, ma ją -
cych nie ba ga tel ny wpływ na pro pa go wa -
nie czer wo no krzy skich ide a łów i roz wój
or ga ni za cji. W Płoc ku, za naj bar dziej
god ne go te go wy róż nie nia uz na no le ka -
rza, spe cja li stę cho rób wew nętrz nych
Lud wi ka Śmi giel skie go, wie lo let nie go
pre ze sa Za rzą du Re jo no we go PCK, któ -
ry zmarł w 2007 ro ku.

Ro do wi ty płoc cza nin, ukoń czył „Ma -
ła cho wian kę”, stu dia na Aka de mii Me -
dycz nej w Gdań sku i wró cił do Płoc ka.
Pra co wał w po go to wiu ra tun ko wym,
Szpi ta lu św. Trój cy (ja ko le karz i dy rek -
tor), był też kie row ni kiem ra tu szo we go

wy dzia łu zdro wia. Ca łe ży cie pra co wał
tak że dla Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża,
a w ostat nim okre sie tak że dla fun da cji
„Ser ce ser cu”. Za swą pra cę za wo do wą
i spo łecz ną odz na czo ny zo stał m.in.
Krzy żem Ofi cer skim i Krzy żem Ka wa -
ler skim Or de ru Odro dze nia Pol ski.

Dąb -pom nik sta nął 6 li sto pa da na
Wzgó rzu Tum skim, w par ku za klasz to -
rem Ma ria wi tów. Do rod ne drzew ko po -
sa dzi li wspól nie: syn dok to ra Mar cin
Śmi giel ski, prze wod ni czą cy Ra dy Mia s-
ta To masz Kor ga, dy rek tor wy dzia łu
zdro wia i spraw spo łecz nych Urzę du
Mia sta Ka ta rzy na Mi chal ska, współ pra -
cow ni cy i przy ja cie le pre ze sa Śmi giel -
skie go. Opie kę nad drzew kiem po wie -
rzo no jed ne mu z na jak tyw niej szych kół
PCK w Płoc ku – mło dzie ży z Zes po łu
Szkół nr 2. (j)

Dru gą ło pa tę zie mi do rzu cił To masz Kor ga

Dąb pre ze sa

Pio sen ka re li gij na 
Ora to rium św. Do mi ni ka Sa vio za pra sza 21 li sto -

pa da do „Sta ni sła wów ki” na XXI Fe sti wal Pio sen -
ki Re li gij nej pt. „Mia sta niech usły szą pieśń”. Fe sti -
wal roz pocz nie się o godz. 10. Zes po ły dzie cię ce
pre zen to wać się bę dą do godz. 14. Po pół go dzin nej
przer wie na stą pi wrę cze nie dy plo mów i roz pocz ną
się prze słu cha nia grup mło dzie żo wych.
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Do 31 mar ca 2010 ro ku pow sta nie do ku -
men ta cja pro jek to wo -kosz to ry so wa za gos -
po da ro wa nia te re nu w re jo nie la sku brzo zo -
we go na Po dol szy cach Po łud nie. Do prze-
tar gu, og ło szo ne go przez Urząd Mia sta, sta -
nę ły trzy fir ma. Naj tań szą ofer tę za pro po no -
wa ła Gri ma Pro jekt z War sza wy, któ ra wy -
ko na nie za da nia osza co wa ła na 73 tys. 200
zł. Po nad to swo je pro po zy cje zło ży ły: Be -
tek -Nie ru cho mo ści z Płoc ka (89 tys. 060 zł)
oraz In&O ut Ar chi tek ci Kra jo bra zu z Kon -
stan cin a-Je zior nej (119 tys. 560 zł.). 

Przy pom nij my, że na po wierz chni 1,87
ha ma pow stać wew ną trzo sie dlo wy park
o cha rak te rze wy po czyn ko wym z fun kcją
re kre a cyj ną, spor to wą i edu ka cyj ną. Bę dą
tam pla ce, alej ki i miej sce za baw oraz miej -
sca na trzy to a le ty prze noś ne – dwie zwy kłe
oraz jed na przy sto so wa na dla osób nie peł -
no spraw nych. W par ku ma sta nąć tak że
fon tan na z zam knię tym obie giem wo dy.
Mu si być ona tak za pro jek to wa na, aby jej
zbior nik był ła twy w kon ser wa cji, od por ny
na usz ko dze nia me cha nicz ne, wpły wy che -
micz ne (środ ki uzdat nia nia wo dy) i mro zo -
od por ny. 

Ca ły te ren zo sta nie oświet lo ny. W do ku -
men ta cji znaj dzie się tak że in wen ta ry za cja
ist nie ją cej oraz pro jekt no wej zie le ni, ze

szcze gól nym uw zględ nie niem la sku brzo-
zo we go o po wierz chni ok. 6,5 tys. mkw.,
któ ry po za niez będ ny mi za bie ga mi pie lę -
gna cyj ny mi ma po zo stać w nie na ru szo nym
sta nie. Pro jekt obej mo wać bę dzie tak że ele-
men ty ma łej ar chi tek tu ry, czy li ław ki,
śmiet ni czki i wy bieg -to a le tę dla psów. 

We dług kon cep cji za gos po da ro wa nia te re -
nu, przy go to wa nej przez Za kład Usług
Ogrod ni czych Ar bor i fir mę Usłu gi Pro jek to -
we Pio tra Grysz pa no wi cza, ob szar par ku bę -
dzie te re nem zam knię tym, do któ re go pro wa -
dzić bę dą czte ry bra my. Cią gi ko mu ni ka cyj -
ne w par ku – naj praw do po dob niej z kost ki
bru ko wej – ma ją zo stać tak za pro jek to wa ne,
aby mog ły się po nich po ru szać rów nież oso -
by nie peł no spraw ne. W kon cep cji prze wi -
dzia no miej sce z urzą dze nia mi spor to wo -re -
kre a cyj ny mi na po wierz chni tra wia stej. Pod
posz cze gól ny mi ele men ta mi do za ba wy bę -
dzie pia sek. Urzą dze nia do za ba wy dla róż -
nych grup wie ko wych ma ją być wy ko na ne
z drew na aka cjo we go, z ele men ta mi wspi na -
czko wy mi oraz spraw no ścio wy mi. Kon cep -
cja za kła da, że miej scem re kre a cyj nym dla
naj młod szych dzieci ma być plac za baw
w for mie nie re gu lar nej pia skow ni cy w oto -
cze niu ka mie ni i gła zów, któ re mo gą być
jed no cześ nie sie dzi ska mi, bądź sta no wić
pod sta wę pod drew nia ne kło dy, na któ rych
rów nież bę dzie moż na usiąść. Pod ko ro na mi
drzew sta ną sto ły z pa ra so la mi. (m.d.) 

Nie tyl ko la sek
Kon sor cjum firm z Płoc ka i Płoń ska

wy bu du je uli cę Agre sto wą (os. Wy szo -
grodz ka) wraz z bra ku ją cą in fra struk tu -
rą. Fir ma Re mon to wo -Bu do wla na „Li -
pow ski” oraz Przed się bior stwo Ro bót
Dro go wo -Mo sto wych za pro po no wa ły
naj niż szą ce nę – 1 mln 146 tys. 800 zł.
Do prze tar gu sta nę ło jesz cze pięć firm,
któ re za wy ko na nie prac chcia ły od 1
mln 197 tys. do 3 mln 209 tys. zł. 

W ul. Agre sto wej o dłu go ści 538 m
wy bu do wa na zo sta nie jezd nia o na -
wierz chni bi tu micz nej oraz chod ni ki

i zja zdy z kost ki be to no wej w ko lo rze
czer wo nym i sza rym. Chod ni ki pow-
sta ną po obu stro nach jezd ni, tam
gdzie jest ona szer sza bę dą mia ły 2
me try sze ro ko ści, a gdzie węż sza – 1,5
m sze ro ko ści. In we sty cja obej mie
rów nież uzu peł nie nie bra ku ją cej in fra -
struk tu ry: oświet le nia i ka na li za cji
desz czo wej. Oprócz sa mej ul. Agre -
sto wej pow sta nie tak że się gacz – prze -
dłu że nie uli cy do Ka li no wej. Wszyst -
kie pra ce po trwa ją do koń ca czer wca
2010 ro ku. (m.d.) 

Osie dlo wa zmia na

Dla naj młod szych 
W paź dzier ni ko wym nu me rze „Sy gna łów Płoc kich” na pi sa liś my o wy bo rze naj ko -

rzyst niej szej ofer ty, zło żo nej w prze tar gu na wy bór wy ko naw cy przed szko la w Cie cho -
mi cach. Po da liś my, że naj niż szą ce nę za pro po no wa ło kon sor cjum płoc kich firm: 
Re mar i Re pro. 

Jed nak po pro te stach in nych wy ko naw ców, ko mi sja prze tar go wa po now nie zba da -
ła i oce ni ła ofer ty. Oka za ło się, że naj lep sze wa run ki za pro po no wa ło Przed się bior stwo
Bu dow nic twa Ogól ne go i Za gos po da ro wa nia Te re nów Zie lo nych „Bu drox” z Go sty ni -
na. W związ ku z tym to właś nie ta fir ma zaj mie się bu do wą przed szko la przy ul. Cie -
cho mic kiej. In we sty cja kosz to wać bę dzie 5 mln 978 tys. 795 zł i po win na za koń czyć
się w cią gu 14 mie się cy. (m.d.)

dokończenie ze str. 1
Bu dy nek przy ul. Je ro zo lim skiej 5

o po wierz chni 387 mkw. jest włas no ścią
pry wat ną. To obiekt miesz kal ny, mu ro wa -
ny, pię cio kon dy gna cyj ny, pod piw ni czo ny
z pod da szem. Dach jest dwus pa do wy. Bu -
dy nek znaj du je się w oto cze niu obiek tów
sta no wią cych ele men ty zes po łu ur ba ni -
stycz no -ar chi tek to nicz ne go, wpi sa ne go do
re je stru za byt ków. Wpi sa nie go na gmin -
ną li stę za byt ków – na proś bę wspól no ty
miesz ka nio wej – da pod sta wę do ubie ga -
nia się o do ta cję z bu dże tu mia sta na pod-
ję cie prac re mon to wych i re sta u ra tor skich.
Bu dy nek jest uw zględ nio ny w Lo kal nym
Pro gra mie Re wi ta li za cji Mia sta. 

Bu dy nek przy ul. 1 Ma ja 4, o pow. 551
mkw., na le ży do pry wat nych wła ści cie li.
Ist nie je du że praw do po do bień stwo, że
pow stał w XIX wie ku, gdyż wid nie je już
na ma pach mia sta z po cząt ku XX wie ku.
Jest to obiekt miesz kal ny, usy tu o wa ny
u zbie gu ul. 1 Ma ja i Sien kie wi cza. Bu dy -
nek jest mu ro wa ny, pię cio kon dy gna cyj -
ny, w tym jed na kon dy gna cja jest po -
dziem na. Na I i II pię trze na osiach szczy-
to wych ele wa cji fron to wych oraz na ścia -
nie szczy to wej znaj du ją się bal ko ny.
W po ła ci da chu umiesz czo ne są lu kar ny:
pięć w czę ści wschod niej, sześć w po łud -
nio wej oraz jed na w czę ści na roż nej.
Wpis do ewi den cji za byt ków za pro po no -
wa ła wspól no ta miesz ka nio wa, któ ra sta -
rać się bę dzie o do ta cję z bu dże tu mia sta
na re mont ka mie ni cy. (m.d.)

No we za byt ki

MI NI PARK pow sta je nie da le ko cen-
trum mia sta. Ge ne ral ny wy ko naw ca
obiek tu, kon sor cjum bu do wla ne An bud,
wzniósł już szkie let ga le rii. Po nad to wy -
la no po sadz ki oraz wy ko na no ka na li za cję
desz czo wo -sa ni tar ną. Obec nie trwa ją
przy go to wa nia do mon ta żu kon struk cji
da cho wej. No wo pow sta ją ca ga le ria
o łącz nej po wierz chni 2.744 mkw. po -
mie ści 12 skle pów i zo sta nie oto czo na
par kin giem na bli sko 70 sa mo cho dów.
Po mię dzy uli cą Sien kie wi cza i Ułań ską
in we stor wy bu du je ogól no do stęp ną dro gę
lo kal ną, któ ra uła twi miesz kań com Płoc -
ka do jazd do ga le rii. 

Nie wąt pli wą za le tą pow sta ją ce go MI -
NI PAR KU jest je go no wo czes ny pro jekt
ar chi tek to nicz ny, dzie ło pra cow ni Mar ker
z Poz na nia. Par te ro wy bu dy nek z dwo ma
wej ścia mi dla klien tów zo sta nie wzbo ga -
co ny o licz ne przesz kle nia. Umoż li wi to
prze ni ka nie świat ła do wnętrz lo ka li.
W środ ku obiek tu pow sta ną uli czki han d-
lo we z wej ścia mi do skle pów oraz ka-

wiar nia otwar ta na wew nętrz ny pa saż.
W chwi li obec nej trwa ko mer cja li za cja
obiek tu. 

– Wśród na jem ców MI NI PAR KU znaj -
dą się ope ra to rzy z sek to ra spo żyw cze go,
odzie żo we go, kos me tycz ne go, RTV
i AGD, a tak że lo kal ni przed się bior cy –
mó wi To masz Jur ga, czło nek za rzą du fir -
my Świ tal ski & Sy no wie. – Chce my, by
ga le ria speł nia ła fun kcję miej sca, w któ -
rym szyb ko i spraw nie bę dzie moż na zro-
bić eko no micz ne za ku py i zas po ko ić co -
dzien ne po trze by.

MI NI PARK w Płoc ku to pro jekt wpi -
su ją cy się w stra te gię in we sty cyj ną fir my,
któ ra za kła da wy bu do wa nie kil ku dzie się -
ciu mi ni cen trów han dlo wych i obiek tów
wie lo fun kcyj nych na te re nie ca łe go kra ju.
Ich ofer ta bę dzie sta no wić al ter na ty wę
dla obiek tów wiel ko po wierz chnio wych
i hi per mar ke tów. W tym ro ku pra ce nad
mi ni ga le ria mi pro wa dzo ne są tak że
w Lę bor ku, Ka li szu, Go le nio wie i Wol -
szty nie. L. Mą czyń ska

Na te re nie by łej jed nost ki woj sko wej przy ul. Ułań skiej pow sta je cen trum han dlo -
we MI NI PARK. In we sto rem jest fir ma Świ tal ski & Sy no wie z Poz na nia. We dług
pla nów, za ku py bę dzie moż na zro bić tam już w pier wszym kwar ta le 2010 ro ku.

MI NI PARK przy Ułań skiej

Datowany na lata 20. XX wieku spichlerz przy ul. Piekarskiej 7
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700-stro ni co wy do ku ment przy go to -
wa ło Biu ro In ży nie rii Tran spor tu z Poz -
na nia. Opra co wa nie stu dium po prze dzi ły
po mia ry na tę że nia ru chu dro go we go,
ana li za da nych de mo gra ficz nych, sta ty -
styk zda rzeń dro go wych i in for ma cji o ła -
dun kach nie bez piecz nych prze wo żo nych
ko le ją. Twór cy do ku men tu prze pro wa -
dzi li rów nież an kie tę wśród miesz kań -
ców, któ ra po mog ła w oce nie za cho wań
ko mu ni ka cyj nych płoc czan. W stu dium
prze a na li zo wa no nie tyl ko ruch sa mo cho -
do wy, ale rów nież ko le jo wy, wod ny, lot-
ni czy, ro we ro wy i pie szy. Opra co wa nie,
oprócz dia gno zy, za wie ra pro po zy cje roz -
wią zań uspraw nia ją cych tran sport w mie -
ście. – W Płoc ku na ty siąc miesz kań ców
przy pa da 540 po ja zdów – mó wił na se sji
Ja cek Thiem, współ twór ca stu dium. 

Płoc cza nie zde cy do wa nie wo lą ko rzy -
stać z włas nych sa mo cho dów niż z au to -
bu sów. Po dział po mię dzy tran spor tem
zbio ro wym a in dy wi du al nym wy no si
21,9 proc. do 78,1 proc. Au to rzy stu dium
pod kre śla ją, że ko niecz ny jest roz wój
szyb kiej ko mu ni ka cji miej skiej. Za pro po -
no wa ne w do ku men cie roz strzy gnię cia
zwią za ne np. z wpro wa dze niem li nii au -
to bu so wych przys pie szo nych czy wy -
dzie le niem w niek tó rych miej scach spe c-
jal nych pa sów dla au to bu sów poz wo li ły -
by zmie nić tę re la cję na 32,9 do 67,1 proc.

We dług ek sper tów z BIT, Płock ma
do brze roz wi nię tą sieć ko mu ni ka cji miej -
skiej, głów ne uli ce mia sta są w do brym
sta nie, a udział ru chu tran zy to we go to je -
dy nie 8 proc. – Nie bra ku je jed nak prob-
le mów – mó wił Thiem. – Prze de wszyst -
kim cho dzi o pun kty kry tycz ne, któ ry mi są
m.in. prze ja zdy ko le jo we. 

Np. na uli cy Sło necz nej prze jazd zam -
knię ty jest przez 1 go dzi nę i 36 mi nut
w cią gu do by. Naj dłu żej, bo aż po 9 mi -
nut w cią gu go dzi ny jest zam knię ty w go -
dzi nach po po łud nio we go szczy tu, czy li
po mię dzy 14 a 15 i po mię dzy 16 a 17. 

W stu dium tran spor to wym Płock zo stał
po dzie lo ny na trzy stre fy. Pier wsza z nich
(A) to ści słe cen trum mia sta, czy li Sta -
rów ka. We dług spe cja li stów po win na być
ona wy łą czo na z ru chu sa mo cho dów.
W tej stre fie uprzy wi le jo wa ni po win ni
być pie si, ro we rzy ści oraz tran sport zbio -
ro wy. W stre fie B – obej mu ją cej osie dla
miesz ka nio we – na uprzy wi le jo wa nej po -

zy cji po win ni być pie si, ro we rzy ści i au -
to bu sy. Do pie ro w stre fie C (obrze ża mia -
sta) ruch po ja zdów mo że od by wać się bez
ogra ni czeń.

Spo so bem na ogra ni cza nie ru chu po ja -
zdów w cen trum mia sta – we dług spe cja -
li stów – mo że być wpro wa dze nie płat -
nych stref par ko wa nia. In ne zda nie na ten
te mat ma ją wła dze Płoc ka. – Nie są dzę,
że by płat ne miej sca par kin go we przy czy -
ni ły się do zwię ksze nia ich do stęp no ści –
mó wił pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski. –
Je stem zwo len ni kiem bez płat ne go par ko -
wa nia. 

W przy szło ści

Au to rzy stu dium przed sta wi li wi zję
ukła du ko mu ni ka cyj ne go w Płoc ku za kil -
ka lat. Je go klu czo wym ele men tem bę dą
ob wod ni ce (pół noc na i pół noc no -za chod -
nia), któ re poz wo lą wy pro wa dzić ruch
tran zy to wy po za mia sto. Już te raz wia do -
mo, że prob le mem bę dzie ruch zew nętrz -
ny, czy li po ja zdy przy jeż dża ją ce do Płoc -
ka. To wy nik co raz wię kszej za bu do wy
miesz kal nej w oko licz nych gmi nach.

– Ruch lo kal ny bę dzie się utrzy my wał na
po zio mie zbli żo nym do obec ne go. Wy ni ka
to z pro gnoz de mo gra ficz nych, któ re prze -
wi du ją, że licz ba miesz kań ców mia sta nie
ule gnie po waż niej szym zmia nom – wy jaś -
niał Ja cek Thiem. – Ruch w sa mym mie ście
po win na prze jąć już ist nie ją ca ob wod ni ca
wew nątrz miej ska, czy li uli ce: Gwar dii Lu -
do wej, Cho pi na, Spół dziel cza. To one po -
win ny być utrzy my wa ne w naj lep szym sta -
nie tech nicz nym. Po zo sta łe uli ce, za war te
po mię dzy wy mie nio ny mi uli ca mi a Wi słą
bę dą mia ły cha rak ter dróg zbior czych, czy -
li zbie ra ją cych ruch z osie dli. Po za tym
mia sto po win no lob bo wać za wy bu do wa -
niem w pob li żu Płoc ka tra sy ko le jo wej,
dzię ki któ rej uda ło by się wy pro wa dzić ruch
po cią gów po za gra ni ce Płoc ka.

Au to rzy stu dium prze ba da li 12 wa rian -
tów roz wo ju ukła du ob wod nic, sześć wa -
rian tów roz wo ju ukła du ulic i sie dem sie -
ci tran spor tu pub licz ne go. We dług nich
poz wo li to zła go dzić skut ki roz wo ju mo -
to ry za cji i uspraw nić ruch w mie ście. –
Stu dium jest do ku men tem pla ni stycz nym

spo rzą dzo nym do 2033 ro ku – mó wił Ja -
cek Thiem. – Za pro po no wa ne zmia ny bę -
dą za cho dzić po wo li, a ich efek ty wi docz -
ne bę dą w dłuż szym cza sie. (m.d.)

Pod czas paź dzier ni ko wej se sji rad ni przy ję li „Stu dium tran spor -
to we i bez pie czeń stwa tran spor tu w mie ście”

Zmia ny, ale nie szyb ko
Bo że na Mu siał

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Kie dy zo sta nie wy ko na na ter mo mo -
der ni za cja bu dyn ku przy ul. Mic kie wi -
cza 6?

Piotr Szpa ko wicz

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Wno szę o za mon to wa nie oświet le nia
ostrze gaw cze go gór ne go nad przej ściem
dla pie szych na ul. Do brzyń skiej (skrzy -
żo wa nie z Me dycz ną).

Bar ba ra Smar dzew ska -Czmiel

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ W związ ku z utwar dze niem ul. Edu -
ka cyj nej po now nie pro szę o usta wie nie
zna ku ogra ni cza ją ce go szyb kość przy
wjeź dzie w tę uli cę od stro ny ul. Łąc -
kiej. 2/ Pro szę o po ma lo wa nie po zio -
mych zna ków oz na cza ją cych przej ście
dla pie szych na ul. Osie dlo wej.

El żbie ta Pod wój ci -Wie chec ka

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Do ty czy opusz czo ne go bu dyn ku
przy al. Ki liń skie go 2. 2/ Miesz kań cy
pro szą o oświet le nie przej ścia dla pie -
szych na ron dzie przy ul. Ar mii Kra jo -
wej. 3/ Do ty czy po miesz czeń dla Ban -
ku Żyw no ści.

Je rzy Se we ry niak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ W związ ku z bu do wą IV od cin ka
dróg do ja zdo wych nie za pla no wa no

do ja zdu z ul. Wło ścia ny na ron do.
Miesz kań cy pro szą, aby uw zględ nio no
wjazd na ron do. 2/ Proś ba o zmia nę or -
ga ni za cji ru chu i po sta wie nie zna ku in -
for mu ją ce go o wjeź dzie na ul. Bro war -
ną do 3,5 to ny.

To masz Ma li szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Do ty czy zmia ny or ga ni za cji ru chu na
ul. Kwiat ka w ce lu zwię ksze nia licz by
miejsc par kin go wych dla miesz kań ców
i wła ści cie li lo ka li użyt ko wych. 2/ Do -
ty czy pro fi lak tycz nych szcze pień prze-
ciw ko gry pie dla płoc czan po wy żej 65
lat. 3/ Zwra cam się z proś bą o udzie le -
nie in for ma cji na te mat pla nu wy ko rzy -
sta nia miej sca znaj du ją ce go się za pom-
ni kiem 13 Stra co nych.

Wie sław Kos sa kow ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Wie le miast z oka zji waż nych dla
mia sta wy da rzeń wy ko nu je lo kal ny pie -
niądz. Uwa żam, że na let nią ak cję „Fe s-
ti wa lo wy Płock” pie niądz ta ki móg łby
być wy ko na ny. 2/ Do ty czy mon ta żu ka -
mer in ter ne to wych w płoc kim ogro dzie
zo o lo gicz nym.

Be a ta Szczyt niew ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Czy de ko ra cje świą tecz ne w tym ro -
ku zo sta ną roz miesz czo ne na osie dlu
Po dol szy ce Po łud nie i Pół noc? 2/ Pro -
szę o szcze gó ło we in for ma cje na te -
mat bu do wy no we go przed szko la
wraz ze żłob kiem na osie dlu Po dol -
szy ce -Po łud nie. 3/ Pro szę o in ter wen -
cję w spra wie nie ra cjo nal ne go po bie -
ra nia op łat przez Ma zo wiec ką Spół -
dziel nię Miesz ka nio wą za wy wóz
śmie ci. Opr. (j)

Pod ta kim ty tu łem od bę dzie sym po -
zjum na u ko we or ga ni zo wa ne przez Za -
rząd Ak cji Ka to lic kiej Die ce zji Płoc kiej
21 li sto pa da w Opac twie Po be ne dyk -
tyń skim. W pier wszej czę ści (mię dzy
godz. 11.15 a 13.30) za pla no wa no czte -
ry re fe ra ty. Ks. dr Mi ro sław No wo siel -
ski spró bu je od po wie dzieć na py ta nie
„Czy moż na dziś mó wić o kry zy sie oj -
co stwa?”, a Ja nusz War dak – „Czy oj -
cem się jest, czy oj cem się sta je?”.
O „ro li oj ca we współ czes nej ro dzi nie”
opo wie ks. dr Ja ro sław Krze miń ski. Dy -

le ma ta mi oj ca wy jeż dża ją ce go do pra cy
(„Utrzy mać ro dzi nę, czy z nią być?”)
zaj mie się prof. Kry stian Wo ja czek. 

W dru giej czę ści spot ka nia (od godz.
14.20) prze wi dzia no dy sku sję pa ne lo wą
z udzia łem bp Pio tra Li be ry oraz wy stęp
ZHiP „Dzie ci Płoc ka”.

Wię cej in for ma cji w Wy dzia le Dusz-
pa ster skim Ku rii Die ce zjal nej (tel. 24
262 85 99, w godz. 9 – 14).

Za pi sy uczest ni ków sym po zjum roz -
pocz ną się o godz. 9, tuż przed mszą
(godz. 10) w ka te drze płoc kiej. (rł) 

II Sym po zjum Na u ko we Ak cji Ka to lic kiej

Kry zys oj co stwa

Interpelacje
In ter pe la cje i za py ta nia
rad nych zgło szo ne 
pod czas XLII se sji
Ra dy Mia sta Płocka:

Rok 2010 za my ka okres 50 lat Zes po -
łu Szkół Bu do wla nych, miesz czą ce go się
przy ul. Mo ścic kie go 4. Od 8 lat w skład
te go Zes po łu wcho dzi daw ne Tech ni kum
Bu do wla ne, a póź niej Zes pół Szkół Och -
ro ny Śro do wi ska z Bia łej. Obie szko ły
mia ły swo ją bo ga tą i in te re su ją cą hi sto -
rię, któ rą bar dzo czę sto łą czy ły oso by
dy rek to rów, na u czy cie li a cza sem ucz -
niów, któ rzy za czy na jąc na u kę w jed nej,
koń czy li ją w dru giej szko le.

50 lat w hi sto rii to być mo że nie wie le,
ale dla ogrom nej rze szy lu dzi zwią za nych
z „Bu do wlan ką” był to czas bo ga ty we
wzru sze nia, wy da rze nia. Szko łą kie ro wa -
li niez wy kli dy rek to rzy, zna laz ło w niej
za trud nie nie wie lu zna ko mi tych na u czy -
cie li, opu ści li ją świet ni fa chow cy i do -
brzy lu dzie. Dla nich wszyst kich, aby hi -
sto ria szko ły, ma ją cej tak wiel kie zna cze -
nie dla na sze go mia sta, nie uleg ła za -
pom nie niu, 18 wrześ nia 2010 ro ku zor-
ga ni zo wa ne zo sta ną uro czy ste ob cho dy
50 – le cia Zes po łu Szkół Bu do wla nych.
Ele men tem to wa rzy szą cym ob cho dom
bę dzie pub li ka cja, za wie ra ją ca rys hi sto -
rycz ny szko ły, wzbo ga co ny wspom nie -
nia mi pra cow ni ków i ab sol wen tów.

