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Niech do broć i ra dość za gosz czą
w Pań stwa do mach w świę ta Boże go
Na ro dze nia, a szczęście i po myśl ność 
ni gdy Was nie opusz czają w No wym
2010 ro ku 

Ra da Mia sta Płoc ka
Pre zy dent Mia sta Płoc ka

Re dak cja „Sy gna łów Płoc kich“
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Z wi gi lij nych wróżb do na szych
cza sów za cho wa ło się nie -
wie le. Jesz cze tyl ko
w niek tó rych do mach
wkła da się sia no
pod obrus i zo sta -
wia wol ne na kry -
cie dla nies po -
dzie wa ne go go ś-
cia. Ale z wy cią -
gnię te go spod
obru sa źdźbła już
pan ny nie wró żą so -
bie za mę ścia.

Kto dziś rzu ca łyż kę
ku tii na su fit, by spraw dzić czy

nad cho dzą cy rok bę dzie uro dzaj ny?
Kto od ilo ści gwiazd na

nie bie w wi gi lij ną noc
uza leż nia nieś ność

kur w no wym ro -
ku? Nie do wie my
się tak że, czy
prze ży je my na -
stęp ny rok, bo
na pa ster kę nie
cho dzi się już ze

świe ca mi. Daw -
niej wie rzo no, że

zgaś nie cie świe cy
pod czas mszy oz na cza ło

za po wiedź śmier ci. 

Świę ta nie mo gą obyć się bez
pier ni ków. A do pier ni ków naj lep -
szy jest miód i ba ka lie. Mo że
spró bu je cie w tym ro ku upiec

Mio dow nik
Skład ni ki: 25 dag mą ki (pszen na

zmie sza na z żyt nią), 12 dag (1/3
szklan ki) mio du (naj le piej spa dzio -
we go), 5 dag cu kru, 2 ja ja, pół 
szklan ki śmie ta ny (22 proc.), ły że -
czka przy pra wy do pier ni ków, 1-2
ły że czki so dy, 10-15 dag ba ka lii
(ro dzyn ki, mi gda ły, orze chy, sma -
żo na skór ka po ma rań czo wa), kil ka
ły żek moc ne go na pa ru her ba ty.

Wy ko na nie: ja ja roz bić, żół tka
utrzeć z cu krem, a z bia łek ubić szty-
w ną pia nę. Ucie ra jąc żół tka stop nio -
wo do da wać wy mie sza ną z so dą
mą kę, za go to wa ny i prze stu dzo ny
miód, śmie ta nę. Gdy cia sto jest za
gę ste roz rze dzić na pa rem her ba ty.

Ba ka lie po sie kać, ro dzyn ki na 5
mi nut wło żyć do go rą cej wo dy, osą -
czyć. Wszyst kie ba ka lie opró szyć
mą ką (by nie opa dły na dno w cza sie
pie cze nia) i wmie szać w przy go to -
wa ne cia sto. Na koń cu do dać ubi tą
pia nę i de li kat nie wy mie szać. Prze -
ło żyć cia sto do for my i piec oko ło
go dzi ny w tem pe ra tu rze 180 st. 

Upie czo ny mio dow nik moż na
po lu kro wać lub po lać go to wą po le -
wą cze ko la do wą. 

Ko ścio ły Wschod nie – za rów no ka -
to lic kie jak i pra wo sław ne – trzy ma ją ce
się ka len da rza ju liań skie go, ob cho dzą
uro czy stość 7 stycz nia, któ ry jest dla
nich 25. dniem grud nia. Róż ni ca mię -
dzy ka len da rza mi wy no si 13 dni.

Bo że Na ro dze nie w obrząd ku bi zan -
tyj skim na le ży do 12 wiel kich świąt li -
tur gicz nych, ale żad ne z nich nie jest
tak uro czy ście ob cho dzo ne. Po prze dza
je 6-ty god nio wy post bo żo na ro dze nio -
wy, któ ry za czy na się 15 li sto pa da. Ma
cha rak ter po kut ny, w prze ci wień stwie
do obrząd ku rzym skie go, któ ry jest cza-
sem ra dos ne go ocze ki wa nia.

Dwie nie dzie le przed uro czy sto ścią
Ko ściół Wschod ni wspo mi na świę-
tych, któ rzy do stą pi li zba wie nia, dzię-
ki wie rze w ma ją ce go na ro dzić się

Zba wi cie la. Pier wsza na zy wa się nie -
dzie lą pra oj ców (wspo mi na pa triar -
chów od Ada ma do św. Jó ze fa), dru ga
nie dzie lą oj ców (wy sła wia się pa triar -
chów, z któ rych w pro stej li nii na ro -
dził się Me sjasz).

Nie ma zwy cza ju urzą dza nia szop ki
z fi gu ra mi. Na wi docz nym miej scu
umiesz cza się je dy nie du ży obraz,
przed sta wia ją cy sce nę na ro dze nia i de -
ko ru je się go. Wie czo rem spo ży wa
wie cze rzę wi gi lij ną. Po mo dli twie
uczest ni cy dzie lą się pros fo rą, czy li
chleb kiem z pszen nej mą ki, upie czo -
nym na droż dżach. Wię kszą ilość ta -
kich bu łe czek przy go to wu je się na nie -
dzie lę po prze dza ją cą Bo że Na ro dze nie
i po li tur gii kap łan świę ci je a lu dzie za -
bie ra ją do do mu.

Bo że Na ro dze nie 
w Ko ścio łach Wschod nich

Na okładce 
kartka świąteczna
z ok. 1900 r.

Wi gi lij ne wróż by Z naj lep szy mi 
ży cze nia mi

Je den z naj star szych zwy cza jów,
kul ty wo wa nych do dziś, ka że aby
świą tecz ne ży cze nia wią za ły się
z wza jem nym ob da ro wy wa niem
się. Po da rek był czę sto sym bo licz -
ny. Po czy na jąc od rzym skich 
Sa tur na liów słod kie pre zen ty by ły
naj po pu lar niej sze – mia ły oz na -
czać, że ob da ro wa ne mu ży czy się
wszel kich sło dy czy ży cia.

W do bie re ne san su na dwo rach
wrę cza no, spro wa dza ne z We ne cji,
mar ce pa no we fi gur ki np. po stać
For tu ny z ro giem ob fi to ści, Amor-
ka, Ba chu sa na becz ce. Wy twor -
nym pre zen tem by ła mi sa srebr na
lub poz ła ca na, peł na po ma rań czy,
cy tryn i ba ka lii. Pan ny ob da ro wy -
wa ły na rze czo nych włas no ręcz nie
haf to wa ny mi pa sa mi, żo ny da wa ły
mę żom uszy te przez sie bie ko szu le,
męż czyź ni zaś wie sza li na szy jach
swo ich dam łań cusz ki, wrę cza li 
pu zder ka na peł nio ne pach ną cy mi
zio ła mi. Wła ści wym pre zen tem był
też pies. Np. król Zyg munt Au gust
do stał od swo ich dwo rzan dwa
char ty: Gry fa i Sy bil lę, któ re po tem
to wa rzy szy ły mu na ło wach i w po -
dró żach.

W owych cza sach nie stro nio no
też pod ob da ro wy wa nia się
przed mio ta mi kul tu re li gij ne go.
Wła ści wym po da run kiem był ró -
ża niec z