Dzie je szko ły bę dą od twa rza ne na
pod sta wie kro nik szkol nych – nie o ce nio -

ne go, lecz nie ste ty nie kom plet ne go źró -
dła in for ma cji. Zmia ny naz wy, kie run -
ków, sie dzi by, łą cze nia, po dzia ły – w cią -
gu 50 lat wie le ta kich sy tu a cji mia ło miej -
sce, źró dła hi sto rycz ne są nie kom plet ne,
pa mięć ludz ka za wod na. 

Zwra ca my się za tem z go rą cą proś bą
o po moc do wszyst kich osób zwią za -
nych w ja ki kol wiek spo sób z Zes po łem
Szkół Bu do wla nych przy ul. Mo ścic kie go
4 (wcześ niej Re wo lu cji Ku bań skiej),
Tech ni kum i Za sad ni czą Szko łą Bu do -
wla ną miesz czą cy mi się przy ul. Ko le jo -
wej 6 w Ra dzi wiu, a póź niej przy ul. Zgle -
nic kie go 42 w Bia łej, Zes po łu Szkół Och -
ro ny Śro do wi ska – fun kcjo nu ją cych od
2002 ro ku ja ko Zes pół Szkół Bu do wla -
nych nr 1 w Płoc ku.

Bę dzie my wdzięcz ne za każ de
wspom nie nie, roz mo wę, fo to gra fię czy
pa miąt kę. Cze ka my nie cier pli wie na
każ dy sy gnał, in te re su ją nas szcze gól -
nie opo wie ści z ży cia szko ły (tak że te go
nie for mal ne go), ane gdo ty o na u czy cie -
lach, wspom nie nia przy gód ucz niow -
skich i ich nie sa mo wi tych po my słów.
Te le fon kon tak to wy 24/366-03-80.

Ka ta rzy na Dziur li kow ska
Mał go rza ta Strze gow ska 

Hi sto ria ży ciem pi sa na... 
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Przy Klu bie In te gra cji Spo łecz nej
MOPS dzia ła ją trzy tzw. gru py sa mo -
po mo cy; dla sa mot nych ma tek, osób
wspó łu za leż nio nych oraz babć, któ re
sta no wią ro dzi nę za stęp czą dla swo ich
wnu ków.

Gru pa sa mo po mo cy dla sa mot nych
ma tek dzia ła od kil ku mie się cy. Pod-
czas sy ste ma tycz nych spot kań mat ki
mó wią o swo ich co dzien nych trud no -
ściach, o so bie ja ko ko bie tach i mat -
kach, dzie lą się do świad cze nia mi,
wspól nie oma wia ją przy czy ny wy -
cho waw czych pot knięć i ra zem cie -
szą się z suk ce sów. Dzię ki tym spot -
ka niom mo gą stać się sil niej sze,
mniej sa mot ne i bar dziej z sie bie za d-
o wo lo ne. 

Na po dob ną po moc mo gą li czyć
oso by, któ re wśród swo ich bli skich
ma ją uza leż nio ne go od al ko ho lu i ra -
zem z nim prze ży wa ją dra mat na ło gu.
Sy tu a cja ro dzi ców, dzie ci, par tne rów,
ro dzeń stwa lub in nych bli skich oso by
uza leż nio nej jest bar dzo trud na, a czę -
sto wręcz dra ma tycz na. Na łóg do ty czy
ich poś red nio. W ra mach gru py sa mo -
po mo cy prze ła mu ją ba rie rę mil cze nia
i wsty du, uczą się mó wić o swo ich
uczu ciach, do strze gać swo je po trze by.
Ra zem za sta na wia ją się jak roz wią zy -
wać kon kret ne, co dzien ne prob le my,
a prze de wszyst kim da ją so bie naw za -
jem wspar cie. 

Trze cią gru pą, któ ra dzia ła od
wrześ nia, są bab cie sta no wią ce ro dzi -

nę za stęp czą dla swo ich wnu ków.
W ob li czu ros ną cej licz by dzie ci
opusz cza nych i za nied by wa nych, ro -
dzi na za stęp cza ja ko jed na z form wy -
cho wy wa nia – naj bar dziej zbli żo na
cha rak te rem do ro dzi ny na tu ral nej –
sta no wi bar dzo waż ny ele ment w sy -

ste mie opie kuń czo – wy cho waw -
czym. Są śro do wi skiem, w któ rym
dzie ci po ja wia ją się z po czu ciem
krzyw dy z po wo du od trą ce nia przez
włas nych ro dzi ców lub z po wo du ich
nie wy dol no ści wy cho waw czej, u pod -
staw któ rej le żą bar dzo róż no rod ne
przy czy ny. Za wsze jest to sy tu a cja
trud na za rów no dla dziec ka, jak i dla
ro dzi ca za stęp cze go, któ ry ma świa -
do mość spo czy wa ją cej na nim ogrom-
nej od po wie dzial no ści za dal sze lo sy
swo ich wnu ków. 

Wszyst kie gru py mo gą li czyć na
pro fe sjo nal ną po moc do rad czą
i wspar cie do świad czo nych pe da go -
gów z Oś rod ka In ter wen cji Kry zy so -
wej oraz spe cja li stów pra cy so cjal nej
z Zes po łów Pra cy So cjal nej Nr 2 i Nr
3. Spot ka nia grup sa mo po mo cy od by -
wa ją się w bu dyn ku MOPS, ul. Wol-
skie go 4. Gru py ma ją cha rak ter otwar -
ty – oso by za in te re so wa ne udzia łem
w spot ka niach na dal mo gą do łą czyć
do grup. Do dat ko wych in for ma cji
udzie la: Oś ro dek In ter wen cji Kry zy -
so wej pod nr tel. 24 364 02 50 i Klub
In te gra cji Spo łecz nej pod nr tel. 24
364 02 23. (op. rł)

Spo ty ka ją się co dwa ty god nie, aby po roz ma wiać nie tyl ko
o prob le mach z wy cho wa niem swo ich dzie ci i wnu ków, ale rów -
nież o tym jak so bie ra dzić z sa mot no ścią

W ob li czu prob le mów
co dzien nych 

W tym ro ku fir ma Da no ne w ra mach
pro gra mu gran to we go „Masz po mysł?
Po dziel się Po sił kiem!” przyz na do ta cje
40 or ga ni za cjom. Na zgło sze nia or ga ni -
za to rzy cze ka ją do 4 grud nia 2009.

Ce lem Pro gra mu Gran to we go Da no ne
„Masz po mysł? Po dziel się po sił kiem!”
jest wspar cie ini cja tyw, któ re w spo łecz -
no ściach lo kal nych prze ciw dzia ła ją nie -
do ży wie niu i mar gi na li za cji dzie ci oraz
mło dzie ży na naj bar dziej pod sta wo wym
po zio mie, po przez nie wiel kie, ale waż ne
pro jek ty, od po wia da ją ce bez poś red nio na
spe cy ficz ne po trze by da nej miej sco wo ści
i jej miesz kań ców. 

W po przed nich la tach pro jek ty re a -
li zo wa ne w ra mach pro gra mu gran to -
we go, oprócz zwal cza nia nie do ży wie -
nia wśród dzie ci, do ty czy ły tak że edu -
ka cji z za kre su zdro we go odży wia nia
i ele men tów eko lo gii. Or ga ni za to rom

za le ży na kon ty nu o wa niu te go ty pu
ak tyw no ści. Dla te go pod czas wy bo ru
bę dą bra ne prze de wszyst kim ta kie
kry te ria, jak:

– mi ni ma li zo wa nie zja wi ska nie do -
ży wie nia wśród dzie ci 

– edu ka cja, ze szcze gól nym uw -
zględ nie niem edu ka cji pro zdro wot nej

– ak ty wi za cja spo łecz na i bu do wa nie
par tner stwa w śro do wi sku lo kal nym

– ele men ty edu ka cji eko lo gicz nej
Pro jek ty mo gą być za pla no wa ne na

okres do 6 mie się cy. Og ło sze nie wy ni -
ków kon kur su na stą pi 25 stycz nia
2010 ro ku.

Szcze gó ło we in for ma cje o kon kur -
sie, je go re gu la min i wnio sek gran to -
wy, a tak że opi sy pro jek tów zre a li zo -
wa nych w po przed nich edy cjach pro-
gra mu, do stęp ne są na stro nie www.po -
dziel sie po sil kiem.pl. (j)

Naj lep sze po my sły na or ga ni za cję do ży wia nia dzie ci, ich ak ty wi -
za cję oraz pro mo cję zdro we go odży wia nia mo gą li czyć na
wspar cie fi nan so we – trwa na bór wnio sków do pro gra mu gran -
to we go Da no ne

Po dziel się po sił kiem

Ce lem kon kur su jest pro mo cja naj lep -
szych, naj smacz niej szych, naj zdro -
wszych, a tak że tra dy cyj nych pro duk -
tów żyw no ścio wych wy twa rza nych
przez ma zo wiec kich pro du cen tów.
Kon kurs ma za za da nie wy ło nie nie i na -
gro dze nie pro du cen tów wy róż nia ją cych
się wy so ką ja ko ścią pro duk cji, kul ty wo -
wa niem i po pu la ry zo wa niem ma zo -
wiec kiej tra dy cji ku li nar nej, a tak że ory-
gi nal no ścią w po dej ściu do te ma tu
żyw no ści i prze twór stwa.

W kon kur sie prze wi -
dzia no dwie ka te go -
rie: ma zo wiec ki
pro dukt kon wen -
cjo nal ny oraz
m a  z o  w i e c  k i
pro dukt tra dy -
cyj ny i na tu -
ral ny. W obu
k a  t e  g o  r i a c h
oce nia ne bę dą:
wy ro by pie kar ni -
cze i cu kier ni cze,
wy ro by mącz ne,
wę dli ny, prze two ry
mięs ne, se ry i in ne prze -
two ry mlecz ne, owo ce, wa rzy -
wa, prze two ry owo co we i wa rzyw ne,
mio dy oraz na po je.

W ka te go rii ma zo wiec ki pro dukt tra -
dy cyj ny i na tu ral ny mo gą wziąć udział
pro duk ty, któ re pow sta ły bez udzia łu
środ ków che micz nych, zo sta ły wy two -
rzo ne dzię ki na tu ral nym pro ce som tech-
no lo gicz nym, we dług tra dy cyj nej re cep -
tu ry. Su row ce tych pro duk tów mo gą też
po cho dzić z upraw eko lo gicz nych lub
rol nic twa zin te gro wa ne go. 

Sze ro ka for mu ła poz wa la na udział
w kon kur sie nie tyl ko fir mom ko mer -
cyj nym, ale tak że or ga ni za cjom zaj mu -
ją cym się wy twa rza niem żyw no ści na

mniej szą ska lę, ta kim jak: ko ła gos po -
dyń wiej skich, sto wa rzy sze nia, gos po -
dar stwa agro tu ry stycz ne, gos po dar stwa
eko lo gicz ne czy oso by fi zycz ne. Wa -
run kiem jest jed nak udo ku men to wa nie
dzia łal no ści po sia da ny mi cer ty fi ka ta mi,
dy plo ma mi, za świad cze nia mi lub in ny -
mi do ku men ta mi po twier dza ją cy mi pre -
zen ta cję pro duk tu na róż ne go ro dza ju
tar gach, wy sta wach, lo kal nych im pre -

zach itp. Pro duk ty bio rą ce udział
w kon kur sie po win ny być

wy twa rza ne w ilo ściach
han dlo wych, naj le -

piej z su row ców
pro du ko wa nych
na Ma zo wszu.
Waż ne też, aby
zgło szo ny pro-
dukt był pow-
ta rzal ny, co
umoż li wi je go

pro mo cję po
kon kur sie.
Każ dy uczest nik

kon kur su mo że
zgło sić tyl ko je den

pro dukt w da nym ro ku.
Roz strzy gnię cie kon kur su na -

stą pi do 1 mar ca 2010 ro ku, a uro czy ste
wrę cze nie na gród – na prze ło mie mar ca
i kwiet nia 2010 ro ku.

Re gu la min kon kur su i kar tę zgło sze -
nia, któ ra sta no wi za łącz nik do re gu la -
mi nu, moż na zna leźć na stro nie Urzę du
Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Ma -
zo wiec kie go www.ma zo via.pl w dzia le
Ko mu ni ka ty, og ło sze nia.

Zgło sze nia na le ży prze sy łać na adres:
Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go w War sza wie, De par ta -
ment Rol nic twa i Mo der ni za cji Te re -
nów wiej skich, ul. Sko czy la sa 4, 03-469
War sza wa. MM

Naj smacz niej sze i naj zdro wsze wy ro by pie kar ni cze, cu kier ni cze,
wę dli ny, se ry, owo ce, wa rzy wa, prze two ry owo co we i wa rzyw ne,
a tak że mio dy oraz na po je, ma ją szan sę sta nąć do kon kur su 
o La ur Mar szał ka. Ma zo wiec cy pro du cen ci żyw no ści mo gą 
zgła szać swo je pro duk ty do 31 stycz nia 2010.

Mazowieckie smakołyki 

Po lip co wym śnię ciu ryb w wo dach
Ma zo wsza trwa od na wia nie na ryb ku. 
1 li sto pa da roz po czął się okres och ron -
ny su ma, któ ry po trwa do 31 mar ca.
W tym cza sie węd ka rze nie mo gą odła -
wiać ryb, a kłu sow ni cy mu szą li czyć się
z su ro wy mi ka ra mi na kła da ny mi przez
Pań stwo wą Straż Ry bac ką.

Obręb och ron ny su ma – naj wię kszej
ry by słod ko wod nej – obej mu je ob szar
Za le wu Ze grzyń skie go, od ci nek rze ki
Na rew od za po ry w Dę bem do be to no -
we go ko lek to ra oraz Zbior nik Wło cław -
ski na Wi śle (w gmi nie Płock). Odła -
wia nie ryb w okre sie och ron nym, bar -
dzo waż nym dla pod trzy ma nia ga tun -
ków, jest prze stęp stwem. Ma le ją ca 
po pu la cja su ma, ale tak że in nych ga tun -
ków (toł py ga, leszcz czy san dacz) jest
wy ni kiem dzia łań kłu sow ni ków. Za da -

niem Pań stwo wej Stra ży Ry bac kiej jest
och ro na miejsc, w któ rych ry by gro ma -
dzą się na zi mo wi sko. 

Zi mą, ma zo wiec kie ło wi ska ryb na
Wi śle, Bu gu, Nar wi i Ka na le Że rań skim
są szcze gól nie na ra żo ne na ata ki kłu -
sow ni ków, ło wią cych „na szar pa ka”.
Jest to naj bru tal niej sza z me tod nie le -
gal ne go po ło wu. 

Pań stwo wa Straż Ry bac ka Ko men dy
Wo je wódz kiej w War sza wie pro wa dzi
przez ca ły rok ak cje prze ciw kłu sow ni -
cze, dzia ła nia pre wen cyj ne, a tak że pro-
mu je spor to wą za sa dę ło wie nia „złów
i wy puść”. Jest to jed nost ka pod po rząd -
ko wa na wo je wo dzie ma zo wiec kie mu.
Oprócz ko men dy wo je wódz kiej ma po -
ste run ki te re no we w War sza wie, Cie -
cha no wie, Ostro łę ce, Mał ki nii, Płoc ku,
Ra do miu, Siedl cach i Wysz ko wie. IB

Sum pod och ro ną



6 Sygnały Płockie

Ksiądz Grze gorz Mie rze jew ski przez 9
lat pra co wał ja ko mi sjo narz w Pe ru. Po -
wró cił do Płoc ka z du żym do świad cze -
niem i wie dzą o kra ju po ło żo nym na tak
odleg łym kon ty nen cie, ja kim jest Ame -
ry ka Po łud nio wa. Chęt nie tą wie dzą się
dzie li. 28 paź dzier ni ka w Szko le Pod sta -
wo wej nr 15 spot kał się z dzieć mi.
Ksiądz Grze gorz za pre zen to wał tra dy -
cyj ne stro je In dian pe ru wiań skich, prze-
bie ra jąc w nie pię ciu chłop ców. Ucz nio -
wie mo gli rów nież po słu chać dźwię ków

eg zo tycz nych in stru men tów i obej rzeć
film o ży ciu swo ich ró wieś ni ków. W po -
dzię ko wa niu za spot ka nie dzie ci prze ka -
za ły księ dzu Grze go rzo wi włas no ręcz nie
wy ko na ną pra cę pla stycz ną „Nie dzie la
Pal mo wa”. Na to miast ksiądz Grze gorz
po da ro wał szko le fil my „Płoc kie Mi sje
w Pe ru” oraz „Ar cy bi skup”.

Spot ka nie zor ga ni zo wa ły w ra mach
cy klu „Po dróż za je den uś miech” Fi lia
Bib lio tecz na nr 12 Książ ni cy Płoc kiej
oraz SP nr 15. (op. rł)

Za je den uś miech do Pe ru

Jo an na Sku li mow ska (ab sol wen tka
Stu dium Na u czy ciel skie go) w Zes po le
Szkół Bu do wla nych nr 1 w Płoc ku pra-
co wa ła w la tach 1966 – 2001 ja ko na u -
czy ciel ka ję zy ka pol skie go, w bib lio te ce
i czy tel ni. Po cząt ko wo pro wa dzi ła ko ła
za in te re so wań, przy go to wy wa ła ucz -
niów do szkol nych uro czy sto ści, pro wa -
dzi ła kon kur sy czy tel ni cze, or ga ni zo wa -
ła wy ja zdy do Sej mu, czę sto pra co wa ła
w czy nie spo łecz nym, za wsze z pa sją
i po świę ce niem dla in nych. 

Mia ła wy cho waw stwo głów nie
w szko łach za wo do wych. Do mło dzie ży
pod cho dzi ła z życz li wo ścią, każ de go
ucz nia trak to wa ła in dy wi du al nie. Mło -
dzie ży źle sy tu o wa nej ma te rial nie or ga -
ni zo wa ła nie od płat ną po moc dy dak tycz -
ną, zbiór kę odzie ży. Zwra ca ła uwa gę,
aby mło dzi lu dzie od no si li się do sie bie
z sza cun kiem. War to ści wy nie sio ne
z do mu: pa trio tyzm, po sta wa oby wa tel -
ska, po moc in nym lu dziom – te war to ści
sta ra ła się wpo ić wy cho wan kom.

Szcze gól nie mi ło pa ni Jo an na wspo mi -
na dy rek to rów: śp. Zdzi sła wa Tur kow -
skie go, śp. Ja na Woj ta le wi cza, Ta de u sza

Ko ło dzie ja ka, Ro ma na Bal cer skie go oraz
Wa len te go Cy wiń skie go. Ja ko mło da
dziew czy na ni gdy nie my śla ła o by ciu na -
u czy cie lem. Przy pa dek spra wił, że za czę -
ła pra co wać w szko le. Po la tach do szła do
wnio sku, że by ła to do bra de cy zja. Naj -
mi lej wspo mi na przed sta wie nia pa trio -
tycz ne przy go to wy wa ne z mło dzie żą,
spot ka nia ze zna ny mi ludź mi.

Jo an na Sku li mow ska bar dzo lu bi ła
roz ma wiać z mło dzie żą. Ni gdy nie ża ło -
wa ła swo je go cza su dla ludz kich prob le -
mów, otwar ta na spra wy in nych. Z jej
ini cja ty wy na te re nie pla ców ki pro wa -
dzo na by ła sprze daż ksią żek. Dzia ła ła
w Fun da cji Płoc ka – szko ła mia ła czte -
rech sty pen dy stów. De wi za pa ni Jo an ny
– ,,trze ba mieć czy ste su mie nie i rze tel -
nie pra co wać’’. 

Za swo ją pra cę otrzy ma ła odz na cze -
nia i na gro dy: w 1977 na gro dę III stop-
nia Mi ni stra Oświa ty i Wy cho wa nia,
w 1982 Brą zo wy Krzyż Za słu gi, w 1996
zło tą oz na kę ZNP a w 1999 na gro dę
I stop nia Pre zy den ta Mia sta Płoc ka.
Ulu bio ną książ ką pa ni Jo an ny są Ma rie
je go ży cia Bar ba ry Wa cho wicz. TK

Przed ju bi le u szem 50-le cia (1)

Bu do wlan ka we wspom nie niach 

Dzień Se nio ra w ZUS 
Za kład Ubez pie czeń Spo łecz nych Od dział w Płoc ku za pra sza wszyst kich

swo ich klien tów do udzia łu w ak cji in for ma cyj nej „Dzień Se nio ra w ZUS”. 
26 li sto pa da (czwar tek) we wszyst kich od dzia łach Za kła du w ca łym kra ju

(w Płoc ku przy al. Pił sud skie go 2 B) bę dą dy żu ro wać ek sper ci, któ rzy od po -
wie dzą na py ta nia do ty czą ce eme ry tur i rent, np.: jak sta rać się o świad cze -
nia, ja kie zło żyć do ku men ty, jak udo wod nić za rob ki w sy tu a cji bra ku sto -
sow nych do ku men tów, ko mu przy słu gu je pra wo do prze li cza nia i pod wyż -
sza nia świad czeń itp. 

Ra zem z ek sper ta mi ZUS dy żu ro wać bę dą tak że m.in. pra cow ni cy Miej -
skie go Oś rod ka Po mo cy Spo łecz nej oraz przed sta wi cie le Biu ra Rzecz ni ka
Osób Nie peł no spraw nych Urzę du Mia sta Płoc ka.

Na oso by uczest ni czą ce w na szej ak cji ocze ku je opra co wa ny w przy stęp -
nej for mie „Po rad nik Se nio ra” z przy dat ny mi in for ma cja mi i wy jaś nie nia mi. 

Za pra sza my wszyst kich za in te re so wa nych. 

Bar ba ra Smar dzew ska -Czmiel
rzecz nik pra so wy O/ZUS w Płoc ku

W Szko le Pod sta wo wej Nr 18 od by ło
się (29 paź dzier ni ka) uro czy ste wrę cze -
nie na gród la u re a tom XII Mię dzysz kol -
ne go Kon kur su Pla stycz ne go ,,Płock je -
sie nią”. Kon kurs adre so wa ny był do
ucz niów klas I-VI. Ko mi sja kon kur so -
wa w skła dzie: Ka ta rzy na Czwar tek,
An na Śnieć, Alek san dra Wie loń ska,
Iwo na Jóź wic ka i Bea ta Af gań ska obej -
rza ła aż 399 prac, wy ko na nych róż no -
rod ny mi tech ni ka mi. Głów nym kry te -
rium oce nia nia prac by ło sa mo dziel ne
wy ko na nie dzie ła, ak cent płoc ki oraz
cie ka we roz wią za nie pla stycz ne. Pra ce
nap ły nę ły ze szkół pod sta wo wych nr: 3,
5, 6, 11, 16, 18, 20, 22, 21 oraz ze szkół
w Sta roź re bach, Smar dze wie, Ma sze wie
Du żym, MDK i PO KiS.

Ju ry po sta no wi ło przyz nać 40 na -
gród książ ko wych, ufun do wa nych
przez UMP. Na gro dy za I miej sca
otrzymali ucz nio wie: Nor bert Ma ru -
szew ski z SP-18, Alek san dra Śnieć
z SP – 18, Ma ciej Chy żyń ski z SP- 22,
Pa u li na Zie liń ska z MDK, Aga ta Ko -
wa lak z SP w Sta roź re bach, Alek san -
dra Ga le wicz z eM De KUś w Płoc ku,
Aga ta Jan kow ska z SP –15, Ane ta Bu -
gaj z SP w Ma sze wie Du żym, Do mi ni -
ka Tom czak z SP w Sta roź re bach, Ma -
ria Jóź wic ka z SP-18 w Płoc ku.

Pod su mo wa nie kon kur su uświet nił
wy stęp Ewe li ny Ci choc kiej – uczen ni cy
,,Osiem nast ki”, wie lo krot nej zdo byw -
czy ni na gród w mię dzysz kol nych 
kon kur sach wo kal nych. IJ

Pla stycz na je sień

W koń cu paź dzier ni ka do Li szy ny k.
Płoc ka zje cha ły na kil ka dni za stę py
har cer skie i zu cho we płoc kie go szcze -
pu „Skar pa” Związ ku Har cer stwa Rze -
czy pos po li tej, aby wspól nie uczest ni -
czyć w pier wszym w tym ro ku har cer -
skim bi wa ku. Uczest ni ka mi by ły zu -
chy w wie ku od 6 do 10 lat oraz har -

cer ki i har ce rze do lat 22 lat – łącz nie
oko ło 100 osób. Zak wa te ro wa ni zo sta -
li w pob li skiej szko le pod sta wo wej. 

Po wspól nej ko la cji wszy scy ru szy li
zdo by wać pier wsze spraw no ści. Na -
stęp ne go dnia, po śnia da niu, od by wa -
ły się za ję cia i dal szy ciąg zdo by wa nia
stop ni i spraw no ści. Zu chy spę dza ły

czas na wspól nej za ba wie, star si har -
ce rze wy ko ny wa li za da nia, któ re poz -
wa la ły im na zam knię cie stop ni. By ły
to m.in. wy ja zdy do Go sty ni na w ce lu
za się gnię cia in for ma cji o zam ku, ko ś-
cie le i wo dach ge o ter mal nych, do
Płoc ka w ce lu upie cze nia tor tu i po zy -
ska nia in for ma cji o pa tro nach płoc -
kich ulic.

W trak cie bi wa ku od był się tak że bal
na któ rym wy bra no kró lo wą i kró la.

Ko lej nym wy da rze niem by ła msza
świę ta od pra wio na przez księ dza ka pe -
la na. Dla niek tó rych uczest ni ków bi -
wa ku naj waż niej szym wy da rze niem
by ło zło że nie har cer skie go przy rze cze -
nia. By ła to bar dzo pięk na i pod nio sła
uro czy stość. 

Umoc nie ni bra ter stwem wró ci li
w nie dzie lę do co dzien nych za jęć, 
ma jąc w pa mię ci mi nio ny, cie ka wy 
we e kend. Da wid Gu tek

Skar pa na bi wa ku
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Zes pół Szkół Za wo do wych Nr 2 
za pra sza do udzia łu w V sym po zjum 
na u ko wym „Szko ła dla ro dzi ców – ro -
dzi ce dla szko ły” pod ha słem: „Par tner -
stwo – Pod mio to wość – To le ran cja”, or -
ga ni zo wa nym pod pa tro na tem In sty tu tu
Pe da go gi ki Pań stwo wej Wyż szej Szko -
ły Za wo do wej.

Sym po zjum jest adre so wa ne do dy rek -
to rów, psy cho lo gów, pe da go gów i na u -
czy cie li-wy cho waw ców szkół pod sta wo -
wych, gim na zjal nych i po nad gim na zjal -
nych z po wia tu płoc kie go, sier pec kie go
i go sty niń skie go.

Sta no wi ono kon ty nu a cję dzia łań
pod ję tych w mi nio nych la tach. Pro po -
nu je my, by wy mia na po glą dów na te go -
rocz nym spot ka niu, od wo ły wa ła się do
uni wer sal nych war to ści wy cho wy wa -
nia, wa run ku ją cych pra wi dło wą współ -
pra cę pla ców ki edu ka cyj nej ze śro do wi -
skiem ro dzin nym w kon tek ście re la cji:
na u czy ciel – ro dzic – uczeń. Bę dzie to

tak że pró ba po szu ki wa nia sku tecz nych
za sad pra wi dło wej or ga ni za cji współ -
pra cy szko ły z ro dzi ną.

Sze ro kie spek trum te ma tycz ne po -
win no za in spi ro wać do wyz wo le nia
chę ci włą cze nia się w przed sięw zię cie,
ma ją ce na ce lu do sko na le nie na u czy cie -
la i prak ty ki edu ka cyj nej w za kre sie
współ pra cy pla ców ki edu ka cyj nej z do -
mem ro dzin nym ucz nia, a tak że in no wa -
cyj nych form udzia łu ro dzi ny w pro fi -
lak ty ce i te ra pii pe da go gicz nej.

Sym po zjum od bę dzie się 8 grud nia
w au li ra tu sza przy Sta rym Ryn ku 1.

Wszyst kie in for ma cje na te mat sym-
po zjum oraz dru ki zgło sze nia do stęp ne
są na stro nie in ter ne to wej Zes po łu Szkół
Za wo do wych Nr 2 w Płoc ku: www.
zsznr2.pl. Zgło sze nia bę dą przyj mo wa -
ne do 30 li sto pa da 2009 r.

W imie niu Ko mi te tu Na u ko wo -Or ga ni -
za cyj ne go za pra sza ją dr Do ro ta Dą dzik

Da riusz J. Szad kow ski

V Sym po zjum Na u ko we

„Szko ła dla ro dzi ców 
– ro dzi ce dla szko ły”

Na uro czy sto ści, któ ra od by ła się 4
li sto pa da, zja wi ły się wła dze mia sta,
przed sta wi cie le ku ra to rium, związ ków
za wo do wych na u czy cie li, pe da go dzy,
ucz nio wie, ab sol wen ci szko ły, ro dzi ce
oraz przy ja cie le pla ców ki. Dzie cia ki
ubra ne w ga lo we stro je i za pro sze ni
go ście za peł ni li tłum nie sa lę gim na -
stycz ną.

– O tym, że każ da pa mięć jest in na,
prze ko na liś my się, gdy nie daw no pró bo -
wa liś my ze brać fak ty z dwu dzie sto let niej
dzia łal no ści na szej szko ły – mó wi ła dy -
rek tor. – Ma my pla ny roz wo ju, ale
chce my też pa trzeć wstecz. Tra dy cja
i no wo czes ność to ide al ne po łą cze nie. 

Z oka zji 20-le cia nie za bra kło ży -
czeń i gra tu la cji. Pre zy dent Mi ro sław
Mi lew ski przyz nał 10 na gród pie nięż -
nych wy róż nia ją cym się na u czy cie lom
i pra cow ni kom szko ły. 

– Wa sza pla ców ka jest wy jąt ko wa –
mó wił. – Z licz ny mi suk ce sa mi edu ka -

cyj ny mi je ste ście w czo łów ce płoc kich
szkół pod sta wo wych. Bie rze cie udział
w wie lu, czę sto no wa tor skich ini cja ty -
wach, któ re mo gą po pra wić kom fort
na u cza nia. By li ście fa wo ry ta mi mię dzy
in ny mi w kon kur sie „Lek ki ple cak”,
dzię ki któ re mu wa si ucz nio wie nie mu -
szą no sić prze cią żo nych tor ni strów.
Co jed nak naj waż niej sze, z po wo dze -
niem od lat pro wa dzi cie kla sy in te gra -
cyj ne, któ re nie tyl ko poz wa la ją wy -
rów nać szan se edu ka cyj ne, ale są dla
dzie ci świet ną lek cją to le ran cji. 

Z oka zji ju bi le u szu ucz nio wie 
przy go to wa li spe cjal ny pro gram ar ty -
stycz ny. By ły tań ce, śpie wy, re cy ta cja
wier szy, ale prze de wszyst kim zgro-
madzeni mo gli poz nać krót ką, ale bo -
ga tą hi sto rię szko ły. 

Bu do wa roz po czę ła się w 1987 ro ku,
a dwa la ta póź niej – 1 wrześ nia – na u -
kę roz po czę ło 868 ucz niów. Do dys po -
zy cji mie li dwa seg men ty. W 1990 ro -
ku od da no do użyt ku część ad mi ni stra -
cyj no -gos po dar czą, a rok póź niej blok

na u cza nia po cząt ko we go. Ale do pie ro
w 1994 ro ku ucz nio wie mo gli ko rzy -
stać z sa li gim na stycz nej i kom plek su
spor to we go. W tym sa mym ro ku – 1
wrześ nia – pla ców ka otrzy ma ła sztan-
dar, wmu ro wa na zo sta ła tab li ca pa -
miąt ko wa, a szko ła otrzy ma ła imię Ar -
mii Kra jo wej. Rów nież w 1994 ro ku
SP nr 23 zo sta ła przy ję ta do To wa rzy -
stwa Szkół Twór czych. Rok póź niej
od by ła się pier wsza edy cja kon kur su
„Lo sy żoł nie rza pol skie go”. Pla ców ka
mo że posz czy cić się or ga ni za cją wie lu
kon fe ren cji dla na u czy cie li. 

W 1999 ro ku szko ła zak wa li fi ko wa -
na zo sta ła do pro gra mu Unii Eu ro pej -
skiej Soc ra tes Co me nius. Wte dy też
po wo ła ne zo sta ło ogni sko mu zycz ne
i mi ni po rad nia. Rok póź niej pla ców ka
przeksz tał co na zo sta ła w sze ścio let nią
szko łę pod sta wo wą oraz otwar ta zo sta -
ła fi lia Mło dzie żo we go Do mu Kul tu ry.
W 2002 ro ku SP nr 23 sta ła się szko łą
z od dzia ła mi in te gra cyj ny mi, a w na -
stęp nym ro ku otwar to szkol ną iz bę pa -
mię ci. W 2003 ro ku w bu dyn ku otwar -
to fi lię Książ ni cy Płoc kiej oraz po raz
pier wszy zor ga ni zo wa no pik nik in te -
gra cyj ny. Dwa la ta póź niej pla ców ka
odz na czo na zo sta ła me da lem „Pro Me -
mo ria”, a w 2006 ro ku otrzy ma ła cer-
ty fi kat pro gram „Na sza szko ła – szko -
łą wspie ra ją cą uzdol nie nia”. Ucz nio -
wie SP nr 23 mo gą poch wa lić się zdo -
by wa niem naj wyż szych miejsc w kon -
kur sach przed mio to wych, za rów no na
szczeb lu lo kal nym, jak i ogól no pol -
skim. W 2009 ro ku w szko le utwo rzo -
na zo sta je trze cia pra cow nia kom pu te -
ro wa, przez na czo na dla ucz niów klas
I-III, a pla ców ka przy stę pu je do pro-
gra mu UNI CEF „Szko ła z pra wa mi
dziec ka”. 

Ob cho dy 20-le cia za pla no wa no na
ca ły rok szkol ny 2009/2010. W pro -
gra mie jest m.in. fe styn dla ucz niów
„Mo ja szko ła ma 20 lat” i dzień pa tro -
na szko ły. (m.d.)

Nie ma jed nej pa mię ci. Każ da pa mięć jest in na i pa mię ta co in -
ne go – ty mi sło wa mi Ry szar da Ka pu ściń skie go, dy rek tor Ewa
Woź niak roz po czę ła ga lę z oka zji 20-le cia Szko ły Pod sta wo wej
z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi nr 23 

20 lat mi nę ło

W Gim na zjum nr 5 ob cho dzo no
(23.X) Mię dzy na ro do wy Mie siąc Bib-
lio tek Szkol nych. W uro czy stym spot -
ka niu uczest ni czy li ucz nio wie gim na -
zjów i szkół pod sta wo wych z Płoc ka
i oko lic. Pod czas im pre zy moż na by ło
obej rzeć przy go to wa ne przez ucz niów
ko ła te a tral ne go wi do wi sko za chę ca ją -
ce do czy ta nia ksią żek, wy słu chać
krót kie go wy kła du dy rek to ra Bib lio te -
ki Pe da go gicz nej – Bar ba ry Zie liń skiej
oraz spraw dzić się w kon kur sie wie dzy
na te mat bib lio te ki. 

Wy ło nio no też zwy cięz ców kon kur su
pla stycz ne go na pla kat re kla mu ją cy bib-
lio te kę. W ka te go rii gim na zjów wy gra ła
Kla u dia Ra dosz kie wicz z Gim na zjum nr
5, a w ka te go rii szkół pod sta wo wych
naj lep sza oka za ła się pra ca zbio ro wa
ucz niów: Na ta lii Ko stun, Ady Go łę -

biew skiej Izy Miel cza rek ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 11.

Po roz strzy gnię ciu kon kur su głoś no
czy ta no książ ki Mał go rza ty Bu dzyń skiej
z se rii Ala Ma ko ta p.t. „Za ko cha na”.
Pod czas ob cho dów Mię dzy na ro do we go
Mie sią ca Bib lio tek Szkol nych moż na by -
ło tak że obej rzeć wy sta wę fo to gra ficz ną
au tor stwa Mar ka Kryś kie wi cza. Na za -
koń cze nie im pre zy ucz nio wie ba wi li się
na dy sko te ce. P. Śmi ga ła

W szkol nej 
bib lio te ce

Kon cert mu zy ki Cho pi na w wy ko na niu
po do piecz nych Pań stwo wej Szko ły Mu -
zycz nej w Płoc ku za i na u gu ro wał wrę cze -
nie sty pen diów 41 ucz niom szkół po nad -
gim na zjal nych z te re nu dzia ła nia płoc kiej
De le ga tu ry Ku ra to rium Oświa ty w War -
sza wie. Ma zo wiec ki Ku ra tor Oświa ty
Ka rol Se mik pod kre ślał, jak istot ne zna -
cze nie w osią ga niu suk ce su edu ka cyj ne -
go ma ta lent, pra ca i od wa ga. Bi skup
Piotr Li be ra przy pom niał sło wa Ja na Pa -
wła II skie ro wa ne do mło dych: „Wy je -
ste ście przy szło ścią świa ta!”. 

Naj zdol niej sza mło dzież, ro dzi ce
i dy rek to rzy pla có wek otrzy ma li li sty
gra tu la cyj ne i upo min ki z rąk mar szał -
ka Ada ma Stru zi ka. Naj wy bit niej sze
osią gnię cia czter dzie ścior ga ucz niów
na gro dzo no sty pen dia mi pre mie ra,
a jed ne go, Ka mi la Zaj kow skie go
z płoc kie go Zes po łu Szkół Tech nicz -
nych – sty pen dium Mi ni stra Edu ka cji
Na ro do wej za suk ce sy spor to we.
W imie niu ró wieś ni ków za wy róż nie -
nie po dzię ko wa ła Ma gda le na Do mań -
ska z „Ma ła cho wian ki”. (j)

30 paź dzier ni ka Mu ze um Ma zo wiec kie go ści ło sty pen dy stów
Pre ze sa Ra dy Mi ni strów i Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej
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8 Sygnały Płockie

*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Płoc cy po li cjan ci co raz do kład niej
przy glą da ją się oso bom po dej rze wa nym
o han del nar ko ty ka mi. Czę sto do cho dzi
do za trzy mań. Tak też by ło 5 li sto pa da.
Fun kcjo na riu sze ob ser wo wa li miesz ka -
nie przy ul. Pszcze lej. Z in for ma cji po li -
cjan tów wy ni ka ło, że prze by wa ją cy tam
26-let ni męż czyz na mo że być di le rem
nar ko ty ko wym. – Kie dy go za trzy ma -
li miał w ple ca ku to reb kę z ma ri hu a ną –
mó wi An na Le wan dow ska z zes po łu

pra so we go KMP Płock. 
Kry mi nal ni po sta no wi li prze szu kać

miesz ka nie, w któ rym po miesz ku je (ma
in ny adres za mel do wa nia), ale nikt nie
otwie rał drzwi, za to na ich wi dok ja kaś
idą ca scho da mi ko bie ta zro bi ła szyb ki
„w tył zwrot”. Fun kcjo na riu sze do bie gli
do niej, wy le gi ty mo wa li i prze szu ka li.

– 34-let nia płoc czan ka oka za ła się
kon ku bi ną po dej rza ne go, a tak że je go
wspól ni czką w nie le gal nym pro ce de rze
– opo wia da Le wan dow ska. – W to reb ce
mia ła szkla ny sło ik, a w nim dzie więć fo -
lio wych to re bek z ma ri hu a ną. 

Pod czas prze szu ka nia miesz ka nia sam
di ler wy dał po li cjan tom jesz cze 21 to re -
bek z am fe ta mi ną. Dzień póź niej za trzy -

ma na zo sta ła je go sio stra, 17-lat ka. Udo -
wod nio no, że tak że ona zaj mo wa ła się
roz pro wa dza niem środ ków odu rza ją cych.

Pro ku ra tor za rzu cił ro dzeń stwu, że
sprze da wa ło nar ko ty ki w ce lu osią gnię cia
ko rzy ści ma jąt ko wej. Do cza su roz pra wy
są do wej dziew czy na ma do zór po li cyj ny
– mu si sta wiać się dwa ra zy w ty god niu
płoc kiej ko men dzie. Jej brat, oprócz do -
zo ru, mu si tak że wpła cić ty siąc zło tych
ja ko za bez pie cze nie ma jąt ko we. 

Te go sa me go dnia wie czo rem, zaj mu -
ją ca się spra wa mi nar ko ty ko wy mi gru pa
kry mi nal na za trzy ma ła jesz cze jed ne go
męż czyz nę z ma ri hu a ną. Po li cjan ci je go
też mie li od ja kie goś cza su na oku. 

– Kie dy na ul. Kre dy to wej pod je cha li
do nie go nie oz na ko wa nym ra dio wo zem,
spło szo ny 33-let ni płoc cza nin na tych -
miast rzu cił coś pod ja kiś sa mo chód –
mó wi An na Le wan dow ska. 

Oka za ło się, że tak ocho czo poz był
się pię ciu to re bek z su szem ro ślin nym,
któ ry po zba da niu oka zał się ma ri hu a -
ną. Męż czyz na tra fił naj pierw do po li -
cyj ne go aresz tu, po tem przyz nał się do
po sia da nia nar ko ty ku i do bro wol nie
pod dał ka rze. (m.d.)

Wpad ka za wpad ką

Na nie strze żo nym prze jeź dzie ko le jo -
wym przy ul. Tar tacz nej, Se at Ibi za wje -
chał pod nad jeż dża ją cy po ciąg. W sa -
mo cho dzie by ły czte ry mło de dziew czy -
ny. Dwie z nich wy do sta ły się z po ja -
zdu. Kie ru ją ca i sie dzą cy obok pa sa żer -
ka zo sta ły w środ ku.

Po li cja za bez pie czy ła miej sce zda rze -
nia. Do ak cji przy stą pi ły trzy za stę py
stra ża ków. Z wra ku wy cią gnę li dwie
mło de dziew czy ny. Uży to pia ny gaś ni -
czej. Chwi lę po tem po ja wi ły się 
ka ret ki po go to wia, któ re od wioz ły ran -
ne ko bie ty do szpi ta la.

Ze wstęp nych usta leń wy ni ka, że kie -
ru ją ca nie za cho wa ła ostroż no ści i wje -
cha ła na to ry wprost pod nad jeż dża ją cy
skład. Ma szy ni sta mi mo ma łej pręd ko -
ści po cią gu (30 km/godz.) nie miał moż -
li wo ści unik nąć zde rze nia i cho ciaż ha -
mo wał, za trzy mał się do pie ro oko ło 30
m od miej sca, w któ rym ude rzył w au to.

Na szczę ście, był to tyl ko po zo ro wa ny
wy pa dek. – W ra mach ak cji ,,Bez piecz ny

prze jazd. Za trzy maj się i żyj” po li cjan ci,
przed sta wi cie le ko lei, stra ża cy i po go to -
wie ra tun ko we prze pro wa dzi li ćwi cze nia
– opo wia da Piotr Je le nie wicz, rzecz nik
pra so wy po li cji. – Ce lem ak cji by ło po -
ka za nie tra gicz nych skut ków zde rze nia
sa mo cho du z po cią giem. 

Or ga ni za to rzy pod kre śla li, że do wie -
lu wy pad ków nie do szło by, gdy by kie -
row cy sto so wa li się do zna ków STOP,
sto ją cych przed prze ja zda mi. Po kaz ob -
ser wo wa ła mło dzież z płoc kich szkół. 

– Ucze nie mło dych na wy ku za trzy ma -
nia się przed to ro wi skiem jest szcze gól -
nie waż ne, bo za kil ka lat do łą czą oni do
gro na kie row ców – mó wi Je le nie wicz. 

W Płoc ku na prze ja zdach ko le jo wych
rocz nie do cho dzi do kil ku zda rzeń,
w któ rych ran nych zo sta je pa rę osób.
Przy pom nij my, że 3 paź dzier ni ka do
zde rze nia sa mo cho dów z po cią ga mi do -
szło aż dwu krot nie: na prze ja zdach przy
ul. Rzecz nej i Zie lo nej w Ra dzi wiu. Na
szczę ście nikt nie zgi nął. (m.d.)

30 me trów da lej

Noc z 4 na 5 li sto pa da, ul. Kre dy to wa.
Na osie dlo wym par kin gu sto ją au ta miesz -
kań ców oko licz nych blo ków. Ktoś jed nak
nie śpi i od kry wa, że lu ster ko w je go sa -
mo cho dzie jest uła ma ne. Szyb ko do łą cza -
ją jesz cze trzej są sie dzi, ich sa mo cho dy są
usz ko dzo ne w iden tycz ny spo sób.

– Ale to był do pie ro po czą tek, bo wez wa -
ny na miej sce pa trol po li cyj ny stwier dził, że
wan da le po u ry wa li lu ster ka zew nętrz ne aż
w 13 po ja zdach – mó wi nad kom. Ro bert
An tczak z wy dzia łu do cho dze nio wo -śled -
cze go KMP Płock. – Na si ko le dzy z wy -
dzia łu kry mi nal ne go ostro wzię li się do ro -
bo ty i czte ry dni póź niej za trzy ma li dwóch
płoc czan, któ rzy tak „za ba wia li się” tam tej

no cy. Je den ma lat 25, ro dzi nę: żo nę i kil -
ku let nie dziec ko. W prze szło ści był ka ra ny
za po sia da nie nar ko ty ków. Dru gi – 22 la ta,
nie pra cu je, utrzy mu ją go mat ka i brat. Do -
tąd nie ka ra ny. 

– Pod kre śla li w zez na niach, że nie
kra dli tych lu ste rek – do da je nad ko mi -
sarz An tczak. – Rze czy wi ście, ale ich
wy ła ma nie na ra zi ło wła ści cie li aut na
du że, do cho dzą ce do kil ku ty się cy zł
szko dy. Obaj pa no wie zgod nie przyz na -
li, że tam tej no cy by li pi ja ni i dziś nie
po tra fią wy jaś nić, cze mu ta ka głu po ta
strze li ła im do głów.

Nie ste ty, za głu po tę trze ba pła cić,
więc obaj płoc cza nie usły sze li za rzu ty
nisz cze nia cu dze go mie nia, za co Ko -
deks Kar ny prze wi du je ka rę do pię ciu
lat poz ba wie nia wol no ści. (m.d.)

Nie kra dliś my
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Przez czte ry dni trwa ła ak cja „Znicz”
przy płoc kich ne kro po liach. – W re jo -
nach cmen ta rzy by ło spo koj nie – pod su -
mo wu je Wszyst kich Świę tych Piotr Je -
le nie wicz, rzecz nik płoc kiej po li cji. –
Nie ste ty, na te re nie po wia tu do szło do

dwóch śmier tel nych wy pad ków, trzy
oso by zo sta ły ran ne. Po li cjan ci od no to -
wa li 17 ko li zji i za trzy ma li oś miu pi ja -
nych kie row ców.

Te go rocz na ak cja roz po czę ła się
w pią tek, 30 paź dzier ni ka. Wte dy do -
szło do dwóch śmier tel nych wy pad -
ków. W Rem bo wie zgi nę ła ro we rzyst -
ka, któ ra skrę ca jąc w le wo, nie za u wa -
ży ła VW Tran spor te ra. Dru gą ofia rą
był pie szy po trą co ny przez au to bus
w Pop ła ci nie.Naj wię cej fun kcjo na riu -
szy pra co wa ło 1 li sto pa da. Te go dnia
po rząd ku pil no wa ło pół ty sią ca po li -
cjan tów płoc kiej ko men dy.

– Tra dy cyj nie, w pob li żu cmen ta rzy
by ło bar dzo tłocz no – mó wi Zbi gniew
Kop czyń ski, za stęp ca na czel ni ka ru chu
dro go we go. – Ruch od by wał się po wo li,

ale płyn nie. Nie od no to wa liś my żad nych
zda rzeń. Kie row cy z re gu ły by li bar dzo
zdy scy pli no wa ni i nie mie liś my wię k-
szych prob le mów z utrzy ma niem płyn -
no ści ru chu.

W po li cyj nej sta ty sty ce za pi sał się rów -
nież 2 li sto pa da, kie dy w Gą bi nie ran ne
zo sta ły trzy oso by. – Pod su mo wu jąc ak -
cję moż na po wie dzieć, że na dro gach by -
ło bez piecz nie – ko men tu je za stęp ca na -
czel ni ka płoc kiej dro gów ki. – Trud no
jed nak mó wić o peł nym suk ce sie przy
dwóch śmier tel nych wy pad kach.

Ak cja Znicz 2009 to nie tyl ko wy tę -
żo na pra ca dro gów ki. Nad bez pie czeń -
stwem od wie dza ją cych gro by czu wa li
po li cjan ci mun du ro wi, jak i ci peł nią cy
służ bę po cy wil ne mu. Dzię ki ich pra cy
nie od no to wa no żad ne go zda rze nia kry -
mi nal ne go w re jo nie cmen ta rzy. Po li -
cjan tom po ma ga li rów nież straż ni cy
miej scy, któ rzy m.in. zwra ca li uwa gę na
kra dzie że kwia tów i zni czy oraz spraw -
dza li poz wo le nia na sprze daż przy ne -
kro po liach. (m.d.)

W mia rę spo koj nie

Ucz nio wie z płoc kich gim na zjów
wzię li udział w trze ciej edy cji ak cji „Bli -
żej sie bie. Da lej od prze mo cy”. Dzie cia ki
mu sia ły wy ka zać się nie tyl ko wie dzą, ale
rów nież zdol no ścia mi ak tor ski mi, pla sty-
cz ny mi i tę żyz ną fi zycz ną.

Ini cja tor ka mi ak cji są: kom. Vio let ta
Przy bysz i Jo an na Ło pa tow ska z wy -
dzia łu pre wen cji. -W tym ro ku prze wi -
dzia łyś my trzy kon ku ren cje – mó wi Vio-
let ta Przy bysz. – Pier wsza to kon kurs
wie dzy oraz in sce ni za cja do ty czą ca
prze mo cy. Dru ga to część pla stycz na
i na ko niec kon ku ren cje spor to we.
Naj pierw gim na zja li ści otrzy ma li do
wy jaś nie nia po ję cia do ty czą ce prze mo -
cy, po tem od gry wa li scen ki sy tu a cyj ne
np. prze moc pod czas przer wy w szko le,
prze moc do mo wa oraz po da wa li pro po -
zy cje roz wią za nia sy tu a cji kry zy so wej.
Pla stycz nie uzdol nie ni two rzy li ry sun ki

na ko szul kach o te ma ty ce zwią za nej
z prze mo cą. Ostat nim pun ktem im pre zy
był sla lom dru ży no wy oraz kon ku ren cje
zręcz no ścio we. 

– Dzie cia ki ma ją cie ka we spo strze że -
nia – do da je Jo an na Ło pa tow ska. –
Dzię ki przed sta wia nym przez nich scen -
kom, mo że my zro zu mieć świat wi dzia ny
ocza mi mło dych. 

Mło dzież z du żym za an ga żo wa niem
po de szła do zma gań, dla te go trud no by ło
wy ło nić zwy cięz cę. Po dłu gich na ra dach
ju ry usta li ło osta tecz ną ko lej ność: I miej -
sce za ję ła dru ży na z Gim na zjum nr 8,
dru gie z G6, a trze cie z PUL. Or ga ni za to -
rzy ufun do wa li dla wszyst kich drob ne
upo min ki i ga dże ty, któ re bę dą prak tycz -
ną pa miąt ką udzia łu w im pre zie.

Gos po da rzem i wspó łor ga ni za to rem
by ło Gim na zjum nr 2. Ak cję wsparł
Urząd Mia sta. (m.d.)

In na stro na prze mo cy
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al. Ja cho wi cza 14 – wil la, al. Ja cho wi cza 20 – zes -
pół szko ły po wszech nej: szko ła, sa la gim na stycz na, al.
Ja cho wi cza 26 – dom, al. Ja cho wi cza 38 – ho tel, al. Ja -
cho wi cza 40 – daw ny dwo rzec au to bu so wy, 

al. Ki liń skie go – Ro gat ki Płoń skie, al. Ki liń skie go
6a, 8a – Ro gat ki War szaw skie, 

al. Ko by liń skie go – ka pli ca gro bo wa ro dzi ny Gór-
nic kich na cmen ta rzu rzym sko -ka to lic kim, al. Ko by -
liń skie go 23 – dwór z dwo ma pa wi lo na mi oraz bu dyn -
kiem staj ni z wo zow nią, 

ul. War szaw ska 26 – Wie ża ciś nień, 
Pl. Dą brow skie go 2 – po zo sta ło ści zes po łu klasz tor -

ne go Nor ber ta nek, Pl. Dą brow skie go 2B – bu dy nek
Płoc kiej Dru kar ni Ak cy den so wej, d. Dru kar ni Bra ci
De try chów, 

Pl. Na ru to wi cza 1- dom, Pl. Na ru to wi cza 2 – Dom
pod Opatrz no ścią, Pl. Na ru to wi cza 3 – dom, Pl. Na ru -
to wi cza 4/6 – daw ny pa łac bi sku pi, bu dy nek głów ny
i skrzy dła bocz ne, Pl. Na ru to wi cza 5, 8, 10 – do my, 

No wy Ry nek 2, 4, 8, 10, 12, 14 – do my, No wy Ry nek
16 – dom z ofi cy na mi, No wy Ry nek 18, 20 – do my, 

Pl. Obroń ców War sza wy 1 – dom i bra ma, Pl.
Obroń ców War sza wy 2, 3, 4 – do my, Pl. Obroń ców
War sza wy 8 – d. gmach Na ro do we go Ban ku Pol skie -
go, ob. Pro ku ra tu ra Re jo no wa,

Sta ry Ry nek 1 – ra tusz, skrzy dło pół noc ne ra tu sza,
daw niej ka mie ni ca miesz kal na, skrzy dło po łud nio we
ra tu sza, daw niej ka mie ni ca miesz kal na, Sta ry Ry nek 2,
4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
25, 27 – do my, Sta ry Ry nek 8 – ofi cy na od stro ny ul.
Pie kar skiej, Sta ry Ry nek 11 – dom i dwie ofi cy ny, Sta -
ry Ry nek 16 – dom i ofi cy na, Sta ry Ry nek 23 – dom
i dwie ofi cy ny, 

Pl. Wi to sa 1 (Bo ro wi czki) – zes pół cu krow ni: cu -
krow nia, dom dy rek to ra i park, 

u1. Wy szo grodz ka 11 – dom, 
ul. Gra dow skie go 12 – dom, 
ul. Biel ska 1 – daw ny „Ho tel Poz nań ski”, ul. Biel ska

3, 5, 7, 9, 11, 12, 17, 23, 25, 27, 33, 35 – do my, ul.
Biel ska 13 – Mur Ka zi mie rzow ski, ul. Biel ska 14 –
dom i 2 ofi cy ny, ul. Biel ska 45 – młyn pa ro wy, 

ul. Bro war na (Cie cho mi ce) – park dwor ski, zes pół
dwor ski: dwór z ota cza ją cym drze wo sta nem, ofi cy na, 

ul. Gło wac kie go l – wil la ”So pli ca”, 
ul. Grodz ka 1, 2a, 3, 7, 9, 16 – do my, ul. Grodz ka 5

– dom i 3 ofi cy ny, ul. Grodz ka 8, dom i 2 ofi cy ny, ul.
Grodz ka 15, 17 – do my i ofi cy ny, 

ul. Je ro zo lim ska l, 3, 2/4, 6/8/10, 12, 14/16/18, 20 –
do my, 

ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 24 – Ro gat ki Do brzyń skie
wraz z naj bliż szym oto cze niem w pro mie niu 50 m, ul.
Ka zi mie rza Wiel kie go 7a – bu dy nek ple ba ni przy ko ś-
cie le św. Bar tło mie ja, ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 1 –
ko ściół far ny wraz z dzwon ni cą i oto cze niem w pro -
mie niu 100 m, ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 6, 9, 14, 15,
16, 18, 19, 26, 35, 37 – do my, ul. Ka zi mie rza Wiel kie -
go 7 – dom ka to lic ki, ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 9d – d.
Spichrz, ob. Ar chi wum Pań stwo we, ul. Ka zi mie rza
Wiel kie go 11b – d. Spichrz, obec nie. dział et no gra fii
Mu ze um Ma zo wiec kie go, ul. Ka zi mie rza Wiel kie go
13b – d. Spichrz, ob. za cho wa ny na po zio mie piw nic,
ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 27 – ko ściół i klasz tor Ma ri-
a wi tów, ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 29 – ele ment zes po -
łu klasz to ru Ma ria wi tów – bu dy nek klasz tor ny, ul. Ka -
zi mie rza Wiel kie go 35a – d. my dlar nia, 

ul. Ko le gial na 1, 2, 11, 17, 18, 20, 26a, 28, 34, 35, 36,
37 – do my, ul. Ko le gial na 3 – dom i ofi cy na, ul. Ko le -
gial na 4 – dom i 2 ofi cy ny, ul. Ko le gial na 5 – dom
miesz kal ny z ofi cy na mi, ul. Ko le gial na 6 – dom i 2 ofi-
cy ny, ul. Ko le gial na 8 – d. „Ho tel Pol ski” oraz czę ści d.
ho te lu: 3 ofi cy ny i bu dy nek na dzie dziń cu, ul. Ko le gial -
na 9 – d. dom, ob. Pa łac Ślu bów, ul. Ko le gial na 13, 14,

14a – do my i ofi cy ny, ul. Ko le gial na 15 – gmach Ka me -
ry Pru skiej, ul. Ko le gial na 20 – d. „Ho tel War szaw ski”,
ul. Ko le gial na 23 – bu dy nek Szko ły Mu zycz nej, ul. Ko -
le gial na 24 – wil la i ofi cy na, ul. Ko le gial na 26 – wil la, 

ul. Ko le jo wa 8 (Ra dzi wie) – elek trow nia, 
ul. Ko ściusz ki 1- dom, tzw. „płoc ka Dzie kan ka”, ul.

Ko ściusz ki 2, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 20, 22, 22a, 24, 24a
– do my, ul. Ko ściusz ki 4 – dom i 2 ofi cy ny, ul. Ko ściusz -
ki 9 – daw ny za jazd, ul. Ko ściusz ki 11 – dom i ofi cy na, ul.
Ko ściusz ki 12 – dom i 2 ofi cy ny, ul. Ko ściusz ki 16 – bu -
dy nek ple ba ni przy ko ście le św. Do mi ni ka, ul. Ko ściusz -
ki 16/18 – zes pół sa kral ny po do mi ni kań ski: ko ściół wraz
z wnę trzem i naj bliż szym oto cze niem w pro mie niu 100
m, klasz tor oraz dzwon ni ca, ul. Ko ściusz ki 26 – in ter nat,
ul. Ko ściusz ki 28 – daw ny Zbór Ariań ski, ul. Ko ściusz ki
28 – zes pół lo ży ma soń skiej, obec nie szpi tal: 2 obiek ty, 

ul. Kró le wiec ka 4, 16, 18, 18a, 20, 24, 26 – do my,
ul. Kró le wiec ka 6/8 – dom nr 8, ofi cy na nr 6, ul. Kró -
le wiec ka 15 – 2 ofi cy ny, ul. Kró le wiec ka 17 – dom
i ofi cy na, ul. Kró le wiec ka 21 – dom i ofi cy na, ul. Kró -
le wiec ka 23 – dom i 2 ofi cy ny, ul. Kró le wiec ka 28 –
dom i ofi cy na, 

ul. Kwiat ka l – dom i ofi cy na, ul. Kwiat ka 2, 3, 5, 8,
11, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39,
41, 42, 43, 51, 57 – do my, ul. Kwiat ka 7- daw na sy na -
go ga, ul. Kwiat ka 9 – dom i 2 ofi cy ny, ul. Kwiat ka 26
– dom i ofi cy na, ul. Kwiat ka 28 – dom i 2 ofi cy ny, ul.
Kwiat ka 30 – dom i ofi cy na, ul. Kwiat ka 44 – sklep, ul.
Kwiat ka 55 – dom i ofi cy na, ul. Kwiat ka 59 – bu dy nek
daw nej wa gi miej skiej, 

ul. Ma ła chow skie go 1 – za bu do wa nia daw ne go ko -
le gium je zu ic kie go wraz z wie żą daw nej ko le gia ty św.
Mi cha ła, obec nie „Ma ła cho wian ka”, 

ul. l Ma ja 1a – dom i ofi cy na, ul. l Ma ja 1, 1b, 4 –
do my 1, ofi cy na 1b, ul. l Ma ja 3/5 – ofi cy na, ul. l Ma -
ja 3/5 i 5 – d. dom, ob. ko men da po li cji, ul. l Ma ja 7 –
pocz ta, ul. l Ma ja 9 – zes pół 4 bu dyn ków, ul. l Ma ja

11 – daw ny bu dy nek mo no po lu, ob. szko ła pod sta wo -
wa, ul. 3 Ma ja 4 – Li ce um im. Wła dy sła wa Ja gieł ły, 

ul. Mi sjo nar ska 1a, 2, 3, 4, 8a – do my, ul. Mi sjo nar -
ska 1a – dom, ob. dom księ ży eme ry tów, ul. Mi sjo nar -

ska 6 – dom i ofi cy na, ul. Mi sjo nar ska 7 – bu dy nek
szpi ta la ży dow skie go, ul. Mi sjo nar ska 9 – d. szpi tal,
ob. aka de mik Szko ły Wyż szej im. Pa wła Włod ko wi ca, 

ul. Mo sto wa 1 – Dom pod Trą ba mi, ul. Mo sto wa 2
– ka no nia, ul. Mo sto wa 5/7 – d. za jazd, 

ul. Nor ber tań ska 25 – ka pli ca na cmen ta rzu pra wo -
sław nym, ul. No wo wiej skie go – ar chi tek to nicz ny zes -
pół sa kral ny po re for mac ki: ko ściół wraz z wy stro jem
wnę trza oraz klasz tor, 

ul. No wo wiej skie go 1a, 9, 11 – do my, ul. No wo -
wiej skie go 2 – Se mi na rium Du chow ne, ul. No wo wiej -
skie go 13 – d. pa pier nia, ob. spich lerz, 

ul. Ostat nia 3, 6, 7 – do my, ul. Pa dlew skie go 1, 3, 6,
9, 17, 18, 20 – do my, 

ul. Pa dlew skie go 19 – dom i ofi cy na, ul. Pie kar ska
19, 20 – do my, 

ul. Pięk na 2, 3, 4, – do my, 
ul. Pow stań ców – Park Kun zma na, 
ul. Ryb ki 4 – dom, ul. Ry ba ki 7 – dom i ofi cy na, 
ul. Sien kie wi cza 22 – ne o go tyc ki bu dy nek wię zie nia,

tzw. „Wię zie nie No we”, ul. Sien kie wi cza 4, 10, 19, 21,
25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43,
45, 51, 55, 56, 64 – do my, ul. Sien kie wi cza 22 – bu dy -
nek wię zie nia, tzw. „Wię zie nie Sta re”, ul. Sien kie wi cza
23 – dom i ofi cy na, ul. Sien kie wi cza 29 – dom i ofi cy -
na, ul. Sien kie wi cza 36 – bu dy nek Łaź ni Miej skiej, ul.
Sien kie wi cza 38 – dom i 2 ofi cy ny, ul. Sien kie wi cza 44
– dom i ofi cy na, ul. Sien kie wi cza 46 – d. ofi cy na, ob.
dom głów ny, ul. Sien kie wi cza 48 – bu dyn ki odlew ni
zes po łu Fa bry ki Ma szyn Rol ni czych, w tym bu dy nek
fron to wy przy Sien kie wi cza 48 oraz bu dy nek przy Kró -
le wiec kiej 12 oraz 2 ofi cy ny, ul. Sien kie wi cza 52 – d.
„Ho tel Płoc ki”, ul. Sien kie wi cza 53 – dom i ofi cy na, ul.
Sien kie wi cza 54 – dom i ofi cy na, 

ul. Sło necz na 8, 10, 12a, 16, 18, 19 – do my, ul. Sło -
necz na 20, 22 – wil le, 

ul. Tum ska – ka te dra wraz z pla stycz nym i ar chi tek -
to nicz nym wy po sa że niem wnę trza i naj bliż szym oto -
cze niem w pro mie niu 50 m, ul. Tum ska 2 – zes pół
daw ne go opac twa be ne dyk tyń skie go z re lik ta mi zam -
ku w po sta ci wież szla chec kiej i ze ga ro wej, obec nie
Mu ze um Die ce zjal ne, ul. Tum ska 3 ka no nia, obec nie
Ku ria Die ce zjal na, ul. Tum ska 3a – Mu ze um Die ce zjal ne
wraz z naj bliż szym oto cze niem w pro mie niu 50 m, ul.
Tum ska 4 – daw ny od wach, ul. Tum ska 4a, 6, 8, 10a, 12,
15, 16, 22 – do my, ul. Tum ska 7 – dom, daw niej sta no wił
ele ment zes po łu z bu dyn kiem na roż nym przy ul. Kwiat ka
2, ul. Tum ska 9 – d. „Ho tel An giel ski“, ul. Tum ska 10a –
ofi cy na, ul. Tum ska 13 – bu dy nek sta no wią cy ele ment

zes po łu d. Fa bry ki Ma szyn Rol ni czych M. Mar gu lies, ul.
Tum ska 14 – dom i ofi cy na, 

ul. War szaw ska 2, 4 – do my, 
ul. Wia tra ki 16 – dom, 
ul. Za le sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wil le, 
ul. Zduń ska 2 – dom, ul. Zduń ska 6 – d. dom, ob. za -

cho wa ny na po zio mie piw nic, ul. Zduń ska 8 – ofi cy na,
ul. Zduń ska 10 – dom, ofi cy na, ul. Zduń ska 13a – daw -
na basz ta obron na,

Imiel ni ca – ko ściół p.w. Naj święt sze go Ser ca Je zu -
so we go, 

Ra dzi wie – ko ściół p.w. św. Be ne dykta, 
ul. Krzy wa 15 (Trze po wo) – zes pół ko ścio ła pa ra -

fial ne go p.w. św. Alek se go: ko ściół, dzwon ni ca, 
Wi sła – most dro go wo – ko le jo wy, 
Wzgó rze Tum skie – gro dzi sko wczes noś red nio -

wiecz ne, pod gro dzie, re lik ty ar chi tek tu ry ro mań skiej
i go tyc kich mu rów obron nych, 

Płock – zes pół ur ba ni stycz no -ar chi tek to nicz ny
i war stwy kul tu ro we mia sta Płoc ka w gra ni cach okre -
ślo nych na pla nie, 

ul. Har cer ska 91 – d. bu dy nek Urzę du Gmi ny, ob.
o fun kcjach opie kuń czo -wy cho waw czych dla dzie ci
i mło dzie ży, 

ul. Ko le jo wa 32 – młyn mo to ro wo -e lek trycz ny wraz
z wy po sa że niem (urzą dze nia pro duk cyj ne), 

ul. Pie kar ska 7 – spichrz, 
ul. Je ro zo lim ska 5 – dom. 
Ogó łem li sta obej mu je 372 obiek ty za byt ko we, świad-

czą ce o hi sto rii i kul tu rze na sze go mia sta. 
Opr. (m.d.)

Zabytkowy młyn przy ul. Kolejowej 32

Płoc kie za byt ki
Kto wie ile jest w Płoc ku za byt ków? Li sta ta zmie nia się; jed ne bu dyn ki zo sta ją z niej skre ślo ne,
a in ne do pi sa ne, bo na bra ły z cza sem war to ści hi sto rycz nej.
Oto naj no wsza, uak tu al nio na li sta za byt ków:
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*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*

Mał go rza ta
W a  l e w  s k a
(mez zo so pran)
ma na swo im
kon cie wie le na -
gród. Zdoby ła
m.in. dru gą na -
gro dę na I Mię -
dzy na ro do wym
Mię dzy u czel nia -

nym Kon kur sie Wo kal nym we Wro cła -
wiu, pier wszą na gro dę na II Mię dzy na -
ro do wym Kon kur sie Al fre do Kra u sa
w Las Pal mas (Hisz pa nia), dwie na gro -
dy dla naj lep sze go mez zo so pra nu
w Mię dzy na ro do wym Kon kur sie im. St.
Mo niusz ki w War sza wie.

Aka de mię Mu zycz ną im. F. Cho pi na
w War sza wie, w kla sie prof. Ha li ny Slo -
nic kiej ukoń czy ła z wy róż nie niem.
Współ pra cu je z Ope rą Na ro do wą w któ -
rej de biu to wa ła ro lą Azy w “Man ru” I.J.
Pa de rew skie go, z Bre mer The a ter w Bre -
mie. W se zo nie 1996/97 i 1997/98 mia ła
kon trakt w wie deń skiej Sta at so per, a w
se zo nie 2004/05 i 2005/06 w Me tro po li -
tan Ope ra w No wym Jor ku, gdzie wy stę -
po wa ła ja ko Da li la w “Sam so nie i Da li li”
(Jo se Cu ra ja ko Sam son).

Wy stę po wa ła na wie lu świa to wych
sce nach w to wa rzy stwie ta kich gwiazd
jak; L.Pa va rot ti, P.Do min go, L.Li ma,
S.Estes, D.Hwo ro stow sky, T.Ham -
pson, R.Bru son, B.We ikl, E.Gru be ro va,
M.Li pov sek, G.Schna ut, M.Sal mi nen.
J.Cu ra, R.Var gas.

Obec nie śpie wa w „Tru ba du rze“ na de -
skach Co vent Gar den Ro y al Ope ra Ho u -
se w Lon dy nie. 

Naj waż niej sze ro le to: Car men (Car-
men) – G.Bi zet, Da li la (Sam son i Da li la)
– C.Sa int -Saëns, San tuz za (Ry cer skość
Wieś nia cza) – P.Ma sca gni, Char lot ta
(Wer ther) – J.Mas se net, Cie ca (La Gio-
con da) – A.Pon chiel li, Am ne ris (Ai da),
Azu ce na (Tru ba dur), Ul ry ka (Bal Ma sko -
wy), Ma gda le na (Ri go let to), Po li na, Hra-
bi na (Da ma Pi ko wa), Ol ga (Eu ge niusz
Onie gin) – P.Czaj kow ski, Ju dit (Za mek
księ cia Si no bro de go) – B.Bar tok, Mał go -
rza ta (Po tę pie nie Fa u sta) – H.Ber lioz.

Ja cek Lasz -
czkow ski (te -
nor) edu ka cję
mu zycz ną roz po -
czął w Pań stwo -
wej Szko le Mu -
zycz nej w Bia -
łym sto ku w kla -
sie klar ne tu.
Śpiew stu dio wał

w Aka de mii Mu zycz nej im. Fry de ry ka
Cho pi na w War sza wie, uzy sku jąc dy -
plom z wy róż nie niem. Był dwu krot nym
sty pen dy stą Mi ni stra Kul tu ry i Sztu ki.

De biu to wał w War szaw skiej Ope rze Ka -
me ral nej w „Upro wa dze niu z Se ra ju”
W.A. Mo zar ta. Jesz cze ja ko stu dent za de -
biu to wał w wie deń skiej Kam me ro per 
ja ko Er ne sto w „Don Pas qu a le” G. Do ni -
zet tie go. 

Jest la u re a tem m.in. 3 na gro dy na Mię -
dzy na ro do wym Kon kur sie Wo kal nym
w Ver cel li (Wło chy), Mię dzy na ro do we -
go Kon kur su Wo kal ne go w Tu lu zie
(1993). W 1992 w Lon dy nie w Qu e en
Eli sa beth Hall wziął udział w bry tyj skim
pra wy ko na niu ope ry „Er mio ne” G. Ros -
si nie go. W 1996 ro ku wy stą pił ja ko so li -
sta w me dio lań skiej „La sca li” w ope rze
„Gracz” S. Pro ko fie wa. W tym sa mym
ro ku za grał głów ną ro lę w te le wi zyj nym
fil mie fa bu lar nym „Du sza śpie wa” w re -
ży se rii Krzysz to fa Za nus sie go. 

Z zes po łem Ope ry w Ni cei wy ko nał
„West Si de Sto ry” ja ko To ny u bo ku Jul -
ji Mi ge nes (Ma ria) na Fe sti wa lu Ca gnes -
Sur Mer. W li sto pa dzie 2001 wy stą pił
w Mo na chij skiej Bay e risc he Sta at so per
ja ko Ne ron w „Ko ro na cji Pop pei” C.
Mon te ver die go. W tym sa mym te a trze
zaś pie wał ja ko gość spe cjal ny w syl we -
stro wym przed sta wie niu „Fle der ma us”
J.Stra us sa. 

Ro la Ne ro na w Ko ro na cji Pop pei w in -
sce ni za cji Ham bur skiej Sta at so per przy -
nio sła mu ty tuł Śpie wa ka Ro ku 2003,
przyz na wa ny przez pre sti żo we cza so pis -
mo ope ro we Oper nwelt. Wy stę po wał na
wie lu sce nach w ta kich kra jach jak:
Niem cy, Hisz pa nia, Wło chy, Fran cja,
Ho lan dia, Bel gia, An glia, Au stria, Por tu -
ga lia, Da nia, Chor wa cja, Sło we nia, USA. 

Vox Ju ven tu tis pow stał w 1999 ro ku,
jed nak po cząt ki ist nie nia zes po łu da tu ją
się na rok 1987, kie dy to zro dził się po -
mysł pow sta nia chó ru ka me ral ne go przy
ów cześ nie ist nie ją cym Stu dium Na u czy -
ciel skim. Pier wszym dy ry gen tem, pra cu -
ją cym z chó rem w la tach 1987 – 1999,
by ła mgr Jad wi ga Bo giel. Od ro ku 1999
do chwi li obec nej fun kcję tę peł ni Ro bert
Ma jew ski. 20 lat ist nie nia poz wo li ło chó -
ro wi osią gnąć kil ka waż nych suk ce sów.
Naj waż niej sze z nich to: III miej sce
i „Brą zo wa Wstę ga” na X Mię dzy na ro do -
wym Fe sti wa lu Chó ral nym w Pra dze
(2000 rok); III miej sce na III Mię dzy na -
ro do wym Fe sti wa lu Chó ral nym w Gra do
we Wło szech (2001), trzy krot nie II miej -
sce i „Srebr na Wstę ga” na Mię dzy na ro -
do wym Fe sti wa lu Chó ral nym w Pra dze
(2003, 2004 i 2006).

Re per tu ar Vox Ju ven tu tis obej mu je
pieś ni re ne san so we, mu zy kę ko ściel ną,
współ czes ną mu zy kę pol ską i za gra nicz -
ną, a tak że aran żo wa ną mu zy kę lu do wą.
Po nad to ma w swo im re per tu a rze dzie ła
ora to ryj ne i ope ro we: „Mszę Nel soń ską”
J. Hayd na, „Sen no cy let niej” F. Men del -

ssoh na, „Tra via tę” G. Ver die go i „Psal my
Da wi da” Z. Mał ko wi cza. W grud niu
2002 ro ku chór na grał pły tę za ty tu ło wa ną
„W dzień Bo że go Na ro dze nia” za wie ra -
ją cą 12 ko lęd, a w ro ku 2004 uka za ła się
ko lej na pły ta „Na piąt kę” z utwo ra mi
o róż no rod nej te ma ty ce.

T a  d e  u s z
Koz łow ski (dy -
ry gent) stu dia
ukoń czył w Aka -
de mii Mu zycz nej
w War sza wie
w kla sie prof.
Bo gu sła wa Ma -
de ya. Jesz cze ja -

ko stu dent zo stał za an ga żo wa ny do Te a -
tru Wiel kie go w Ło dzi, gdzie prze szedł
wszyst kie szczeb le ka rie ry dy ry gen ckiej,
by w la tach 1981-87 peł nić fun kcję dy -
rek to ra ar ty stycz ne go tej sce ny. W ro ku
1985 wraz z gwia zda mi ta ki mi jak: Ma -
ria Chia ra, Fio ren za Co sot to, Nun zio To -
di sco i Je an -Pier re La font za i na u gu ro wał
dzia łal ność odre sta u ro wa ne go Te a tro
Vit to rio Ema nu e le w Mes sy nie. W la tach
1987-91 był pier wszym dy ry gen tem Ma -
ce doń skiej Ope ry Na ro do wej i przez trzy
se zo ny Ma ce doń skiej Fil har mo nii Na ro -
do wej w Skop je, kon cer to wał tak że
w wie lu mia stach re pub li ki i wie lo krot -
nie pro wa dził go ścin ne spek ta kle
w Chor wac kiej Ope rze Na ro do wej w Za -
grze biu. Po po wro cie do kra ju w la tach
1996-98 peł nił fun kcję dy rek to ra ar ty -
stycz ne go Te a tru Mu zycz ne go w Ło dzi.
We wrześ niu 1998 ro ku po now nie ob jął
sta no wi sko dy rek to ra ar ty stycz ne go Te a -
tru Wiel kie go w Ło dzi. W la tach 2000-
2002 spra wo wał tę fun kcję w Ope rze
Kra kow skiej. Po raz trze ci był dy rek to -
rem ar ty stycz nym w Te a trze Wiel kim
w Ło dzi w la tach 2004-2006, obec nie
peł ni w nim fun kcje dy rek to ra mu zycz -
ne go i pier wsze go dy ry gen ta. 

Dla tej sce ny przy go to wał 48 pre mier,
w tym pra pre mie ry pol skie: „Ech na ton”
P. Glas sa, „Dia lo gi kar me li ta nek” F. Po u -
len ca, „Ga ja ne” A. Cha cza tu ria na, „Kan -
dyd” L. Ber nste i na. Spe cja li zu je się
w przy wra ca niu na sce ny war to ścio wych
oper od daw na nie wy ko ny wa nych jak
np. „Me fi sto fe les” A. Bo i to (100 lat nie o -
bec no ści na sce nach pol skich), „Wal ki -
ria” R. Wa gne ra, „Pu ry ta nie” V. Bel li nie -
go, „Adria na Le co uv re ur” F. Ci lei, „Lu -
kre cja Bor gia” G. Do ni zet tie go (pier wsze
po wo jen ne re a li za cje). 

Ma w re per tu a rze bli sko 100 po zy cji
ope ro wych, ba le to wych i ope ret ko wych.
Po pro wa dził po nad 3000 spek ta kli i kon -
cer tów sym fo nicz nych. Współ pra cu je
z naj waż niej szy mi sce na mi ope ro wy mi
w Pol sce, wy stę po wał go ścin nie w nie -
mal wszyst kich kra jach Eu ro py. Opr. (j)

Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na za pra sza na dwa kon cer ty z cy klu „Gwia zdy ope ry”. 26 i 27 li sto pa da o godz. 19 w sa li
kon cer to wej PSM przy ul. Ko le gial nej 23 dla płoc czan naj pięk niej sze arie i du e ty z oper G. Bi ze ta, G. Vder die go, P. Czaj -
kow skie go, G. Do ni zet tie go śpie wać bę dą: Mał go rza ta Wa lew ska i Ja cek Lasz czkow ski z to wa rzy sze niem chó ru Vox Ju -
ven tu tis. Płoc ką or kie strę po pro wa dzi Ta de usz Koz łow ski.
Bi le ty w ce nie 40 zł do na by cia w ka sie or kie stry przy ul. Biel skiej 9/11 i w skle pie mu zycz nym Har fa przy ul. Ko le gial nej 1.
Re zer wa cja in ter ne to wa: www.po sor kie stra.pl

Gwia zdy Ope ry

Mi ni ste rial ne 
wy róż nie nie

W ostat nich ty god niach wrześ nia 2009
ro ku w Ka zi mie rzu Bi sku pim od był się
XVII Ogól no pol ski Ple ner Ry sun ko wo -
Ma lar ski dla naj zdol niej szych ucz niów
klas star szych li ce ów pla stycz nych, or ga -
ni zo wa ny przez Cen trum Edu ka cji Ar ty -
stycz nej w War sza wie oraz Zes pół Szkół
Pla stycz nych w Ko le, przy współ pra cy
z wy kła dow ca mi Aka de mii Sztuk Pięk -
nych w Poz na niu. Z I Pry wat ne go Li ce -
um Pla stycz ne go w Płoc ku udział w ple -
ne rze wzię ły uczen ni ce: Aga ta Gi żyń ska
i Dag ma ra Ja wor ska.

Ka zi mierz Bi sku pi to prze pięk nie po ło -
żo na wieś w wo je wódz twie wiel ko pol -
skim, za ło żo na w XI wie ku przez księ cia
Ka zi mie rza Od no wi cie la. Dru gi człon jej
naz wy wią że się z rzą da mi (od 1237 ro -
ku) bi sku pów lu bu skich. Miej sco wość
sły nie od ty sią ca trzech lat kul tem świę-
tych Pię ciu Bra ci Mę czen ni ków. Tu
w po ber nar dyń skim zes po le klasz tor nym
znaj du je się Wyż sze Se mi na rium Du -
chow ne Mi sjo na rzy Świę tej Ro dzi ny,
któ re od lat – na czas ple ne ru – udzie la
go ści ny uczest ni kom oraz opie ku nom
i pro fe so rom.

Zwień cze niem ple ne ru stał się wer ni -
saż wy sta wy, pod czas któ re go roz strzy -
gnię ty zo stał te go rocz ny kon kurs pla sty-
cz ny. Ju ry prze wod ni czył prof. Sta ni sław
Wie czo rek z Aka de mii Sztuk Pięk nych
w War sza wie, a człon ka mi by li: prof. Jó -
zef Drąż kie wicz i prof. Ire ne usz Do ma ga -
ła z Aka de mii Sztuk Pięk nych w Poz na -
niu oraz mgr Woj ciech My jak z Cen trum
Edu ka cji Ar ty stycz nej w War sza wie. 

Dwa ty god nie in ten syw nej pra cy przy -
nio sły suk ces Aga cie Gi żyń skiej, któ ra
zdo by ła cen ne wy róż nie nie kon kur su,
przyz na ne przez Mi ni ster stwo Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go RP oraz na gro -
dę ufun do wa ną przez rek to ra Wyż sze go
Se mi na rium Du chow ne go w Ka zi mie rzu
Bi sku pim ks. dr. Wło dzi mie rza Bu rza wę.

Pod czas ple ne ru uczest ni czki z płoc -
kie go Pla sty ka zdo by ły pod kie run kiem
wy bit nych oso bi sto ści ar ty stycz nych cen -
ną wie dzę w za kre sie ry sun ku i ma lar stwa
oraz na wią za ły du żo no wych, in te re su ją -
cych zna jo mo ści z ró wieś ni ka mi ze szkół
pla stycz nych z ca łej Pol ski. 
Aga ta Gi żyń ska, Dag ma ra Ja wor ska

(kl. III I Pry wat ne go Li ce um Pla stycznego)
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W czwar tek, 26 bm. o godz. 18 otwar -
ta zo sta nie wy sta wa pt. „Jo seph Haydn –
uni wer sal ny ge niusz mu zycz ny” ina u-
gu ru ją ca Dni Kul tu ry Au striac kiej
w Płoc ku. Wy sta wa czyn na bę dzie do 10
grud nia. 

Głów nym za da niem Fe sti wa lu Hayd-
now skie go w Ei sen stadt jest opie ka nad
dzie łem kom po zy to ra oraz je go pro mo -
cja. Oprócz dzia łal no ści kon cer to wej,
waż ną for mę tej opie ki sta no wi dzia łal -
ność mu ze al na.

Pre zen to wa na w Płoc ku wy sta wa do ku -
men tal na pow sta ła z oka zji 200. rocz ni cy
śmier ci Jó ze fa Hayd na. Widz ma oka zję
za poz nać się z Hayd nem ja ko czło wie -

kiem i kom po zy to rem. Oprócz tre ści bio -
gra ficz nej, wy sta wa prze ka zu je in for ma -
cje o miej scach i cza sie, w któ rych kom po -
zy tor dzia łał. Rów no le gle do waż nych dat
z ży cia kom po zy to ra po ka za ne są istot ne
wy da rze nia hi sto rycz ne to wa rzy szą ce je go
ży ciu. Każ dy ek spo nat opa trzo ny jest tab -
li cą z tek stem in for ma cyj nym.

W pią tek, 27 bm. o godz. 17 obej rzeć
bę dzie moż na film au striac ki pt. „Die
Schrift des Fre un des” (Pis mo przy ja cie la)
w re ży se rii Fa bia na Ede ra, na krę co ny na
pod sta wie po wie ści Bar ba ry Frisc hmuth.

Jest to opo wieść o An nie, niez wy kle
zdol nej pro gra mist ce, pra cu ją cej nad pro-
gra mem dla Mi ni ster stwa Spraw Wew -
nętrz nych, któ ry słu żyć ma prze wi dy wa -

niu za mie szek wśród emi gran tów. Jej
przy ja ciel Max Ha ug sdorff pra cu je
w MSZ ja ko szef wy dzia łu od po wie dzial -
ne go za po li cję, zaj mu ją cą się ob co kra -
jow ca mi. Po cząt ko wo na ich zwią zek nie
wpły wa ją spra wy za wo do we, ale kie dy
An na ule ga fa scy na cji mło dym Tur kiem
Hik me tem, spra wa się kom pli ku je. Naj -
młod szy syn ala wic kiej ro dzi ny Ay ver di,
któ ra pro wa dzi na Nasc hmarkt przy no -
szą cy zy ski stra gan z wa rzy wa mi i owo -
ca mi, za pra sza ją do do mu. Obyd wo je za -
ko chu ją się, a An na zda je się nie do strze -
gać prob le mu. Oczy wi stą tro skę ze stro ny
Ha ug sdor ffa uwa ża za nie spra wie dli wą
i wy ni ka ją cą z czy stej za zdro ści. A wte dy
Hik met na gle zni ka…

W so bo tę, 28 bm. o godz. 19 roz pocz -
nie się kon cert zes po łu Mar tin Re i ter Trio
„in the flow“ w skła dzie: Mar tin Re i ter
(for te pian, Fen der Rho des), Jo jo Lac kner
(aku stycz na gi ta ra ba so wa), Pe ter Kron -
re if (per ku sja). 

Sto sun ko wo wcześ nie, bo już w 2002
ro ku, au striac ki pia ni sta jaz zo wy Mar tin
Re i ter (na zdj.) zwró cił na sie bie uwa gę,
kie dy wy grał kon kurs ,,Au strian Yo ung
Lions” i w kon sek wen cji zo stał wy sła ny
ze swo im triem na eu ro pej ską tra sę kon-
cer to wą, że by wy stą pić na ta kich fe sti wa -
lach, jak m.in. Mon tre ux, Mol de, Vien ne. 

Od te go cza su du żo się zmie ni ło: Re i -
ter już nie na le ży do „new co me rów”, lecz
wy ro bił so bie mar kę wśród po waż nie
trak to wa nych eu ro pej skich pia ni stów jaz-
zo wych, stwo rzył włas ny ję zyk mu zycz -
ny. Rów nież trio, z któ rym przy je dzie do
Pol ski, zo sta ło na no wo sfor mo wa ne
i two rzą je: Jo jo Lac kner na ba sie i Pe ter
Kron re if na per ku sji. Trio jest rów no cześ -
nie sek cją ryt micz ną naj waż niej sze go
obec nie pro jek tu Mar ti na Re i te ra, THE
FLOW, zes po łu, któ ry sta wia na kom bi -
na cję płyn nych gro o vów i współ czes nej
in ter pre ta cji jaz zu.

Mar tin Re i ter stu dio wał w Lin zu,
Wied niu, Ha dze i No wym Jor ku. Już
w mło dym wie ku otrzy mał sze re g na -
gród, m. in. kil ka krot nie re no mo wa ną 
au striac ką na gro dę jaz zo wą Hans Kol ler
Pre is. Miesz ka w Wied niu, gdzie pra cu je
ja ko nie za leż ny mu zyk i kom po zy tor.

M. Woj ta le wicz

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za pra sza 26 – 28 li sto pa da 
do Do mu Dar mstadt na DNI KUL TU RY AU STRIAC KIEJ, or ga -
ni zo wa ne we współ pra cy z Au striac kim Fo rum Kul tu ry w War sza wie

Au stria w Płoc ku

Licz ba prac F. Tu szyń skie go jest tak
du ża, że nie da się ich po ka zać na jed nej
wy sta wie in dy wi du al nej (oprócz obra zów
są jesz cze ry sun ki). Aby wy sta wić ich jak
naj wię cej Mu ze um Ma zo wiec kie chce
sko rzy stać z dwóch pię ter Spich le rza przy
ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 11B. Wte dy
przy Tum skiej 8 być mo że uda ło by się 
po ka zać pra ce je go bra ta Da vi da Tu szyń -
skie go.

Przy je cha ły do Płoc ka w mroź ny po ra -
nek, 3 li sto pa da. Cię ża rów ka za je cha ła
przed ma ga zy ny Mu ze um Ma zo wiec kie go
oko ło godz. 9. Przy wioz ła 900-ki lo gra mo -
wy ła du nek, z któ re go 600-ki lo gra mów
sta no wi twór czość Fe lik sa Tu szyń skie go,
płoc cza ni na, ar ty sty od kil ku dzie się ciu lat
miesz ka ją ce go w Au stra lii. To dar ma la rza
dla płoc kie go mu ze um. – Wresz cie jest –
skwi to wał po nad pół to ra rocz ne sta ra nia
o ścią gnię cie obra zów do Pol ski dy rek tor
mu ze um Le o nard So bie raj. 

O tych sta ra niach, w któ re za an ga żo wa -
ny był mię dzy in ny mi kon sul RP w
Au stra lii, i wo li ar ty sty, że by je go pra ce
tra fi ły do ro dzin ne go mia sta Tu szyń skich
pi sa liś my kil ka ty god ni te mu. Wte dy pa -
czka by ła jesz cze na stat ku pły ną cym
z Mel bo ur ne do Gdy ni. 

– Na pew no bę dzie wy sta wa w mu ze um,
ale my śli my o czymś jesz cze. My ślę, że to
bę dzie du że wy da rze nie. Chce my stwo rzyć
sta łą Ga le rię Sztu ki Płoc ka, gdzie obok Tu -
szyń skie go po ja wi li by się in ni ar ty ści zwią -
za ni z na szym mia stem, nie tyl ko ci nie ży ją -
cy. Ga le ria dzia ła ła by ja ko wy sta wa sta ła,
z tym, że raz na rok zmie nia li byś my obiek ty,
po ka zu jąc ko lej ne obra zy z na szej ko lek cji –
do da je dy rek tor i za pew nia, że na tym eta -
pie nic wię cej po wie dzieć nie mo że. Na py -
ta nie, czy bę dzie to kon ku ren cja dla Płoc -
kiej Ga le rii Sztu ki zde cy do wa nie za prze cza.

– Uwa żam, że w 130-ty sięcz nym mie ście
jest miej sce na jesz cze jed ną ga le rię. (rł)

100 obra zów Fe lik sa Tu szyń skie go jest już w Płoc ku. 
W przy szłym ro ku pla no wa na jest cza so wa wy sta wa je go prac. 

600 kg sztu ki 

Fe lix Tu szyń ski uro dził się w Płoc ku w 1922 ro ku w ro dzi nie z ar ty stycz ny mi tra -
dy cja mi. Je go dzia dek i pra dzia dek by li zna ny mi ilu stra to ra mi re li gij nych ksiąg ży -
dow skich, zaś brat, Da vid, zmar ły przed 7 la ty w Pa ry żu, był ce nio nym ilu stra to rem
i mi nia tu rzy stą. Ja ko mło dy chło pak Fe lix prze żył ge hen nę w łódz kim get tcie i w
Oświę ci miu. Po woj nie, w 1950 ro ku przy je chał do Au stra lii. W la tach 1960-63 stu-
dio wał w Vic to rian Scho ol of Art, ale jej nie ukoń czył. Oże nił się. Pro wa dził sklep,
w któ rym, w kil ka lat po przy by ciu do Au stra lii, roz po czął sprze daż przy bo rów ma -
lar skich i sam za czął ma lo wać.

Je go obra zy olej ne i gra fi ki znaj du ją się w licz nych mu ze ach i ga le riach w tym
rów nież w Pol sce, w Mu ze um Ma zo wiec kim w Płoc ku (miał tu swo ją wy sta wę
w 1994 ro ku), oraz w pry wat nych zbio rach ko ne se rów sztu ki róż nych kra jów. Styl
Fe li xa ko ja rzo ny jest z twór czo ścią Ko kosc hki, Le ger’a czy Munch’a.
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KINO

„ODLOT”

Za baw na, świet nie zre a li -
zo wa na i prze de wszyst kim
in te li gen tna kre sków ka nie
tyl ko dla naj młod szych. Jej
bo ha ter, sta ru szek Carl Fre -

dric ksen, po sta na wia speł nić swo je naj wię ksze ma rze -
nie. Wkrót ce wy ru sza w po dróż do ta jem ni czej kra i ny.
Po ru sza się przy po mo cy… ba lo nów, przy mo co wa nych
do włas ne go do mu, a w wy pra wie to wa rzy szy mu pe -
wien sym pa tycz ny oś mio la tek. „Odlot” to lek na zszar -
ga ne ner wy, gwa ran cja do brej za ba wy i za ra zem oka zja
do po waż nej ref lek sji. Bły skot li we ki no roz ryw ko we,
któ re po nad to zmu sza do my śle nia.

Kino He lios (Ga le ria Wi sła) 
9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30

Zdję cie z kwar te tem jaz zo wym

Kon ty nu u je my na szą wy cie czkę po naj bar dziej uro -
kli wym mie ście cen tral nej Pol ski. Płock nie ma przed
na mi ta jem nic. Od wie dzi liś my już mgli ste oko li ce 
ka te dry, wstą pi liś my na her ba tę do ka me ral nej ka fej ki
i zje dliś my piz zę pro sto z pie ca. Po ra na ko lej ną por-
cję wra żeń.

„Jak u ma my” – moż na by po wie dzieć, za ja da jąc
się prze pysz ny mi na leś ni ka mi z „La Pe ti te”. Znaj du je -

my się przy ul. Grodz kiej 9. Przy wia ło nas tu rześ kie,
li sto pa do we po wie trze. Słoń ce po wo li za cho dzi za ho -
ry zont, więc to naj lep sza po ra na smacz ny pod wie -
czo rek. Na słod ko lub wy traw nie – obo wiąz ko wo przy
lam pce wi na.

Ru sza my da lej. Nie mu si my iść dłu go, by spot kać na
swo jej dro dze ide al ne tło dla ro man tycz nej fo to gra fii.
Przy go to wu je my apa rat i chwy ta my w kadr tzw. ma łą
sce nę na Sta rym Ryn ku. Obiekt to niez wy kły; de ski
sce ny pa mię ta ją wy stęp nie jed ne go jaz zo we go kwar te -

tu. Wy star czy za jąć miej sce przez na czo ne dla so li sty,
skie ro wać obiek tyw na za chód (przy oka zji uch wy ci my
wspa nia le oświet lo ny gmach ra tu sza i uro kli wą fon tan -
nę) i utrwa lić ten wi dok na kli szy.

W oko li cach Sta re go Ryn ku za trzy ma my się na dłu -
żej. Za dwa ty god nie od wie dzi my naj bar dziej „kul tu -
ral ne” miej sca w Płoc ku. (ms)

* Je śli znasz miej sce war te opi sa nia na na szych ła -
mach, na pisz: mse pio lo@gma il.com

G D Z I E  S I Ę  W Y B R A Ć ?

Gru pa mło dych, spryt nych dziew czyn od naj du je spo sób na zdo by cie dro gich
ga dże tów i mod nych ubrań. Na sto lat ki po sta na wia ją od da wać się bo ga tym męż -
czyz nom, a miej scem pro ce de ru sta je się jed na ze współ czes nych „świą tyń kon-
sum pcji” – ga le ria han dlo wa. Brzmi zna jo mo? Owszem, to sce na riusz jed ne go
z naj głoś niej szych fil mów ostat nich lat – „Ga le ria nek”. Pier wot ny pro jekt fil mu Ka -
ta rzy ny Ro sła niec pow stał jed nak du żo wcześ niej i w zu peł nie in nej for mie –
w 2007 r. pro duk cja trwa ła 30 mi nut, by ła poz ba wio na wąt ków po bocz nych i od
pier wszej do ostat niej mi nu ty nie poz wa la ła oder wać oczu od ekra nu.

Etiu da fil mo wa lub ina czej film krót ko me tra żo wy to jed na z naj cie ka wszych i naj -
bar dziej kun sztow nych form sztu ki fil mo wej. Wy ma ga od twór cy mak sy mal ne go
sku pie nia na opo wie dze niu cie ka wej, wzru sza ją cej lub po pro stu za baw nej hi sto rii.
Fil my krót ko me tra żo we wy cho dzi ły spod rę ki naj wię kszych re ży se rów – Qu en ti na
Ta ran ti no („My Best Friend’s Bir thday”) czy Ste ve na Spiel ber ga („Am blin”). Tak jak
w przy pad ku „Ga le ria nek”, sce na riu sze etiud sta ją się czę sto kan wą fil mów ki no wych.

Jed nym z naj waż niej szych fe sti wa li, w ca ło ści po świę co nych etiu dom, są pol skie „Szor ty” (ang. short – krót kie) –
po ka zy, od by wa ją ce się w li sto pa dzie w 38 mia stach. W tym ro ku fe sti wal za wi tał rów nież do Płoc ka. Pro jek cje od -
by wa ją się w czwar tki, w klu bie Rock ’69. Ma my już za so bą pre zen ta cje naj lep szych krót ko me tra żó wek z ca łe go
świa ta (cykl „Show ca se”, 5 li sto pa da) oraz etiud na gra dza nych przez pub licz ność (cykl „Most Wan ted”, 12 li sto pa -
da). Naj bliż szy czwar tek to ostat nia szan sa, by prze ko nać się o po ten cja le krót kich form fil mo wych – 19 li sto pa da,
o godz. 20 ru sza blok „New Di rec tors”, czy li zbiór naj lep szych de biu tów re ży ser skich te go ro ku.

Je śli prze ga pi łeś dwa ostat nie, „fil mo we” czwar tki – nie za sta na wiaj się dłu żej. Wstęp na „Szor ty” jest dar mo wy.
Wię cej na stro nie in ter ne to wej: www.szor ty.pl (ms)

D O  Z O B A C Z E N I A ,  D O  U S Ł Y S Z E N I A . . .

WYSTAWA

WERNISAŻ WYSTAWY
KRZYSZTOFA
WIŚNIEWSKIEGO

Ina u gu ra cja wy sta wy ar -
ty sty Płoc kie go Zag łę bia
Sztu ki Na iw nej, ma la rza
Krzysz to fa Wiś niew skie go.
Ga le ria „Oto Ja” po raz ko -

lej ny sta wia na tzw. sztu kę mar gi ne su. Art brut to jed na
z naj bar dziej in spi ru ją cych i chy ba naj bar dziej au ten -
tycz na ga łąź sztu ki pla stycz nej. Je dy nym ogra ni cze niem
dla ar ty sty nur tu art brut jest wy o braź nia. Na miej scu
bę dzie moż na ku pić wy sta wo we pla ka ty, ko szul ki i kub -
ki. Wstęp wol ny.

Ga le ria „Oto Ja”
Pl. Na ru to wi cza 2 (wej ście obok „Knaj pki 10,5”)
20 li sto pa da, godz. 18

SPORT

MECZ

Ostat ni tej je sie ni mecz wy -
ja zdo wy płoc kich szczy pior ni -
stów. Dru ży na pro wa dzo na
przez Oli ve ra Jen se na wal czy

o pry mat w pier wszej czę ści se zo nu. Je śli naj wię kszy ry -
wal Wi sły – VI VE Kiel ce – stra ci pun kty w po je dyn ku
z Zag łę biem Lu bin, a nie bie sko -bia li da dzą z sie bie wszys-
t ko, mi ni mum zo sta nie osią gnię te. Z Płoc ka do Pu ław 
je dzie się oko ło 4 go dzin, mecz trwa 60 mi nut, a bi let
kosz tu je 20 zł. War to po świę cić wie czór i kie szon ko we,
by zo ba czyć ostat ni triumf płoc kich szczy pior ni stów
przed przer wą zi mo wą. 

Pu ła wy, ha la MO SiR (Ale ja Par ty zan tów 11)
21 li sto pa da, godz. 18

KS Azo ty Pu ła wy – Wi sła PłockRe ży se ria: Woj ciech Pasz kow ski
Pro duk cja: USA 2009 r.
Czas trwa nia: 96 min

Po le ca my:

www.cojestgrane.pl
Naj śwież sze i prze ka zy wa ne z pier wszej rę ki in for -

ma cje, na te mat kon cer tów, wy staw, pre mier fil mo -
wych, pły to wych i książ ko wych. Je den z naj wię -
kszych ser wi sów kul tu ral nych w Pol sce, ofe ru ją cy
co dzien ną por cję wia do mo ści niez będ nych dla każ -
de go mi łoś ni ka sztu ki. Każ dy post jest źró dłem wie -
dzy na te mat miej sca, spe cy fi ki da nej im pre zy, ar ty -
sty bio rą ce go w niej udział, a na wet ce ny bi le tu.

Odra dza my:

www.bialekozaczki.blog.pl
Au tor – ano nim, ogar nię ty fo bią bia łych bu tów –

prze mie rza uli ce pol skich miast i fo to gra fu je ko bie -
ty w bia łych ko za czkach na no gach. Je sien na au ra
sprzy ja je go po szu ki wa niom, to też licz ba fo to gra fii
na blo gu wzra sta. O do brym gu ście wła ści cie lek
bu tów trud no dy sku to wać, za to o do brym sma ku
au to ra – z pew no ścią na le ży.

(opr. ms)

WEB PEŁEN POMYSŁÓW

SZORTY – OSTATNIA ODSŁONA
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Mó wił o tym prof. An drzej Zy ber to wicz, któ ry
przy je chał do płoc kie go li ce um 4 li sto pa da 
z wy kła dem „Po lak – Oby wa tel. Złu dze nie pod mio -
to wo ści”. 

So cjo log, pro fe sor Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko -
per ni ka w To ru niu, a tak że – od stycz nia 2008 – do -
rad ca Pre zy den ta RP do spraw bez pie czeń stwa pań -
stwa za dał na po cząt ku pro ste py ta nie: „Czy moż na
ob da rzyć za u fa niem
wię kszość lu dzi?” Tyl -
ko kil ka osób ze
szczel nie wy peł nio nej
au li Ja giel lon ki pod-
nio sło rę ce na „tak”. –

Tym py ta niem ba da
się ka pi tał spo łecz ne go
za u fa nia w Eu ro pie.
W Pol sce jest on naj -
niż szy – nie li cząc Gre -
cji, rzad ko prze kra cza
19 pro cent. Wi dzę, że
u was jest jesz cze go -
rzej – mó wił. – Kie dy
jest on ta ki ni ski, kraj
ma wię ksze ba rie ry
w fun kcjo no wa niu spo -
łecz nym, w po dej mo -
wa niu i re a li zo wa niu
ini cja tyw spo łecz nych.
Je śli nie ufa my to 
cią gle kon tro lu je my.
Kosz ty pod mio to wo ści sta ją się bar dzo wy so kie,
a za tem nie op ła cal ne. Py ta nie, dla cze go przez 20
lat wol nej Pol ski nie uda ło się pod nieść po zio mu
spo łecz ne go za u fa nia? 

Za pro gra mo wa na pod mio to wość

Pro fe sor po dał jed ną z de fi ni cji „pod mio to wo ści”.
– To uświa do mio na dzia łal ność, któ rą ini cju je i roz -
wi ja jed nost ka we dług jej włas nych war to ści i stan -
dar dów. Skąd bio rą się na sze stan dar dy? Kie dyś de -
cy do wa ły o tym ko ścio ły i re li gie, dziś wię kszość na -
szej wie dzy o świe cie bie rze się od poś red ni ków,
któ ry mi są dzien ni ka rze. Skąd wie dzą, co jest dla
nas do bre, a co złe? To jest ich włas na sa mo o ce na,
a mo że stan dar dy ja kie goś po ten ta ta pra so we go.
Ży jąc w zgieł ku in for ma cyj nym, w me dial nym Ma -
tri xie – jak go okre śla Zy ber to wicz – cięż ko się
w tym wszyst kim po ła pać, gdyż ca ły czas je steś my
pod da wa ni for ma to wa niu. – For ma to wa nie to prze-
bie ga na za sa dzie kar my dla psów. Nie mu si my wie -
dzieć z cze go jest zro bio na, mu si nam sma ko wać. 

Przy kład? Lan so wa ne for my i ob sza ry pod mio to wo -
ści to: pod mio to wość kon su men cka (co ku pić?), sek su -
al na (z kim spać?), gen de ro wa (ja kiej być płci?), tu ry -
stycz na (gdzie na wa ka cje?), czy ar ty stycz na (jak się za -
pre zen to wać?). Nie po pu lar ne i ni szo we są zaś po mysły
zwią za ne z or ga ni zo wa niem ru chu spo łecz ne go (za kła -
da niem związ ków, par tii, etc.) – Czy choć by z tzw. pro-
jek to wa niem zmia n w prze strze ni kul tu ro wej wa sze go
mie sta. Od ra zu tra fi cie na za styg ły mur in te re sow no ści
– tłu ma czył Zy ber to wicz. – Pod mio to wość rze czy wi sta
kosz tu je. Wy ma ga wy sił ku zjed ny wa nia in nych, kon-
fron tacji z ty mi, któ rzy chcą nam przesz ko dzić, wy ma ga
umie jęt no ści, za so bów i pod ję cia ry zy ka. 

Wy ma ga też po wro tu do stan dar dów opra co wa -
nych wie le wie ków te mu, do za sa dy rzą dów pra wa
z ce sar stwa rzym skie go, któ re mó wi: wy słu chaj
dru giej stro ny za nim wy dasz wy rok i to, że nikt nie
mo że być sę dzią w swej włas nej spra wie. Te za sa dy
chro nią fun da ment de mo kra cji za chod niej, któ rym
jest plu ra lizm. Bro niąc go, bro ni my pra wa jed nost -

ki do gło su – za pew niał pro fe sor, któ ry tłu ma czył,
że Ma trix ist nie je i ist niał bę dzie. Nie da się go zlik-
wi do wać zu peł nie, po dob nie jak nie da się wy e li mi -
no wać prze stęp czo ści z miast. Mu si my za tem na u -
czyć się z nim żyć i od czy ty wać je go ilu zje.

– Pro szę mi po wie dzieć, na czym gra ten fa cet? –
pro fe sor po ka zał na slaj dzie czar no -bia łą ilu stra cję.
– Na sak so fo nie? Tak? A mo że to nie fa cet, tyl ko ko -

bie ta? Nasz mózg ma prob lem z roz poz na niem te go,
cze go nie ma za ko do wa ne go wcześ niej. Dla te go –
je go zda niem – moż na z gó ry za pro jek to wać jak od -
bie ra my ten świat, nie za leż nie ja ki ten świat jest.
Ko lej ne py ta nie: Ile ra zy Ro sja jest wię ksza od Pol-
ski? Od po wiedź: 53 ra zy. A gos po dar ka?...trzy ra zy. 

Bądź so bą, wy raź się

– Wie dza o świe cie mo że mieć cha rak ter ko ją cy,
czy li sen ty men tal ny lub nie po ko ją cy – re al ny.

Sen ty men tal na wi zja po li ty ki jest ta ka: po li ty cy to
na si naj lep si oby wa te le, pra cu ją cy dla do bra wspól-
ne go, kie ru ją cy mi się war to ścia mi, ale jest cięż ko
i nie za wsze im wy cho dzi. Mo im zda niem, rzą dzą cy
pra gną prze de wszyst kim utrzy mać wła dzę i in te re sy
włas ne. Jest tak za rów no w de mo kra cji jak i w to ta -
li ta ryz mie, w ka pi ta liz mie jak i so cja liz mie. Dla cze -
go za tem jed ni rzą dzą spraw niej, a in ni nie u dol nie
to ną wśród afer? In te re sy nie są ni czym złym. Mo gą
wy stę po wać, gdy są rów no wa żo ne war to ścia mi.
Cho dzi o to, że by wła dza by ła obło żo na ta ki mi me -
cha niz ma mi kon tro li, aby jej in te res był jak naj bar -
dziej zbli żo ny do in te re sów pub licz nych – tłu ma czył.

Jak ma wal czyć z me dial nym Ma tri xem zwy kły
oby wa tel? Zy ber to wicz, obok za sad pra wa rzym-
skie go, po da je jesz cze kil ka wska zó wek: uświa do -
mić so bie ułu dę to tal nej wol no ści, roz poz nać co na
nas wpły wa, od czy ty wać in te re sy włas ne i in nych
oraz na u czyć się odróż niać in for ma cje wia ry god ne
od nie wia ry god nych. 

– Przyj rzyj cie się re kla mom ty pu „Bądź so bą,
pij.....”, „Wy raź się, kup....”, czy to nie pa ra doks, że
ha sła zwią za ne z wol no ścią łą czo ne są z kon sum -
pcją? – py tał.

War to też spró bo wać dzia łać gru po wo i przez
gru pę ini cjo wać pro jek ty spo łecz ne. 

Spot ka nie zor ga ni zo wał Mię dzysz kol ny Klub Eu -
ro -At lan tyc ki oraz Li ce um Ogól noksz tał cą ce im.
Wła dy sła wa Ja gieł ły, I Pry wat ne Li ce um Ogól no-
ksz tał cą ce im. Mar ce li ny Ro ści szew skiej i I Pry wat -
ne Li ce um Pla stycz ne w Płoc ku. (rł)

Nie da się bu do wać spo łe czeń stwa oby wa tel skie go bez wza jem ne go za u fa nia 
oby wa te li. W Pol sce jest ono naj niż sze w Eu ro pie, co po twier dził krót ki son daż wśród
ucz niów Ja giel lon ki.

Ma trix ist nie je i istniał będzie

Bu do wa in ter ne to wej ba zy da nych jesz cze trwa i ma
się za koń czyć w cią gu naj bliż szych dwóch mie się cy. 

– Po stęp prac oce niam na oko ło 70 pro cent – mó wi
Re na ta Ko wal ska, skar bnik Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół
Ar chi wum Pań stwo we go w Płoc ku. – Choć stro na jest
jesz cze w bu do wie, już dziś moż na na nią wejść i sko -
rzy stać z in for ma cji tu za war tych – do da je.

Są da ne z akt sta nu cy wil ne go pa ra fii rzym sko- ka -
to lic kiej w Płoc ku z okre su ro syj sko ję zycz nych wpi -
sów, w la tach 1867- 1907. W su mie to 42 647 ak tów:
uro dzeń, mał żeństw i zgo nów. Ar chi wum udo stęp ni
do ku men ty w al fa be cie ła ciń skim. Do dat ko wo, z ba -
zy wraz ze ze ska no wa ny mi ak ta mi, bę dzie moż na
sko rzy stać w sie ci wew nętrz nej, na 6 sta no wi skach
kom pu te ro wych w Pra cow ni Na u ko wej. Ska no wa nie
ory gi nal nych, sta rych akt i umiesz cza nie ich w In ter -
ne cie to nie tyl ko uła twie nie dla po szu ki wa czy (na
ca łym świe cie), ale rów nież szan sa na oca le nie ich
przed znisz cze niem. 

No wa tor ski pro jekt Sto wa rzy sze nia re a li zo wa ny jest
dzię ki wspar ciu Fun da cji „Fun dusz Gran to wy dla
Płoc ka”, któ ra na ten cel przyz na ła 12 034,16 zł.

(rł)

Szu kasz przod ków z Płoc ka? Zaj rzyj na
stro nę Ar chi wum Pań stwo we go w Płoc ku
– www.ar chi wum.plock.com/acts.php 

Się gnij 
po ko rze nie

Dzień Wszyst kich Świę tych to świę to wy jąt ko we
dla wszyst kich Po la ków. Wśród wie lu ne kro po lii, na
któ rych spo czy wa ją sław ni Po la cy szcze gól ne miej sce
zaj mu je Cmen tarz Ły cza kow ski, naj star sza ne kro po lia
Lwo wa, na któ rej znaj du je się wie le za byt ko wych na -
grob ków o wy so kiej war to ści ar ty stycz nej.

Za ło żo ny w 1786 ro ku cmen tarz jest miej scem po -
chów ku wie lu wy bit nych, za słu żo nych dla Pol ski
i Ukra i ny lu dzi kul tu ry, na u ki i po li ty ki, uczest ni ków
walk nie po dleg ło ścio wych. Za cho wa ły się m.in. czte -
ry gro by żoł nie rzy Ta de u sza Ko ściusz ki i kil ka na ście
mo gił żoł nie rzy na po le oń skich. Od dziel ne kwa te ry
zaj mu ją pow stań cy li sto pa do wi oraz pow stań cy stycz -
nio wi. Szcze gól nym miej scem jest Cmen tarz Or ląt
Lwow skich, na któ rym spo czy wa 2 859 żoł nie rzy po -
leg łych w wal kach o Kre sy w la tach 1918–1921 oraz
zmar łych póź niej śmier cią na tu ral ną.

– W tym wy jąt ko wym dniu pra gnę liś my ucz cić pa -
mięć le gen dar nych Or ląt Lwow skich, żoł nie rzy Ta de u -
sza Ko ściusz ki, bo ha te rów pow sta nia li sto pa do we go
i stycz nio we go. Zni cze zap ło nę ły tak że na be zi mien -
nych gro bach ne kro po lii, da jąc świa dec two na szej pa -
mię ci – po wie dział Ja cek Kra wiec, pre zes za rzą du
PKN OR LEN.

Fun da cja OR LEN – Dar Ser ca wspar ła ak cję „Świa -
teł ko Pa mię ci dla Cmen ta rza Ły cza kow skie go” or ga -
ni zo wa ną przez Kon su lat Ge ne ral ny Rze czy pos po li tej
Pol skiej we Lwo wie we współ pra cy z Pol skim Ra diem
Lwów i Te le wi zją Rze szów. Jest to jed na z naj wię -
kszych ak cji pa mię ci po za gra ni ca mi Pol ski. Świa teł ka
za ku pio ne dzię ki po mo cy Fun da cji by ły za pa la ne
przez ca ły dzień 1 li sto pa da przez wo lon ta riu szy, Po -
la ków ze Lwo wa, w tym mło dzież szkol ną, stu den tów,
człon ków or ga ni za cji pol skich, du chow nych oraz
wszyst kich chęt nych. (j)

Po nad 40 ty się cy zni czy ufun do wa nych
przez Fun da cję OR LEN – Dar Ser ca 
zap ło nę ło 1 li sto pa da na Cmen ta rzu 
Ły cza kow skim we Lwo wie

Sym bo le pa mię ci
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Dwu krot nie przy padł ci ty tuł I wi -
ce miss, dwu krot nie by łaś o krok od
ko ro ny. Trud no jest się po go dzić z ro -
lą „pra wie” naj pięk niej szej?

– To jest błęd ne po dej ście. Ja sta ram
się pa trzeć na to w in ny spo sób. Uda ło
mi się osią gnąć „aż ty le”, a nie „tyl ko
ty le”. By cie I wi ce miss da je rów nież du -
że moż li wo ści roz wo ju. Dla te go je stem
za do wo lo na ze wszyst kie go, co osią -
gnę łam i uwa żam to za bar dzo du ży
suk ces.

Jak się czu łaś zdo by wa jąc ty tuł wi -
ce miss Pol ski w Płoc ku, w swo im ro -
dzin nym mie ście? Czu łaś wspar cie
płoc czan?

– To, że kon kurs od by wał się w Płoc -
ku mia ło swo je do bre i złe stro ny. Prze -
de wszyst kim, wpły nę ło to na mo je sa -
mo po czu cie – czu łam się jak w do mu
i jed no cześ nie czu łam stres. Je śli coś by
się nie po wio dło, być mo że zo sta ło by to
bar dziej za pa mię ta ne przez zna jo mych,
przy ja ciół. Po za tym, nie wie dzia łam
jak fakt, że je stem z Płoc ka wpły nie na
oce ny sę dziów – czy mi to po mo że czy
zasz ko dzi. Mog ły ist nieć po dej rze nia
o wy bór dziew czy ny z mia sta, któ re or -
ga ni zu je Miss Pol ski.

Two im pier wszym kon kur sem pię-
k no ści by ły wy bo ry Miss Ma zo wsza
2009, w któ rych zwy cię ży łaś. Skąd
po mysł, by wy star to wać w ta kim kon -
kur sie? Co przy cią ga mło de dziew-
czy ny do wzię cia udzia łu w ry wa li za -
cji o ty tuł naj pięk niej szej?

– Po mysł wy szedł z róż nych źró deł:
od ro dzi ny, zna jo mych. Sa ma rów nież
chcia łam się spraw dzić, zdo być no we
do świad cze nie i prze de wszyst kim po
to, by w przy szło ści nie ża ło wać, że nie
spró bo wa łam.

Je steś stu den tką III ro ku ad mi ni -
stra cji. Jak go dzisz ciąg łe wy ja zdy,
zgru po wa nia z „nor mal nym” ży ciem,
na u ką, pra cą?

– Pó ki co, sta ram się na dro bić za leg -
ło ści zwią za ne z 3-ty god nio wym wy ja -
zdem na Miss Glo be In ter na tio nal. Jest
te go strasz nie du żo, więc prze de mną
no we wyz wa nie.

Czy my ślisz, że zdo by te ty tu ły po -
mo gą ci w przy szło ści w zna le zie niu
pra cy, na stu diach?

– My ślę, że zdo by cie ta kie go ty tu łu to
pe wien „klucz”, ale tyl ko do niek tó rych
dzie dzin pra cy. Nie chcę za pe szać, ale
na ra zie nie mia łam żad nych nie przy -
jem no ści, zwią za nych ze zdo by tym ty -
tu łem. Za to spot ka ło mnie mnó stwo mi -
łych rze czy.

Jak two ją nie o bec ność zno si twój
chło pak? Jest cier pli wy?

– Mój chło pak sta ra się mnie wspie rać
jak tyl ko mo że, ale wiem, że nie jest mu
ła two, gdy co mie siąc nie ma mnie przez
trzy ko lej ne ty god nie.

Ja kie masz pla ny na przy szłość?
– W przy szło ści chcia ła bym za jąć się

pro fe sjo nal nie mu zy ką – chcia ła bym
śpie wać i na gry wać mu zy kę so u lo wą
oraz po dró żo wać po świe cie. Jed nak na
ra zie to tyl ko ma rze nia.

Roz ma wiał Ma riusz Se pio ło

Przy kład na stu den tka, mo del ka i zdol na wo ka list ka. Jest am bit -
na; swo im ta len tem i uro dą pod bi ja War sza wę, ale nie za po mi -
na o płoc kich ko rze niach. Mo ni ka Lew czuk, te go rocz na miss
Ma zo wsza, wi ce miss Pol ski i wi ce miss Glo be In ter na tio nal.

Czu łam się jak w do mu

Do fi na ło we go tur nie ju o mi strzo stwo
Pol ski UKS w Stro niu Ślą skim (21 – 22
XI) zak wa li fi ko wa ły się zes po ły: dziew-
cząt młod szych w skła dzie Do mi ni ka
Wo liń ska (10 l.), Wik to ria Ziem kie -
wicz (9 l.) oraz chłop ców młod szych –
Ma te usz Lau (10 l.) i Piotr Grze lak

(10 l.). Dla obu dru żyn awans wy wal czo -

ny w za wo dach pół fi na ło wych w Ko cu -
dzy (woj. lu bel skie) jest ogrom nym osią -
gnię ciem, jed nym z pier wszych dla tych
mło dych za wod ni ków. 

Ma te usz Lau w fi na le ogól no pol skim
tur nie ju wy stą pi już po raz dru gi. Pier-
wszy raz za grał w ubieg łym ro ku
w Rze szo wie w dru ży nie z Ada mem

Fu zem. Chłop cy za ję li wów czas miej -
sce 7-8.

Rok te mu ty tuł wi ce mi strzyń kra ju
UKS w ka te go rii dziew czy nek młod -
szych wy wal czy ły za wod ni czki Nad wi -
śla ni na Płock – Ka ta rzy na Ba grow ska
i An na We resz cza ka. W tym ro ku w star -
szej ka te go rii wie ko wej za koń czy ły swój

udział na tur nie ju pół fi na ło wym w Ko cu -
dzy. Zaj mu jąc trze cie miej sce zdo by ły
brą zo we me da le pół fi na łów, po ko nu jac
m.in. te go rocz ne mi strzy nie wo je wódz -
twa ma zo wiec kie go re pre zen tan tki UKS
273 Bie la ny War sza wa, z któ ry mi prze-
gra ły pod czas tur nie ju wo je wódz kie go
w Je że wie (po wiat Sierpc). Opr. (j)

Te ni si ści sto ło wi Nad wi śla ni na Płock – ucz nio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 20 wy wal czy li trzy me da le w kra jo wych pół fi na łach dru -
ży no wych ro zgry wek Ucz niow skich Klu bów Spor to wych o pu char Pol skie go Związ ku Te ni sa Sto ło we go. Srebr ne me da le i awans do
fi na ło we go tur nie ju mi strzow skie go wy wal czy ły dru ży ny dziew cząt i chłop ców młod szych, brą zo wy me dal, nie da ją cy jed nak awan-
su da lej, zdo był zes pół dziew cząt star szych. 

Naj  młod s i  p ing -pon g i  śc i

„Uff … na resz cie” – to je den z ty tu -
łów w cze skiej pra sie co dzien nej, ja ki
uka zał po ra ty fi ko wa niu Trak ta tu
w Cze chach. Cze si, jak ca ła UE wy cze -
ki wa li na osta tecz ną de cy zję swo je go
pre zy den ta, któ ry szu kał moż li wo ści,
aby do ku men tu nie pod pi sać. Na wet po
je go ra ty fi ka cji przyz nał, że na dal jest
opo nen tem w spra wie Trak ta tu i że się
z nim nie zga dza. 

A co my ślą Cze si o po czy na niach
swo je go pre zy den ta? Zda nia są po dzie -
lo ne, ale czę ściej z ust przeciętnego
No va ka moż na usły szeć, że pre zy dent
móg łby to już w koń cu pod pi sać, bo
ca ła Eu ro pa pa trzy i śmie je się z cze -
skie go na ro du. Nie ina czej my ślą też
pro fe so ro wie z cze skich uczel ni, któ rzy
ja ko ek sper ci w dzie dzi nie sto sun ków
mię dzy na ro do wych, czy pra wa mię -
dzy na ro do we go, do strze ga ją po trze bę
wpro wa dza nia zmian i nie ro zu mie ją
po sta wy Vac la va Kla u sa. Je den z pro -
fe so rów, zresz tą by ły dy plo ma ta, po -
rów nał gło wę pań stwa do dziec ka, któ -
re za wsze i prze ciw ko wszyst kie mu się
bun tu je. Ale na szczę ście spra wę ma -
my już za so bą.

Co da lej z Trak ta tem? Te raz Cze si
mu szą zło żyć wszyst kie po trzeb ne do -
ku men ty zwią za ne z ra ty fi ka cją,
a Szwe cja, któ ra prze wod ni czy w tym
pół ro czu UE, po win na zwo łać nadz wy -
czaj ny szczyt UE. Szczyt ten bę dzie po -
świę co ny ob sa dze niu dwóch bar dzo
waż nych i no wych or ga nów UE, ja ki mi
są: prze wod ni czą cy Ra dy Eu ro pej skiej

(na zy wa ny tro chę prze sad nie pre zy den -
tem UE) oraz szef unij nej dy plo ma cji.
Ja ko fa wo ry tów na ob ję cie pier wsze go
sta no wi ska wy mie nia się pre mie rów
Bel gii (Her man Van Rom puy) i Ho lan -
dii (Jan Pe ter Bal ka nen de) oraz pre mie -
ra Je an -Cla u de’a Jun cke ra i by łe go kan-
cle rza Au strii Wol fgan ga Schu es se la.
Wcześ niej mó wi ło się jesz cze, że zde cy -
do wa nym pew nia kiem bę dzie To ny
Bla ir, lecz obec nie je go po zy cja wy da je
się być znacz nie słab sza, gdyż za rzu ca
mu się zbyt ni li be ra lizm oraz ob wi nia za
uczest nic two w woj nie w Ira ku i Af ga -
ni sta nie. 

Na dru gie, rów nie istot ne sta no wi sko,
kan dy da tów też nie bra ku je. Fa wo ry ta mi
na sze fa unij nej dy plo ma cji za raz po So -
la nie są: szef bry tyj skiej dy plo ma cji Da -
vid Mi li band, szwedz ki mi ni ster spraw
za gra nicz nych Carl Bi let, by ły se kre tarz
NA TO Ho len der Ja ap de Ho op de Schef-
fer oraz by ły pre mier i mi ni ster spraw za -
gra nicz nych Włoch Mas si mo D’Ale ma.
Wy da je się, iż ko niecz ność za cho wa nia
pew nej rów no wa gi na obyd wu sta no wi -
skach, przy czy ni się do te go, że le wi co -
we kan dy da tu ry D’Ale my i Mi li ban da
ma ją wię ksze szan se po wo dze nia.

Mo że my więc być pew ni, że emo cje
zwią za ne z Trak ta tem Liz boń skim jesz -
cze dłu go nie ucich ną, a kwe stia ob sa -
dze nia no wych sta no wisk, jak i sa mo
wej ście Trak ta tu w ży cie bę dzie wszę -
dzie głoś no ko men to wa ne, gdyż dla Eu -
ro py bę dzie to du ży krok w przód.

T. Szczęs ny

Po uz na niu Trak ta tu z Liz bo ny za zgod ny z cze ską kon sty tu cją i pod pi sa niu go
przez cze skie go pre zy den ta Vac la va Kla u sa, jest szan sa aby do ku ment ten
wszedł w ży cie już z dniem 1 grud nia br.

Unij ne dy le ma ty (17)

Trak tat z Liz bo ny 
jesz cze w tym ro ku?

Eu ro -słow nik:

Trak tat z Liz bo ny – Trak tat z Liz bo ny zmie nia ją cy Trak tat o Unii Eu ro pej -
skiej i Trak tat usta na wia ją cy Wspól no tę Eu ro pej ską; zwa ny tak że trak ta tem
re for mu ją cym, wpro wa dza ją cy kil ka za sad ni czych zmian, min: fun kcję prze-
wod ni czą ce go Ra dy Eu ro pej skiej, szef spraw za gra nicz nych UE, ogra ni cze nie
licz by ko mi sa rzy do 18 oraz przyz na nie Pol sce sta łe go rzecz ni ka ge ne ral ne go
w Eu ro pej skim Try bu na le Spra wie dli wo ści zo stał pod pi sa ny 13 grud nia 2007
ro ku w Liz bo nie.
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Wy sta wa to głów nie fo to gra fie. Zdję cie
z ko mu nii z 1923 ro ku, z czer wca 1928 r.,
gdy Mil ke koń czył na u kę w szko le po -
wszech nej. Za raz obok zdję cie z 1929 r.,
kie dy pro wa dził ko ło mi ni stran tów
w Wy szo gro dzie. Na tym z 14 czer wca
1932 ro ku wy glą da po waż nie i do stoj nie –
w gar ni tu rze i bry cze sach. Trzy la ta póź -

niej wi dzi my jak dum nie trzy ma drew nia -
ne ta czki z zie mią. To zdję cia z Kra ko wa,
z ak cji sy pa nia kop ca Mar szał ka Jó ze fa
Pił sud skie go. Są fo to gra fie z obo zu Gu sen
i kar tki z je go obo zo we go pa mięt ni ka.

Jest też se ria zdjęć z po by tu we Fran cji
i ko lej ne, już z Płoc ka. 1948 rok, ki no
„Przed wioś nie” i wi do wi sko „Za pu sty
sta ro pol skie”, któ re przy go to wał z za ło żo -
nym przez sie bie Har cer skim Zes po łem
Ar ty stycz nym. Wy sta wia li je przez ca ły
kar na wał aż 18 ra zy. 

Tych pa mią tek płoc kich uro czy sto ści,
za gra nicz nych wy ja zdów, spot kań jest
wie le i nie spo sób ich wszyst kich wy -
mie nić. 

Wy sta wę na le ży roz po cząć już na
scho dach bu dyn ku Książ ni cy. Są tu
zdję cia po ka zu ją ce ostat ni „spa cer”
wy bit ne go płoc cza ni na. Trum na z je go
cia łem za trzy ma ła się wów czas przy
sie dzi bie „Dzie ci Płoc ka”, ra tu szu
i Książ ni cy Płoc kiej.

Naj bar dziej war to ścio wy mi ek spo na ta -
mi tej wy sta wy są jed nak: drew nia ne,
obo zo we sa bo ty dru ha, je go sta ry map nik,
ulu bio na ma szy na do pi sa nia, Pa miąt ka
Ży we go Ró żań ca i krzyż z kost ni cy
w obo zie Gu sen oraz... zwy kła de ska.
W tej de sce prze cho wy wa ne by ły pro chy
po mor do wa nych w obo zie ko le gów, któ re
w 1946 ro ku po świę co no i zło żo no
w Płoc ku.

– Ta wy sta wa, któ rą otwie ra my dzień
przed 11 li sto pa da, to hołd dla czło wie ka,
któ ry był wiel kim pa trio tą i od któ re go pa -
trio tyz mu uczy ło się wie le po ko leń płoc -
czan – po wie dzia ła Ma ria Mi kul ska – Za -
lew ska, dy rek tor Książ ni cy Płoc kiej. Wy -
sta wa pow sta ła ze zbio rów Har cer skie go
Zes po łu Pieś ni i Tań ca „Dzie ci Płoc ka”,
któ ry druh za ło żył, przy ja ciół i ro dzi ny –
obec nej w kom ple cie na otwar ciu wy sta -
wy. Spot ka nie otwo rzył wnuk Ta de usz
Mil ke, któ ry wzru szo ny wspom niał
wspól nie spę dzo ne chwi le i dzia łal ność
spo łecz ną, kul tu ral ną i cha ry ta tyw ną swe -
go dziad ka.

W uro czy stym otwar ciu wy sta wy wzię -
ły udział „Dzie ci Płoc ka” i Ka me ral ny
Zes pół Wo kal ny PO KiS, któ ry na ko niec
zaś pie wał pieś ni pa trio tycz ne.

Wy sta wę moż na oglą dać tyl ko do 24 li -
sto pa da. (rł)

Od dział Miej ski PTTK za pra sza płoc -
czan na świet ny spek takl w Te a trze 
RO MA w War sza wie. Mu si cal An drew
Llo y da We be ra „Upiór w Ope rze” uz na -
ny zo stał za wi do wi sko wszech cza sów.
Na Brod wayu po bił re kord frek wen cji na -
le żą cy wcześ niej do „Ko tów” i otrzy mał
po nad 50 na gród te a tral nych.

To śpie wa ją ca i tań czą ca, sen ty men -
tal na opo wieść o nie moż li wej mi ło ści
i za zdro ści. Wy sta wia na jest w ory gi nal -
nej in sce ni za cji w re ży se rii Woj cie cha
Kęp czyń skie go. Spek takl (z przer wą)
trwa 2 godz. 40 mi nut.

Wy jazd 16 stycz nia 2010 ro ku (so -
bo ta) o godz. 12.30, zbiór ka przy Te a -
trze Dra ma tycz nym. Pla no wa ny po -
wrót oko ło godz. 20. Ce na (bi let na
spek takl, tran sport, ubez pie cze nie
NW, opie ka pi lo ta) 100 zł od oso by.

Z uwa gi na ogrom ną po pu lar ność
te go wi do wi ska zgło sze nia na wy jazd
do War sza wy Miej ski Od dział PTTK
przy ul Tum skiej 4 (od wach), tel./fax
024 / 262-26-00 przyj mu je tyl ko 
do 3 grud nia 2009. (j)

Do te a tru z PTTK

Są la ta pra cy, po nie wier ki, gło du i bez tro ski; tych ostat nich jest
naj mniej. Książ ni ca Płoc ka za pra sza na wy sta wę za ty tu ło wa ną 

Druh Wa cław Mil ke. 
Har cerz wier ny ide a łom 
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Płoc ka pre mie ra książ ki od by ła się 9
li sto pa da w Książ ni cy Płoc kiej. Nie ste ty
bez au to ra, któ ry kil ka dni wcześ niej
miał za wał pod czas po dró ży po Szwaj -
ca rii. Szczę śli wie szyb ko tra fił do szpi-
ta la i ma się już do brze. Jed nak na płoc -
ką pro mo cję nie mógł przy le cieć. 

Dla te go w głów nej ro li wy stą pił te go
wie czo ra Wal de mar Smaszcz, kry tyk li -
te rac ki i przy ja ciel prof. Zie liń skie go. 

O tej książ ce na pi sa no już spo ro, bar -
dziej lub mniej poch leb nych, opi nii. Ale
jed no jest pew ne, że nie da się obok niej
przejść obo jęt nie. Zie liń ski – niez rów -
na ny eru dy ta – jak mó wi o nim Wal de -
mar Smaszcz – pi sze o Sło wac kim jak
nikt do tąd. Dla nie go to czło wiek z krwi
i ko ści, któ ry ko cha, po dró żu je, wal czy,
gra na gieł dzie, uwo dzi, ek spe ry men tu je
z nar ko ty ka mi. Po tra fi być za rów no nik -
czem ny jak i wznio sły.

– Ja nek jest ty pem szpe ra cza. Ma do -
stęp do bib lio tek w Szwaj ca rii. Czy ta
wszyst ko, w czte rech ję zy kach – tłu ma -
czył Smaszcz. Je go zda niem Zie liń ski
po tra fi łą czyć in for ma cje, po zor nie nie
ma ją ce ze so bą nic wspól ne go. 

Choć by w czę ści za ty tu ło wa nej „Oj -
ciec?”, do ty czą cej zna jo mo ści Sło wac -
kie go z księż ni czką Char lot tą Bo na par te
de Sur vil liers. Po pier wsze, Zie liń ski
ana li zu jąc por tre ty Cha ro lot ty do strze ga
po do bień stwo do Ma rii Wo dziń skiej. Po
dru gie, fakt, że la tem 1838 r. za szła on
w cią żę „z ta jem ni czym Po la kiem” łą -
czy z wza jem ną fa scy na cją oboj ga i do -
wo dzi, że oj cem nie na ro dzo ne go dziec-
ka móg łby być Sło wac ki. 

Smaszcz mó wiąc o au to rze „Bal la dy -
ny” przy pom niał, że je go poe zja to wa -
rzy szy ła pow stań com stycz nio wym,
czy li „po ko le niu bez bro ni”, a tak że na r-
o dzi nom Le gio nów Pił sud skie go. Mar -
sza łek ko chał je go „Kró la -Du cha”,
a pod czas wa wel skich uro czy sto ści po -
grze bo wych po wie dział, że „kró lom był
rów ny”. Wresz cie to je go poe zja uksz-
tał to wa ła po ko le nie pow stań ców war -
szaw skich. – I w na szych cza sach, kie dy
wy czer pał się etos pa trio tycz ny Sło wac -
kie go, wresz cie się ga my kos mo su – mó -
wił Smaszcz. 

– To nie sa mo wi te, że w ro ku Sło wac -
kie go otrzy mu je my ko lej ne go świę te go,
któ ry był z nim tak bli sko zwią za ny, któ -
ry stał przy je go ło żu śmier ci – do dał
Smaszcz. Mo wa o Zyg mun cie Szczęs-
nym Fe liń skim, z któ rym Sło wac ki spę -
dził ostat nie 1,5 ży cia w Pa ry żu, i o któ -
rym pi sał do mat ki: jest to skarb na
przy szłość i je den z tych, któ rzy mnie
o przy szłość us po ka ja ją...

Fe liń ski zo stał wy nie sio ny na oł ta rze
przez pa pie ża Be ne dyk ta XVI 11 paź -
dzier ni ka 2009 ro ku. – Ta kie go zwień -
cze nia ro ku Sło wac kie go nikt nie mógł
wy my ślić – pod su mo wał Smaszcz, któ ry
do dał, że to dzię ki Fe liń skie mu zna my
opis ostat nich go dzin wiesz cza. Przy -
szły ar cy bi skup war szaw ski wy po wie -
dział się rów nież o re cy ta cji Sło wac kie -
go, któ ry je go zda niem czy tał tak, że
słu chacz „przy kle jał się do je go ust”.
Czy ta jąc książ kę „Sza ta nioł” ma się po -
dob ne od czu cia na te mat kun sztu pi sar -
skie go Ja na Zie liń skie go. (rł)

W 35. edy cji Ogól no pol skie go Kon -
kur su Poe tyc kie go ,,Je sien na Chry zan -
te ma”, któ re go or ga ni za to rem jest Ka to -
lic kie Sto wa rzy sze nie ,,Ci vi tas Chri stia -
na” w Płoc ku, ju ry pod prze wod nic -
twem kry ty ka li te rac kie go, red. na czel -
ne go mie sięcz ni ka ,,Nasz Głos” Zdzi -
sła wa Ko ry sia oce ni ło 159 ze sta wów
na de sła nych wier szy, któ re speł nia ły
wa run ki re gu la mi nu kon kur su.

I na gro dy nie przyz na no. Trzy II na -
gro dy (ex ae quo) otrzy ma li: Ka rol Gra -
czyk (go dło ,,Czar ny Ksią żę”) z Desz -
czna, Kla u dia Grusz ka (go dło ,,Zwał jak
zwał”) z Czę sto cho wy i Ja nusz Rad-
wań ski (go dło ,,kwia tek do ko żu cha”)
z Kol bu szo wej Gór nej. Dwie III na -
gro dy ro zdzie lo no mię dzy Mar ci na Ju -
rzy stę (go dło ,,DA LE CO O PER”)
z To ru nia i Ka ta rzy nę Wiś niew ską
(go dło ,,Ży wio łak”) z Owa do wa k/Ra -
do mia.

Na gro dę dla la u re a ta z Płoc ka, ufun-
do wa ną przez prze wod ni czą ce go Ka -
to lic kie go Sto wa rzy sze nia ,,Ci vi tas
Chri stia na” po sta no wio no przyz nać
Ra fa ło wi Mar ci no wi Bor kow skie mu
(go dło ,,MO TYL”) z Brwil na k/Płoc -

ka za wiersz pt. ,,OB CY W SWO IM
MIE ŚCIE”.

Po nad to wy róż nie nia mi fi nan so wy mi
ju ry po sta no wi ło uho no ro wać: Aga tę
Chmiel (go dło ,,NO WY, BEZ PŁAT NY
NU MER CI SZY”) z Za gó rzyc Dwor s-
kich, Zo fię Mar du łę (go dło ,,Cot sillë”)
z Ru dy Ślą skiej i An nę Ślę zak (go dło
,,ta ko biet ta”) z War sza wy.

Na gro dę książ ko wą dy rek to ra In sty -
tu tu Wy daw ni cze go ,,PAX” w ka te go rii
de biut otrzy ma ła Alek san dra Ziń czuk
(go dło ,,MI RO”) z Lub li na, a na gro dę
re dak to ra na czel ne go ogól no pol skie go
pis ma,,Znaj” Sto wa rzy sze nia Au to rów
Pol skich /na gro da książ ko wa/ dla naj -
młod sze go la u re a ta – An na Ślę zak go -
dło ,,ta ko biet ta” z War sza wy za ze staw
wier szy.

Po za kon kur sem na gro dą na czel ne go
re dak to ra ,,Na sze go Gło su” uho no ro wa -
no Mi le nę Ryt lew ska (go dło ,,Kan cer”)
z Mysz ko wa.

Uro czy ste pod su mo wa nie te go rocz -
nej „Je sien nej chry zan te my” od bę dzie
się 21 li sto pa da o godz. 11 w Do mu
Dar mstadt przy Sta rym Ryn ku 8. 

(kow)

Poe tyc ka chry zan te ma

Sło wac ki wiel kim poe tą był. A ja kim był czło wie kiem? Czy miał
sa ta ni stycz ne cią go ty? Czy lu bił ha zard? A mo że był ho mo sek su -
a li stą? Na te py ta nia mo że cie zna leźć od po wiedź w książ ce 
„Sło wac ki Sza ta nioł” Ja na Zie liń skie go.

Z krwi i ko ści
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Wer ni saż od bę dzie się 3 grud nia przy
ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 11b. Po my sło -
daw com wy sta wy uda ło się ze brać kil ka -
dzie siąt prac naj cie ka wszych twór ców sa -
mo rod nych z Płoc ka i oko lic, któ re oglą dać
bę dzie moż na na dwóch pię trach sta re go
Spich le rza. Wśród nich zo ba czy my m.in.
twór czość Ada ma Dem biń skie go, Wło dzi -
mie rza Ro sło na, Krzysz to fa Wiś niew skie -
go, Ge no we fy Jan kow skiej, Bar ba ry Chęc -
kiej, Ry szar da Ko ska, Re gi ny Chlu dziń -
skiej i Ra do sła wa Py te lew skie go.

Pra ce po cho dzą z miejsc, w któ rych
miesz ka ją ich twór cy – do mów po mo cy
spo łecz nej w Brwil nie, Za krze wie czy
Mi sze wie Mu ro wa nym – a tak że z Ga le rii
OTO JA, ko lek cji pry wat nych i zbio rów
Mu ze um Ma zo wiec kie go, któ re obok
dość po kaź nej ko lek cji sztu ki lu do wej po -
sia da też kil ka pe re łek twór ców sztu ki na i-
w nej, np. Ma rian ny Ra zik czy – nie co za -
pom nia nej – He le ny Szczy paw ki – Pta -
szyń skiej.

Ty tuł „Od eg ze ku cji do unie win nie nia”
to z jed nej stro ny na wią za nie do obra zu Ry -
szar da Ko ska („Eg ze ku cja”, 1993), a z dru -
giej do ty tu łu zbio ro wej wy sta wy sprzed 26
lat „Prze ra że nie i uko je nie”. Po ka za ło je
płoc kie Biu ro Wy staw Ar ty stycz nych
(obec nie PGS) z ini cja ty wy Zbi gnie wa
Chle wiń skie go, któ ry jest rów nież jed nym
z po my sło daw ców (wspól nie z Krzysz to -
fem Ma tu sia kiem i An drzej Kwa si bor skim)
te go rocz nej wy sta wy. Wy sta wa w 1983
roku to pier wszy kon takt płoc kiej pub licz -
no ści z te go ty pu twór czo ścią. 

Obie naz wy stwo rzo no po to by za in try -
go wać wi dza nie tyl ko niez wy kłą, „in ną”
twór czo ścią, ale i jej kon tek stem spo łecz no
– kul tu ro wym. Sło wo „eg ze ku cja” uży te
zo sta ło dość prze wrot nie ja ko pro test prze-
ciw ko ska zy wa niu twór ców sztu ki „in nej”
(sa mo rod nej, art brut, na iw nej, „na mar gi -
ne sie”, osob nej, etc.) niż aka de mic ka na
eg ze ku cje bez pro ce su. Jak by „in ny” z de -
fi ni cji oz na cza ło gor szy, nie god ny uwa gi
lub obej rze nia. 

Dla te go ku ra to rzy wy sta wy pro po nu ją
ty tu ło we „unie win nie nie” od kry ty ki, a ra -
czej kry ty kan ctwa a prio ri, któ re ma przy -
nieść umoż li wie nie kon tak tu z tą sztu ką. 

Bo jak po wie dział Zbi gniew Chle wiń ski
cy tu jąc J. Ma ko tę: „Ar ty sta na iw ny uzew -
nętrz nia w swo im dzie le włas ne wi dze nie
świa ta, nie zmo dy fi ko wa ne wpły wa mi tra -
dy cji, kon tak tem z dzie ła mi in nych, in struk -
cją róż nych na u czy cie li czy mi strzów. 
Dla te go hi sto ryk sztu ki sta je przed ni mi
bez rad ny. Mo że na pi sać ich hi sto rię, ale
bę dą to dzie je każ de go ar ty sty na iw ne go
z osob na, bo nie ma sztu ki (twór czo ści) na i-
w nej. Jest sztu ka (twór czość) na iw nych!”
To efek tow ne spo strze że nie w spo sób wręcz
wy mier ny po ka zu je róż ni cę oso bo wo ści
twór ców na iw nych i nie  na iw nych.

Wer ni saż roz pocz nie się o godz. 19.
Wy sta wę bę dzie moż na oglą dać do 30 sty-
cz nia 2010 ro ku. (rł)

Mu ze um Ma zo wiec kie szy ku ję du żą re tros pek tyw ną wy sta wę twór czo ści płoc -
kich out si de rów, na iw nych, sa mo rod nych i brut pod dość in try gu ją cym ty tu łem

Od eg ze ku cji do unie win nie nia

Mi łoś ni kom mu si ca no va – jak się cza-
sem okre śla mo der ni stycz ne i post mo der -
ni stycz ne in no wa cje w mu zy ce zwa nej
po waż ną – szcze gól nie mi łą po rą ro ku
jest za pew ne je sień: z uwa gi na, jak że by
ina czej, „War szaw ską Je sień”, świa to wy
fe sti wal awan gar do wej sztu ki dźwię ku,
od po nad pół wie cza or ga ni zo wa ny w sto -
li cy. Me lo ma ni z nie o dleg łe go Płoc ka
mo gą mieć po dob ne sko ja rze nia – tak się
bo wiem skła da, że kon cer ty miej sco wej
or kie stry sym fo nicz nej po świę co ne twór-
czo ści ze swo bod nie ro zu mia ne go krę gu
„mu zy ki no wej” od pew ne go cza su przy-
pa da ją właś nie na ten se zon: vi de pa mięt -
ny wie czór XX -wiecz nej mu zy ki z obu
Ame ryk w paź dzier ni ku ubieg łe go ro ku
(z głów ną atrak cją w po sta ci efek tow nej
su i ty z ba le tu Estan cia słyn ne go ar gen -
tyń skie go kom po zy to ra Al ber to Gi na ste -
ry) al bo co naj mniej rów nie atrak cyj ny
pro gram „Po po łud nie fa u na” z li sto pa da
2007, zdo mi no wa ny przez twór ców fran-
cu skich: Cla u de’a De bus sy’ego, Da riu sa
Mil ha u da i Fran ci sa Po u len ca. 

W nies peł na dwa la ta póź niej (6 li sto -
pa da 2009) do pro gra mu te go na wró co no
i to w sen sie po nie kąd do słow nym: dru gą
część w ca ło ści wy peł ni ły utwo ry Ma u ri -
ce’a Ra ve la – czę sto, choć mo że nie do
koń ca, za sad nie wy mie nia ne go obok De -
bus sy’ego ja ko naj bar dziej ty po wy przed-
sta wi ciel mu zycz ne go im pre sjo niz mu.
Głów ną zaś atrak cją pier wszej oka zał się
Kon cert d-moll na dwa for te pia ny i or kie -
strę Po u len ca. 

Sym fo nicz ne i ba le to we dzie ła Ra ve la,
w wię kszo ści na ce cho wa ne iście fe e rycz ną
zmien no ścią na stro jów i barw in stru men -
tal nych, od lat sta no wią nie ba ga tel ne wyz -
wa nie na wet dla uz na nych w świe cie zes -
po łów sym fo nicz nych – co by naj mniej nie
przesz ka dza im cie szyć się wy jąt ko wym,
jak na mu si ca no va, uz na niem sze ro kiej
pub licz no ści. 

Pro wa dzą cy te go wie czo ru płoc ką or kie -
strę Zyg munt Ry chert – do świad czo ny ka -
pel mistrz, po nad 30 lat te mu za ło ży ciel Fil-
har mo nii Bał tyc kiej, ostat nio zaś dy rek tor
Fil har mo nii Szcze ciń skiej im. Mie czy sła -
wa Kar ło wi cza – wy brał dwa szcze gól nie
lu bia ne i sto sun ko wo wdzięcz ne w sen sie
fak tu ry or kie stro wej utwo ry: ele gij ną Pa -
wa nę dla zmar łej in fan tki i uj mu ją cą baś -
nio wą poe tyc ko ścią su i tę Mo ja mat ka gęś
(za in spi ro wa ną tek sta mi Char le sa Per ra ul -

ta). Na ko niec da no efek tow ną, opar tą na
umi ło wa nych przez kom po zy to ra ta necz -
nych ryt mach hisz pań skich, Al bo ra da del
gra cio so („Po ran ną pieśń tref ni sia) – po -
dob nie jak wy żej wy mie nio ne bę dą cą sym-
fo nicz ną adap ta cją wcześ niej sze go utwo ru
for te pia no we go. Wy ko na nie tej nie ła twej,
ob fi tu ją cej w nies po dzie wa ne kul mi na cje
kom po zy cji wy ka za ło, że płoc ka or kie stra
na pew no ma już pod sta wy, by z wy ma ga -
ją cym re per tu a rem sym fo nicz nym nie daw -
no mi nio ne go stu le cia mie rzyć się czę ściej.

Po dob ne wra że nie moż na by ło od nieść
po wy słu cha niu Kon cer tu Po u len ca. Ina -
czej niż wy ko na na dwa la ta wstecz w tej
sa mej sa li ne o kla sycz na Sin fniet ta
(1948), ten o po nad 15 lat wcześ niej szy
utwór for mal nie na le ży do pier wsze go
okre su twór czo ści kom po zy to ra, kie dy
był on pro mi nen tnym człon kiem an ty ro -
man tycz nej, in spi ru ją cej się da da i stycz ny -
mi kon cep cja mi Eri ca Sa tie’go, Gru py
Sze ściu. Mi mo to jed nak wy ra zi stość me -
lo dycz na, przej rzy stość fak tu ry i fran cu -
ska ele gan cja for my oraz umie jęt ne oscy-
lo wa nie mię dzy li ry ką a mo to ry ką da ły się
za u wa żyć tak że i w tym dzie le, z uwa gi na
pod wój ną ob sa dę in stru men tu so lo we go,
ra czej wy jąt ko wym w li te ra tu rze kon cer -
to wej na for te pian. W ro lach so li stów
z po wo dze niem wy stą pi li: Ka ro li na Gar-
lej -Zgo rzel ska i To masz Zgo rzel ski – mu -
zycz ne mał żeń stwo, któ re go dro gi ar ty -
stycz ne i edu ka cyj ne wio dły od na u ki
w miej sco wej szko le mu zycz nej i la u rów
na Kon kur sie Pia ni stycz nym im. L. Ste-
fań skie go, przez stu dia na byd go skiej
Aka de mii Mu zycz nej, póź niej kon ty nu o -
wa ne we Wło szech, aż po... ma cie rzy stą
płoc ką PSM, gdzie udzie la ją się obec nie
ja ko dy dak ty cy for te pia nu.

Pro gra mu do peł nił tro chę nies po dzie -
wa ny w po wyż szym kon tek ście Val se tri -
ste – naj po pu lar niej szy bo daj utwór fiń -
skie go mi strza Je a na Si be liu sa, któ ry po -
zo sta wał za sad ni czo wier ny ob cej Ra ve -
lo wi czy Po u len co wi este ty ce ne o ro man -
tycz nej. Po nu ry kli mat utwo ru (skom po -
no wa ne go do sztu ki A. Järne fel ta Ku o le -
ma, któ rej istot nym te ma tem jest śmierć)
do brze współ grał z je sien ną au rą na zew -
nątrz – choć prze cież ta wy jąt ko wo nie -
mi ła po ra ro ku od pew ne go cza su jest dla
bar dziej wy ma ga ją cych płoc kich me lo -
ma nów tak ła ska wa, że chcia ło by się, by
trwa ła jak naj dłu żej. A. Do ro bek

JE SIEŃ ŁA SKA WA? 

Pod ta kim ha słem, w paź dzier ni ku,
w sa li kon cer to wej PSM od był się dru gi
kon cert chó rów i zes po łów mu zycz nych
z płoc kich szkół pod sta wo wych adre so -
wa ny do miesz kań ców Płoc ka i oko lic.

W mu zycz ną po dróż po re jo nach Pol ski
za bra li wi dzów mło dzi ar ty ści ze szkół nr 1,
3, 5, 6, 11, 23 oraz Miej skie go Przed szko la
nr1. Przy dźwię kach mu zy ki gó ral skiej, ślą -
skiej, ku jaw skiej, ma zo wiec kiej, kur piow -
skiej i ka szub skiej pub licz ność świet nie się
ba wi ła, ko rzy sta jąc z przy go to wa nych
przez opie ku nów chó rów śpiew ni ków. Ca -
łe mu kon cer to wi to wa rzy szył po kaz mul ti -

me dial ny, stwo rzo ny przez ucz nia kl. III
Gim na zjum nr 6 Da mia na Cza cho row skie -
go. Aran ża cje mu zycz ne opra co wa li: Ma -
ciej Kar czew ski i Mi chał Pach. 

Dru gą część wy stę pów pt. „Kra jo bra zy
pol skie we współ czes nej pio sen ce” roz po -
czął zes pół ta necz ny „Mi ni Odlot” z SP nr
6, któ ry wy ko nał układ ta necz ny do pio -
sen ki „Au to stop”. Sce na riusz opra co wa ła
Eli za Ogo rza ła i An na Cza cho row ska,
sce no gra fię zaś Ma gda le na Le wan dow ska
i Mał go rza ta Rosz ko.

Pub licz ność na gro dzi ła ar ty stów grom -
ki mi okla ska mi. ACz

Jest ta kie miej sce, jest ta ki kraj 

,,Sąd Ostateczny”Marianny Razik

Obrazy Ryszarda Koska
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Ma lu je i ry su je, wy ko rzy stu jąc róż ne
po dło ża: de ski, kar to ny, pły ty pil śnio we,
ok na. Niek tó re z je go prac są tak „bia łe”,
że aż ra żą, in ne – mrocz ne jak by bar dziej
chciał w nich coś ukryć niż po ka zać. 

– Ma larz z krwi i ko ści – mó wi bez wa -
ha nia o Krzysz to fie Wiś niew skim Ja cek
Ma li now ski współ czes ny ar ty sta, au tor
al bu mu „OTO ONI” (2008, Stow. Oto Ja)
po świę co ne go twór com Płoc kie go Zag łę -
bia Sztu ki Na iw nej i Art Brut. A Be a ta
Jasz czak do da je: Ma lar ski Zwierz. To na
zor ga ni zo wa nym przez nią ple ne rze
w DPS w Za krze wie, w 2002 r. się gnął 
po raz pier wszy po pę dzel.

Dziś 38-let ni miesz ka niec DPS w Brwil -
nie jest ar ty stą peł nym, do ce nia nym i wy -
sta wia nym. Zdo by wał na gro dy i wy róż nie -
nia na byd go skim bien na le (Ogól no pol -
skim Kon kur sie Ma lar skim, im. T. Ociep-
ki) w 2002 i 2004 ro ku oraz w kon kur sach
„Oto ja” (w la tach 2002 – 2006). Je go pra -
ce bra ły udział w wy sta wach zbio ro wych
w War sza wie, Düssel dor fie, Poz na niu,
Grat zu, Kra ko wie, To ru niu i Płoc ku.
W tym ro ku miał in dy wi du al ną wy sta wę
w za przy jaź nio nej z „Oto ja” Ga le rią
„TAK” w Poz na niu. Pa weł My se ra, któ ry
wspól nie z Mał go rza tą Sza e fer (obo je są
człon ka mi sto wa rzy sze nia „Oto ja” pro wa -
dzą ce go ga le rię w Płoc ku) był ku ra to rem
poz nań skiej wy sta wy mó wi o pra cach
Wiś niew skie go: „pa trzy dła” i „wi dzia dła”.

– Jest w nich bli żej nie o kre ślo ny nie po -
kój, na tręt ność oczu ga piów, któ re wy ło ni -
ły się z de chy w ukła dach bar wnych plam
tyl ko po to, by zas po ko ić cie ka wość cu dzą
in tym no ścią. De ska jest in te re su ją ca, ale
to tyl ko de cha. Na ji stot niej sze to co ma lu -
je, a nie na czym. To co chce po wie dzieć,
to isto ta sa ma w so bie – tłu ma czy. – Wy -
glą da na to, że Krzy chu w swo im ma lar -
stwie bar dziej przy sła nia, ukry wa niż od -
sła nia. Nie wiem, na ile jest to u nie go

świa do me, a na ile in tu i cyj ne ale zo sta wia
pew ne szcze li ny ci szy w ma gne ty zu ją cych
spoj rze niach ma lo wa nych przez sie bie po -
sta ci. (...) Pa mię tam „Du cha”, któ ry wy -
ło nił się z błę ki tów i bie li na su ro wej pil -
śni od an ty ra my. Był ple ner w Za krze wie,
2002 rok. Krzych od wró cił na szta lu dze
pły tę chro po wa tą stro ną, z me ta lo wą 
za wiesz ką do przo du, któ ra póź niej oka za -
ła się no sem ta jem ni czej po sta ci.

Wi dzia łem sku pio ne oczy „Wiś ni” i ca -
ły ry tu ał na kła da nia ma lar skie go me dium
na su ro we po do bra zie. Jak by ro bił to od
za wsze. Był tym ocza ro wa ny*.

Wer ni saż za pla no wa no na 20 paź dzier -
ni ka o godz. 18 w Ga le rii OTO JA (pl. Na -
ru to wi cza 2, wej ście: scho dy obok „10,5”).

Wy sta wa zor ga ni zo wa na w ra mach pro-
jek tu „Art. Brut – sztuka osobno czy w
odosobnieniu”. Kon fron ta cje w kon tek ście
sztu ki współ czes nej” do fi nan so wa ne go ze
środ ków Sa mo rzą du Wo je wódz twa Ma -
zo wiec kie go. (rł)

*) Tekst po cho dzi z ka ta lo gu do poz nań -
skiej wy sta wy ar ty sty w Ga le rii TAK

Wy sta wa pow sta ła z po łą cze nia
dwóch pa sji: mi ło ści do gór i pa sji fo to -
gra fo wa nia, któ rym po świę ca ją każ dą
wol ną chwi lę jej trzej au to rzy: Ra fał
Gu tow ski, Ar ka diusz Miaś kie wicz i Ar -
tur Kras. 

Pre zen to wa ne fo to gra fie zo sta ły wy -
ko na ne w trzech zu peł nie róż nych pas-
mach gór skich: Ne pa lu, Nor we gii i Pol -
ski, ale – jak pod kre śla ją au to rzy – łą czy
je jed no, uka zu ją gó ry, któ re na le ży fo -
to gra fo wać z res pek tem, gra ni czą cym
wręcz z na bo żeń stwem. 

– Kie dy mło dzi lu dzie – z mo ich war -
szta tów w PO KiS -ie – bę dąc ze mną
w gó rach, py ta ją mnie cza sa mi, dla cze -
go nio sę kil ka na ście ki lo me trów apa rat

fo to gra ficz ny i ro bię tyl ko dwa lub trzy
zdję cia, od po wia dam, że właś nie dlate -
go, dla tych dwóch, trzech zdjęć. Gó ry
nie są ła twe do fo to gra fo wa nia. Kie dy
się tam jest, war to za sta no wić się jak
zro bić zdję cie. Bo kie dy ro bi my ich kil -
ka set, a na stęp nie prze glą da my, to oka -
zu je się, że jest na nich wszyst ko, ale nie
gó ry – mó wił na wer ni sa żu Ar tur Kras. 

Jak ta sztu ka uda ła się trzem człon -
kom Płoc kie go To wa rzy stwa Fo to gra -
ficz ne go mo że cie zo ba czyć sa mi w fi lii
nr 5 Książ ni cy Płoc kiej (przy ul. Tum-
skiej 11 A, wej ście od ul. Sien kie wi cza),
w go dzi nach pra cy bib lio te ki.

Wy sta wa zo sta ła do fi nan so wa na
z bu dże tu mia sta. (rł)

Płoc kie To wa rzy stwo Fo to gra ficz ne i Książ ni ca Płoc ka za pra -
sza ją na naj no wszą wy sta wę za ty tu ło wa ną „Tam gdzie nie bo
spo ty ka się z zie mią”

Twa rzą w twarz z ab so lu tem

Bo gac two je go twór czo ści to umie jęt ność bu do wa nia na stro ju
z sub tel nych, wręcz mo noch ro ma tycz nych gam. Ga le ria OTO JA
za pra sza na wy sta wę Krzysz to fa Wiś niew skie go.

Pa trzy dła i wi dzia dła

Z naj wię kszym po dzi wem pa trzy łem
na pa na Sta ni sła wa – naj star sze go, po -
nad 90-let nie go „ak to ra” z zes po łu „A
by ło to tak” ze Słup na. Zwy kle mil czą -
cy i po są go wy te raz rześ ko prze ska ku je
przez ła we czkę, wy raź nie za do wo lo ny
ży wo re a gu je na grę ko le gów, cza sem
syp nie żar tem jak wte dy, gdy na pię cie
mię dzy ak to ra mi a re ży se rem się gnę ło
ze ni tu rzu ca: „Po łów kę pro szę”.

– Źle, źle, źle! Wszyst ko jest źle – wo -
ła Mi rek. To kwe stia ze spek ta klu, ale
kie dy ktoś go zde ner wu je po tra fi krzyk -
nąć: Ja nie bę dę w hałasie pra co wał, ja
je stem po waż ny ak tor. Emo cje pró bu je
stu dzić Ro ma, mo bi li zu jąc wszyst kich
do pra cy jak za wo do wy tre ner.

Pod czas re a li za cji po przed nie go przed-
sta wie nia – „Anio ły” – mó wi ła: Je stem
tro chę prze ra żo na, ni gdy nie by łam tak
bli sko pub licz no ści, to mnie onieś mie la.
Po ra dzi ła so bie świet nie. Te raz gra wred -
ną i żar łocz ną sio strę Ro ści sła wę. – Mnie
ma ma naz wa ła He le na, jak ta z Troi, a ją
Ro ści sła wa, bo ca ły czas ro ści żą da nia.
Żar łok je den! – wo ła wcie la ją ca się w ro -
lę He le ny Te re sa. Zda rza jej się jesz cze
zgu bić w tek ście, ale bar dzo się sta ra. 

– Pi sze pan no wy ar ty kuł? A bę dzie tym
ra zem coś o mnie? – py ta mnie 13-let ni
Ka mil. Jest jak ży we sre bro, wszę dzie go
peł no. Za wsze go to wy do pra cy. – Co
praw da tek stu miał nie wie le, ale opa no -
wał go w je den dzień – chwa li Ka mi la pan
re ży ser. 

W Dra ma tycz nym trwa ją pró by do
trze cie go przed sta wie nia „Skarb” w reż.
Pio tra Ba ły i wy ko na niu gru py te a tral -
nej „A by ło to tak” ze Słup na. Przy pom -
nij my, że gru pa to ak to rzy – ama to rzy
z gmin nych świet lic śro do wi sko wych,
li ce a list ki z płoc kich szkół, któ re miesz -
ka ją w Słup nie, a tak że pra cow ni cy tam -
tej sze go GOPS-u oraz oso by ze Śro do -

wi sko we go Do mu Sa mo po mo cy
w Słup nie. 

Pod ko niec 2008 ro ku wy sta wi li na
sce nie ka me ral nej Te a tru Dra ma tycz ne -
go spek takl na mo ty wach „Szop ki”
schil le row skiej pt. „Spot ka nie”, któ ry
bar dzo się płoc cza nom spo do bał. Mię -
dzy in ny mi dzię ki nie mu Piotr Ba ła –
re ży ser i au tor przed sta wie nia – otrzy-
mał wy róż nie nie To wa rzy stwa Przy ja -
ciół Te a tru. Hi sto ria dzia ła się w uzdro -
wi skach Kar pa cza. „Anio ły” wy sta wio -
ne kil ka mie się cy póź niej opo wia da ły
o do mu star ców. Przed sta wie nie po ru -
sza ło te mat odrzu ce nia przez ro dzi nę,
sa mot no ści i sta ro ści. I tym ra zem zes -
pół dał kon cer to we przed sta wie nie na
du żej sce nie. Za rów no w pier wszym jak
i dru gim spek ta klu in te gral ną czę ścią
przed sta wie nia by ły fil my, w któ rych
wy stą pi li zna ni po li ty cy, dzia ła cze sa -
mo rzą do wi, ak to rzy, mu zy cy, dy rek to -
rzy pla có wek kul tu ral nych, dzien ni ka -
rze czy płoc cy po li cjan ci. 

Po dob nie bę dzie i te raz. „Skarb” jak sa -
ma naz wa wska zu je to hi sto ria z klu czem.
Sło wo „hi sto ria” ma tu klu czo we zna cze -
nie, po nie waż Ba ła za mie rza nas prze-
nieść w za rów no cza sy Pow sta nia Li sto -
pa do we go, ja ki i woj ny pol sko – bol sze -
wic kiej czy Pow sta nia War szaw skie go. 

W tych sce nach za gra ją „wiel cy ak to -
rzy dru gie go pla nu” zna ni z po przed -
nich pro duk cji Pio tra Ba ły: gi ta rzy sta
Krzysz tof Mi siak, mar sza łek Adam
Stru zik, wójt gmi ny Słup no Ste fan Ja -
ku bow ski, Ste fan Fried man i wie lu in -
nych. O tym moż na się do wie dzieć pod-
czas pre mie ry 29 li sto pa da, o godz. 17
na du żej sce nie w Te a trze Dra ma tycz -
nym w Płoc ku.

Spek takl uświet ni ju bi le usz 5-le cia
Śro do wi sko we go Do mu Sa mo po mo cy
w Słup nie. (rł) 

Wielcy aktorzy drugiego planu: Tomasz Kordala i Leonard Sobieraj z reżyserem
Piotrem Bałą

Są już do świad cze ni. Nie bo ją się sce ny i re ży se ra, choć na dal
moc no prze ży wa ją każ dą pró bę. Pra cy jak zwy kle jest spo ro,
a pre mie ra już 29 li sto pa da.

Ca ły ten zgiełk, 
czyli Skarb Anio łów

Krzysztof Wiśniewski i jego prace
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16 li sto pa da bę dzie moż na zo ba czyć
ostat ni film z udzia łem Ja na Ma chul skie -
go, oczy wi ście w re ży se rii je go sy na Ju -
liu sza – twór cy kul to wych pol skich ko -
me dii, ta kich jak „Sek smi sja”, „Kil ler”
czy „Vin ci”. Le gen dar ny Kwin to po wra -
ca w „Ostat niej ak cji” – dy na micz nej
i za baw nej ko me dii, peł nej zwro tów ak cji
i fi na łu ja kie go nikt się nie spo dzie wa,
utrzy ma nej w kli ma cie naj lep szych fil -
mów Guy’a Rit chie go. Po ru szo ny po bi -
ciem wnu ka Zyg munt – se nior ro du – bie -
rze spra wę w swo je rę ce. Przy jeż dża do
sto li cy, by spot kać się ze swo i mi przy ja -
ciół mi z Pow sta nia War szaw skie go.
Wraz z to wa rzy sza mi bro ni po sta na wia
prze pro wa dzić ak cję od we to wą.

23 li sto pa da „Przed wioś nie” po ka że
„Ogro dy je sie ni” Ota ra Jos se lia nie go –
gru ziń skie go re ży se ra, któ ry wie le lat te -
mu wy e mi gro wał do Fran cji. Naz na czo -
ne gru ziń ską poe ty ką fil my Jos se lia nie go
zy ska ły nad Sek wa ną opi nię eg zo tycz ne -
go i bar dzo ory gi nal ne go spoj rze nia na
ży cie i uczy ni ły z ich twór cy fa wo ry ta fe -
sti wa lo wych ju ry. Już pier wszy film zre-
a li zo wa ny we Fran cji – „Le fa vo ris de la
lu ne” – otrzy mał Srebr ne go Lwa na MFF
w We ne cji w 1984 ro ku. „Ogro dy je sie -
ni”, po dob nie jak in ne fil my re ży se ra, nie
ma ją zwar tej dra ma tur gii. Ulot ne na stro -
je i róż no rod ne epi zo dy ukła da ją się
w ca łość, któ ra przy po mi na chwi la mi
hra ba low ski spo sób snu cia opo wie ści
i sur re a li stycz ny hu mor bli ski te mu, któ -
ry zna my z „Rej su”. Bo ha te rem
„Ogrodów je sie ni” jest Vin cent (Se ve rin
Blan chet) – po tęż ny mi ni ster, któ ry
z dnia na dzień tra ci wła dzę, ko chan kę
i przy ja ciół. Sta je się ni kim. Pa ra dok sal -
nie, dzię ki te mu mo że wresz cie dot knąć
i zo ba czyć rze czy wi stość. 

Ty dzień póź niej „Przed wioś nie” za -
pra sza na „Sztu czki” An drze ja Ja ki -
mow skie go. Pew nie pa mię ta cie pre mie -
rę te go fil mu w sa li kon cer to wej PSM
z ter ko czą cym pro jek to rem za gło wą.
Wresz cie moż na bę dzie obej rzeć ten
wspa nia ły film w god nych wa run kach,
w praw dzi wym ki nie. To peł na bły skot -
li we go hu mo ru opo wieść o sa mo cho -
dach, ko bie tach i mi ło ści. Poe tyc ki film
o tym, jak moż na rzu cić wyz wa nie lo so -
wi, oszu kać go lub prze ku pić, a cza sem
za grać va bank z przez na cze niem. Obok

bra wu ro wej re ży se rii urze ka ją w nim
do sko na łe, ską pa ne w let nim słoń cu,
zdję cia Ada ma Ba jer skie go.

Ko lej ny wie czór też bę dzie prze bie gał
pod zna kiem pol skie go ki na. 7 grud nia
na wi dzów cze ka ple ja da pol skich ak to -
rów – An drzej Gra bow ski, An na Przy-
byl ska, To masz Ka ro lak, Łu kasz Gar lic -
ki – w naj no wszym fil mie Da riu sza Ga -

jew skie go – twór cy „War sza wy”. Dwu -
dzie sto kil ku let ni Wal de mar, za na mo wą
swo je go są sia da pa na Ku ki, wy ru sza
w au to bu so wą po dróż do Wied nia. Je go
przy go da za czy na się już na dwor cu,
kie dy au to bus oka zu je się być roz la tu ją -
cym się gra tem, a je go pa sa że ro wie to
pse u do tu ry ści, prze my ca ją cy do Au strii
wę dzo ną kieł ba sę i wód kę. „Lek cje Pa -
na Ku ki” to peł na hu mo ru opo wieść
opi su ją ca słod ko -gorz kie re a lia ży cia. 

Na Spot ka nia Fil mo we „Przed wioś -
nie” za pra sza w po nie dział ki o godz. 19
(szcze gó ło wy pro gram po ni żej). Szcze -
gó ły na www.no ve ki no.pl/ki na/przed -
wios nie/ opr. (r.ł.)

FIL MO WE SPOT KA NIA:

16.11 – Ostat nia ak cja 
23.11 – Ogro dy je sie ni 
30.11 – Sztu czki 
7.12 – Gra na to wy Pra wie Czar ny 
4.12 – Lek cje Pa na Ku ki 
21.12 – Po patrz na mnie 
28.12 – Brick La ne

Ru szy ła ko lej na edy cja Spot kań Fil mo wych w „Przed wioś niu” 

Ki no ma gii i ab sur du 

Je go twór czość zda je się być za wie -
szo na po mię dzy re a liz mem a sym bo -
liz mem, peł nią ży cia a kon tem pla cją,
zie mią a nie bem. Mu ze um Ma zo wiec -
kie za pra sza na wy sta wę „Jó zef Cheł -
moń ski. In me mo riam. W 160 rocz ni cę
uro dzin”. 

Ar ty sta ma lo wał sce ny ro dza jo we,
uka zu jąc z du żym au ten tyz mem ży cie
wsi pol skiej i ukra iń skiej oraz sce ny
my śliw skie. W re a li stycz nych, na stro jo -
wych pej za żach z wiel ką wraż li wo ścią
od twa rzał ko lo ryt przy ro dy. 

Nie by ły to je dy nie ład ne wi do ki. Za
ukła dem barw i kształ tów, cho wał głę bo -
kie tre ści. Klucz do nich tkwi w hi sto rii,
sztu ce, li te ra tu rze, re li gii, ota cza ją cym
śro do wi sku, a tak że w bio gra fii sa me go
ar ty sty Z dru giej stro ny to płót na Cheł -
moń skie go poz wa la ją le piej ro zu mieć ro -
dzi mą tra dy cję, hi sto rię i sztu kę. Na płoc -
kiej wy sta wie moż na obej rzeć m. in.:
Czaj ki (1890), Or kę (ok. 1896), Cza ple

(ok. 1906), Żu ra wie (Po wi ta nie słoń ca-
żu ra wie) z 1910, Żu ra wie (Żu ra wie o po -
ran ku) – szkic (ok. 1913) i Pi ja ne go chło -
pa (stu dium do obra zu) ok. 1878. Obra zy
po cho dzą ze zbio rów mu ze ów w Płoc ku,
Byd gosz czy, Ży rar do wie, Ka to wi cach,
Ra do miu, Ło dzi, To ru niu i Bia łym sto ku
oraz z ko lek cji pry wat nej. 

W ra mach ob cho dów 160. rocz ni cy
uro dzin Jó ze fa Cheł moń skie go Mu ze um
Ma zo wiec kie za pra sza płoc czan 19 li -
sto pa da (godz. 13 dla mło dzie ży, 18 –
dla do ro słych) na od czyt pt. „ Cheł moń -
ski je dzie do Pa ry ża” Ta de usza Ma tusz -
cza ka – au to ra mo no gra fii ar ty sty. 26 li -
sto pa da od godz. 17 w ka mie ni cy przy
Tum skiej 8 go ścić bę dą po tom ko wie
i przy ja cie le ro dzi ny J. Cheł moń skie go.
Bę dzie to wie czór ro dzin nych wspom-
nień. Na za koń cze nie Mu ze um za pra sza
ro dzi ców z dzieć mi na Mi ko łaj ki
z Cheł moń skim (5 grud nia, w godz. 10
– 16.30) (rł)

Żu ra wie Cheł moń skie go

Kadr z filmu ,,Sztuczki”

Karl Kro low uro dził się w 1915 r.
w Ha no we rze. Był nie miec kim pi sa -
rzem, poe tą, au to rem prze kła dów li te -
rac kich z ję zy ka fran cu skie go i hisz pań -
skie go, pub li ko wał ese je i re cen zje li te -
rac kie, pi sy wał tak że pod pse u do ni mem
Ka rol Kröpcke. 

W la tach 1935-1942 stu dio wał ger-
ma ni sty kę, ro ma ni sty kę, fi lo zo fię i hi -
sto rię sztu ki na Uni wer sy te tach we
Wro cła wiu i w Ge tyn dze. Od 1942 r.
miesz kał w Ge tyn dze, Ha no we rze, a od
1956 r. w Dar mstadt.

Był człon kiem nie miec kie go PEN-u,
Nie miec kiej Aka de mii Ję zy ka i Poe ty ki
w Dar mstadt (dwu krot nie ja ko pre zes),
Aka de mii Na uk i Li te ra tu ry w Mo gun -
cji, Ba war skiej Aka de mii Sztuk Pięk -
nych. Za swój wie lo stron ny do ro bek
otrzy mał licz ne wy róż nie nia m.in. Na -
gro dę Li te rac ką im. Ge or ga Büchne ra,

Na gro dę Li te rac ką Dol nej Sak so nii,
Odz na kę Goe the go Lan du He sji, Or der
Za słu gi Re pub li ki Fe de ral nej Nie miec,
Na gro dę Li te rac ką im. Ra i ne ra Ma rii
Ril ke go za li ry kę.

Zmarł w Dar mstadt w 1999 ro ku.

Mał go rza ta Pło szew ska uro dzi ła się
w Płoc ku w 1956 ro ku. Z wyksz tał ce nia
jest na u czy ciel ką, pe da go giem te a tral -
nym, poet ką, au tor ką prze kła dów poe ty-
c kich i pro jek tów li te rac kich. 

Jest człon kiem Związ ku Li te ra tów
Pol skich, Związ ku Pi sa rzy Nie miec kich
w Stut tgar cie, Mię dzy na ro do we go
Zrze sze nia Au to rów KO GA w Min den
oraz człon kiem re dak cji Ma ga zy nu Kul-
tu ral ne go ZA RYS w Dar mstadt.

Do 2009 r. do ko na ła prze kła du utwo -
rów li te rac kich ok. 90 pol skich i nie -
miec kich twór ców. (j)

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za pra sza do Do mu Dar mstadt 
17 li sto pa da o godz. 18 na wie czór poe zji, po świę co ny twórczoś-
ci Kar la Kro lo wa z Dar mstadt pt. ,,Mię dzy wier sza mi”. Prze kła -
du wier szy do ko na ła Mał go rza ta Pło szew ska, ona też po pro wa -
dzi spot ka nie z poe zją nie miec ką. Wstęp wol ny.

Mię dzy wier sza mi
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Pił kar ska je sień na płoc kim sta dio nie
przy Łu ka sie wi cza do bieg ła koń ca i chy ba
wszy scy bę dą chcie li o niej jak naj szyb ciej
za pom nieć. Dwa me cze za koń czo ne
zwy cię stwem, osiem re mi sów i sie dem
po ra żek. Ta ki bi lans na ko niec run dy je -
sien nej nie za do wa la na pew no ni ko go.
Za rów no pił ka rze, jak i ki bi ce z pew no -
ścią li czy li na miej sce w gór nej czę ści ta -
be li. O awan sie do ek stra kla sy ra czej mó -
wi ło się w kon tek ście tzw. „po boż nych
ży czeń”, ale spo koj ne miej sce po wy żej
środ ka ta be li, gwa ran tu ją ce spo koj ny byt
w I li dze mia ło być osią gnię te bez prob-
le mu. Gwa ran tem te go spo ko ju miał być
tre ner Da riusz Ku bic ki. 

Nie ste ty i je mu po byt na płoc kich
obiek tach spor to wych nie wy szedł na
do bre. Wy ni ki (a ra czej ich brak) prze -
są dzi ły o je go dy mi sji jesz cze przed
koń cem run dy. Je go miej sce za jął Jan
Zło mań czuk, któ ry ma „po u kła dać” grę
płoc kiej Wi sły i przy go to wać zes pół do

wal ki wios ną o utrzy ma nie w I li dze.
Sa mi za wod ni cy swo ją grą już nie jed no -
krot nie udo wod ni li, że wo li wal ki, am -
bi cji i in dy wi du al nych umie jęt no ści im
nie bra ku je, ale wie lo krot nie na dro dze
do zwy cię stwa sta wał zwy czaj ny brak
dy scy pli ny tak tycz nej. Bram ki sa mo -
bój cze lub tra co ne w zu peł nie nie groź -
nych oko licz no ściach, de cy do wa ły
o koń co wym re zul ta cie, naj czę ściej nie -
ko rzyst nym dla gra czy z Płoc ka. 

Je dy nym po zy tyw nym ob ja wem,
dzię ki któ re mu moż na z lek kim op ty -
miz mem pa trzeć w przy szłość, jest
ostat nie zwy cię stwo ze Zni czem Prusz -
ków 3:1 w ostat nim w tym ro ku ka len -
da rzo wym me czu ro ze gra nym przed
włas ną pub licz no ścią. W ta be li po 17
ko lej kach run dy je sien nej i 1 ko lej ce
run dy wio sen nej ro ze gra nej awan sem
Wi sła zaj mu je 16. lo ka tę z do rob kiem
17 pun któw i tra ci do li de ra Wi dze wa
Łódź 21 pun któw. PN

Ubieg ły mie siąc ob fi to wał w wie le
uda nych star tów za wod ni ków płoc kie -
go El jo ta. Mło dzi ju do cy by li ak tyw ni
nie tyl ko na ma tach lo kal nych, ale
rów nież po za gra ni ca mi na sze go mia s-
ta. Kon fron ta cja, za rów no z za wod ni -
ka mi kra jo wy mi jak i ró wieś ni ka mi
z in nych kra jów, przy nio sła im wie le
me da lo wych po zy cji i prze de wszyst -
kim cen ne do świad cze nia. Na Mię dzy -
na ro do wych Mi strzo stwach Płoc ka ro -
ze gra nych 10 paź dzier ni ka w ha li
spor to wej Cen trum Edu ka cji 47 re pre -
zen tan tów UKS Eljot wy wal czy ło 20
po zy cji na po dium, w tym 10 na je go
naj wyż szym stop niu. W eli mi na cjach
stre fo wych do Ogól no pol skie go Tur -
nie ju Kwa li fi ka cyj ne go Ju nio rów
Młod szych w Ju do, ro ze gra nych 18
paź dzier ni ka w War sza wie, barw Ucz -
niow skie go Klu bu Spor to we go El jot
bro ni ła trój ka za wod ni ków: Mo ni ka
Dzię bow ska, Mar cin Dy mek i Do mi -
nik Ber liń ski. Mi mo, że wszy scy po do -

piecz ni tre ne ra Krzysz to fa Masz ta -
kow skie go sto czy li niez wy kle wy rów -
na ne wal ki to tyl ko star tu ją cej w wa -
dze +70 kg Mo ni ce Dzię bow skiej uda -
ło się wy wal czyć 3. lo ka tę i awans do
ogól no pol skich fi na łów. 

Ty dzień póź niej, na ma tach Oś rod ka
Spor tu i Re kre a cji w Gro dzi sku Ma zo -
wiec kim, ro ze gra ny zo stał Ogól no pol -
ski Tur niej Ju do o Pu char Bur mi strza.
W za wo dach wy star to wa ło po nad 300
za wod ni ków z 20 klu bów zrze szo nych
w ma kro re gio nie war szaw sko – ma zo -
wiec kim. Z 17 za wod ni ków UKS Eljot
Płock, któ rzy wy star to wa li w tych za -
wo dach, aż 9 sta nę ło na po dium. Na
pier wszych lo ka tach upla so wa li się: Ga -
bry sia No wa czyk, Alek san dra Wilk, Ol -
ga Bem be ni sta, Ol ga Adam ska. Dru gie
miej sca przy pa dły: Mi cha ło wi Grzy-
wiń skie mu oraz Mar ty nie Ma ślan ce. Na
naj niż szym stop niu po dium sta nę li: Bar-
tosz Ko per, Piotr Woj dy niak oraz Da -
wid Sta chu la. PN

Uda ne star ty El jo ta

Smut na pił kar ska je sień
Opo le by ło gos po da rzem te go rocz ne go

Pu char Pol ski Mło dzie ży w Ju do. W tym
jed nym z naj wyż szych (za raz po Mi strzo -
stwach Pol ski), kra jo wej ran gi mło dzie żo -
wym tur nie ju uczest ni czy ło 148 za wod ni -
ków i za wod ni czek, re pre zen tu ją cych kil -
ka dzie siąt klu bów. Barw Płoc ka z po wo -
dze niem bro ni ła Do ro ta Smo rzew ska –
za wod ni czka klu bu UKS „Sen sei”. Wal-

czy ła w ka te go rii wa go wej 57 kg. z 9 in ny -
mi za wod ni czka mi. Płoc czan ka po szczę -
śli wym lo so wa niu tra fi ła wol ny los i prze -
szła do ko lej nej czę ści dra bin ki bez wal ki,
a na stęp nie sto czy ła trzy emo cjo nu ją ce po -
je dyn ki z za wod ni czka mi wy so ko no to wa -
nych klu bów: Czar ni By tom (dwie wal ki)
i UKS Op ty Gdy nia, dwie z nich roz strzy -
ga jąc na swo ją ko rzyść i jed ną prze gry wa -
jąc. Tym sa mym zdo by ła brą zo wy me dal
Pu cha ru Pol ski Mło dzie ży w Ju do. Jest to
naj wię kszy suk ces w ju do Do ro ty, za wod -
ni czki zna nej do tych czas z suk ce sów na
are nie kra jo wej i mię dzy na ro do wej, ale we
współ za wod nic twie znacz nie niż szej ran gi. 

Jest to w hi sto rii płoc kie go ju do trze ci
brą zo wy me dal w tej ka te go rii wie ko wej,

jed nak po przed nie dwa zdo by te by ły aż
21 lat te mu w Kiel cach na MMP. Zda -
niem Do ro ty spo ry wkład w jej przy go to -
wa nie do te go tur nie ju mia ły zgru po wa nia
ka dry, na któ rych pra co wa ła ze szta bem
tre ner skim i spa ring par tner ka mi. sm

Mło dzie żo wy brąz w ju do

W Cet nie wie (3-7 li sto pa da) od był się
Tur niej Na dziei Olim pij skich kadr wo -
je wódz kich w pił ce ręcz nej dziew cząt
rocz ni ka 95. Na 15 zes po łów re pre zen -
tu ją cych wo je wódz twa ka dra Ma zo wsza
za ję ła 5. miej sce. Zwy cięz cą zo stał zes -
pół z Po mo rza.

Ka drę Ma zo wsza re pre zen to wa ły za -
wod ni czki z Sier pca, War sza wy i Płoc -
ka (14 dziew cząt).

W ka drze wo je wódz kiej z AZS
PWSZ „Ju trzen ka” Płock zna laz ło się
6 dziew cząt: Mar ty na Bo ry sław ska,
Jo an na Za rem ba, Mo ni ka Obrę bal ska,

Na ta lia Ko rze niew ska, Do mi ni ka
Wasz kie wicz, Ma gda le na Brzyszcz.

Ce lem te go tur nie ju by ło po wo ła nie
naj lep szych za wod ni czek do ka dry
Pol ski. Z na sze go wo je wódz twa 
zna laz ły się w niej 3 za wod ni czki:
Mar ty na Bo ry sław ska, Za rem ba Jo an -
na(AZS PWSZ „Ju trzen ka” Płock)
i Mo ni ka Ba woł (MKS „Ma zur” 
Sierpc).

Tre ne rem ka dry Ma zo wsza jest Ma -
rek Ja go dziń ski – tre ner mło dzi czek
AZS PWSZ Ju trzen ka Płock i Piotr
Tyn dorf z Sier pca. M.W.

Te ni si ści na wóz kach Sto wa rzy sze nia
In te gra cyj ny Klub Te ni sa przy wie źli
z Drzon ko wa z XIV Ha lo wych Mi s-
trzostw Pol ski 3 zło te, 2 srebr ne i 2 brą -
zo we me da le.

W grze sin glo wej męż czyzn swój
pier wszy w ka rie rze ty tuł Ha lo we go Mi -
strza Pol ski wy wal czył Piotr JA RO -
SZEW SKI. W fi na le po ko nał Al bi na
BA TYC KIE GO (Spar ta kus Koź min
Wiel ko pol ski) 6/2; 5/7; 1/6. Brą zo we
me da le zdo by li: Ka mil FA BI SIAK i Je -
rzy KU LIK. Fa bi siak w pół fi na le prze-
grał z Ba tyc kim 1/6; 1/6, a Ku lik z Ja ro -
szew skim 1/6; 2/6.

W grze deb lo wej męż czyzn pa ra JA -
RO SZEW SKI / BA TYC KI wy gra ła
z pa rą klu bo wą SIKT Płock Ka mil FA -
BI SIAK / Je rzy KU LIK 6/0; 6/1.

W grze sin glo wej ko biet swej szan sy
nie wy ko rzy sta ła Ju dy ta Ol szew ska
(SIKT Płock). Przy nie o bec no ści naj -
lep szej obec nie pol skiej te ni sist ki
Agniesz ki Bar tczak (LOB Wro cław)

by ła głów ną pre ten den tką do ty tu łu Mi -
strzy ni Pol ski. W me czu o I miej sce
prze gra ła z Lu cy ną Miętr kie wicz
(ZSTTW Zie lo na Gó ra) 3/6; 2/6.

W grze deb lo wej ko biet pa ra MIĘTR -
KIE WICZ / OL SZEW SKA w me czu fi -
na ło wym wy gra ła z pa rą Ka ta rzy na
Gór ska (GEM Mię ko wo) / Ka ta rzy na
Woj cie szak (SPAR TA KUS Koź min
Wlkp.) 6/0; 6/0.

Do za koń cze nia se zo nu te ni so we go
z im prez kra jo wych po zo stał do ro ze -
gra nia tyl ko Kra jo wy Tur niej Ma sters,
do któ re go zak wa li fi ko wa li się płoc cza -
nie: Ju dy ta, Ol szew ska, Piotr Ja ro szew -
ski, Je rzy Ku lik i Ka mil Fa bi siak. Tur -
niej zo sta nie ro ze gra ny w Poz na niu
w pier wszym ty god niu grud nia.

Piotr Ja ro szew ski, dzię ki swej wy so kiej
po zy cji na świa to wej li ście ITF (m.13),
zak wa li fi ko wał się do TUR NIE JU MA S-
TERS w grze deb lo wej, gdzie wy stę po wał
bę dzie (25 – 29 li sto pa da) w pa rze ze Sło -
wa kiem Jo ze fem Fe li xem. W.Ch.

SIE DEM me da li „wóz ka rzy”

Płoc czan ki w ka drze
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Spró buj za pa lić 
ma leń ką świe czkę, 
za miast prze kli nać
ciem ność.

Kon fu cjusz

Nie co dzien ne lek cje ję zy ków ob cych
zor ga ni zo wa no w koń cu paź dzier ni ka
w Zes po le Szkół nr 1. Wszyst ko za spra -
wą In sty tu tu Goe the go, któ ry po sta no -
wił w ten nie co dzien ny spo sób za chę cić
do na u ki ję zy ka na szych za chod nich są -
sia dów.

– Pro jekt obej mu je ca łą Pol skę – mó -
wi Kla u dia Wer ner z In sty tu tu, dla któ -
rej Płock był pią tym mia stem w któ rym
po pro wa dzi ła lek cje nie miec kie go. Nie -
miec ki jest pier wszym ję zy kiem w Unii
Eu ro pej skiej, ale zdo mi no wał go ostat-
nio an giel ski. A prze cież po nie miec ku
mó wi się nie tyl ko w Niem czech, ale 
i w Au strii, Szwaj ca rii, na wet gwar dia
pa pie ska po ro zu mie wa się po nie -
miec ku. War to więc przy wró cić ran gę
te mu ję zy ko wi.

Lek cja w sa li gim na stycz nej od by wa -
ła się po pol sku (gim na zja li ści do pie ro

za czę li uczyć się ję zy ka ob ce go) i po
nie miec ku. Roz po czę to od od po wie dzi
na pod sta wo we py ta nie: po co uczy my
się ję zy ków ob cych? A po tem wszy scy
wy ru szy li w po dróż „De utsch Wa gen
To ur”, po sił ku jąc się krzy żów ka mi, któ -
rych ha sła pro wa dzi ły do ko lej nych sta -
cji, re bu sa mi, qu i za mi i wiel ki mi po sta -
cia mi na u ki, li te ra tu ry nie miec kiej
i spor tu jak: Ber told Brecht, Wil helm
Roen tgen, Bra cia Grimm, Franz Bec k-
en ba u er.

W ZS nr 1 pro jekt roz sze rzo no na in -
ne ję zy ki na u cza ne w szko le i ucz nio wie
posz cze gól nych klas mie li moż li wość
za pre zen to wa nia swo ich pro jek tów na
wie lo ję zycz nym „Kra mo wi sku”, re kla -
mu ją cym to, co kra je ma ją naj cie ka -
wsze go do za o fe ro wa nia – od sław nych
po sta ci po czy na jąc po przys ma ki ku li -
nar ne. (j)

Nie miec ki z Goe them Dla 
hos pi cjum

Już po raz dru gi Ogól no-
ksz tał cą ca Szko ła Mu zycz na
w Płoc ku włą cza się w ogól -
no pol ską kam pa nię „Hos pi -
cjum to też ży cie”. Ele men -
tem kam pa nii jest przy go to -
wa ne przez ucz niów i na u -
czy cie li szko ły przed sta wie -
nie pt. „Czer wo ny Kap tu rek
do gó ry no ga mi”.

Spek takl dla dzie ci i do ro -
słych obej rzeć bę dzie moż na
20 li sto pa da o godz. 17
w sa li wi do wi sko wej Pań st-
wo wej Szko ły Mu zycz nej
w Płoc ku przy ul. Ko le gial -
nej 23. 

Wstęp wol ny.
Po przed sta wie niu od bę -

dzie się kier masz ozdób
świą tecz nych, z któ re go do -
chód prze ka za ny zo sta nie
Płoc kie mu Hos pi cjum dla
Dzie ci.                         WM
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– Za pra szam do Etio pii, kra ju na
Wy ży nie Abi syń skiej, któ rej pra sta ra
kul tu ra się ga I ty siąc le cia p.n.e. – za -
chę ca M. Rych lic ka. Zaj rzy my do mo -
no li tycz nych ko ścio łów La li be li, przy
któ rych bu do wie po noć po ma ga li
anio ło wie. Rze czy wi ście, jak na nie
pa trzy łam to da wa łam wia rę tym 
le gen dom. 

Pop ły nie my na wys py Je zio ra Ta -
na, gdzie skry wa ją się od świa ta,
w kom plet nej ci szy, pięk nie ma lo wa -
ne świą ty nie. Wew nątrz kap ła ni po -
ka żą nam niez wy kle bo ga to zdo bio ne
krzy że i ilu mi no wa ne bib lie spi sa ne
w ję zy ku ge’ez. Po sta ram się przyb li -
żyć ta jem ni cę Ar ki Przy mie rza skry-
wa nej w nie do stęp nej ma łej świą ty ni
w Axum.

Dla mnie Etio pia to tak że kraj pięk -
nych lu dzi. Smu kłe ko bie ty po ru sza ją ce
się z wiel ką gra cją i skry wa ją ce przed
słoń cem pod ko lo ro wy mi pa ra sol ka mi.
Szczu pli męż czyź ni w po włó czy stych
ga bi, od ga nia ją cy in sek ty mio teł ką cze -
rą. Zach wy cał mnie ich wew nętrz ny
spo kój i dum ne spoj rze nie. 

Opo wiem o pro ce sie pa rze nia ka wy,
na któ rą za pro szo no nas do cha ty

w gó rach Sie men, a na obiad spró bu -
je my tra dy cyj nej yn dże ry. Zaj rzy my do
do mu na sze go prze wod ni ka, któ ry jest
mu zuł ma ni nem, poz na my jed ną z je go
żon i gro mad kę ich dzie ci. 

Prze pięk ny wo dos pad Tis Isat na
Ni lu Błę kit nym w pob li żu J. Ta na hip-
no ty zu je swo ją si łą i zach wy ca tę czą
z py łu wod ne go. W gó rach Sie men,

oprócz pięk nych kra jo bra zów, zbli ży -
my się po wo li do ba wią cych się małp
o krwa wią cym ser cu. 

Pięk ne za byt ki i kra jo bra zy kon tra -
stu ją jed nak że z bie dą miesz kań ców
te go peł ne go ta jem nic kra ju.

Wszyst ko to zo ba czyć moż na za
dar mo, bo wiem wstęp do Klu bu jest
wol ny. M. R.

16 li sto pa da w Do mu Dar mstadt uczest ni cy Klu bu „Po dró że” im. To ny’e go Ha li ka wy bio rą się do
Etio pii. Po czą tek zwie dza nia na slaj dach o godz. 18. Prze wod ni kiem bę dzie Ma rian na Rych lic ka. 

PIĘK NY KRAJ BIED NYCH LU DZI 

Ki no He lios w Płoc ku ob cho dzi
swo je pier wsze uro dzi ny. Z tej oka zji
or ga ni zu je kon kurs z na gro da mi. Każ -
dy, kto do 30 li sto pa da ku pi bi let
otrzy ma ku pon kon kur so wy, na któ -
rym trze ba wpi sać ży cze nia uro dzi no -
we. Na au to rów naj cie ka wszych ży -
czeń cze ka ją na gro dy, m.in. te le wi zor
plaz mo wy, So ny Play Sta tion 3, Bal
Syl we stro wy dla 2 osób i wie le in -

nych. Po za tym, Ki no He lios za pra sza
na gry, za ba wy, ma lo wa nie twa rzy
oraz kon kur sy 21 li sto pa da w godz.
16 – 18 i 22 li sto pa da w godz. 15 –
17. W ostat ni li sto pa do wy we e kend
(godz. 15 – 18) ki no za pra sza wszyst -
kich do MI NI ZOO na po ka zy tań ca
oraz gry i za ba wy, któ re pre zen to wać
bę dzie gru pa ani ma to rów z MDKu
w Płoc ku. (h)

Uro dzi ny ki na

Dla za stęp cy 
dy rek to ra te a tru

Kie dy „słu gą dwóch pa nów”
Ma riusz „Po gon” zo stał,
pew nie za stęp stwu sze fa
ro li – tak że spro sta.

Wi told Mie rzyń ski


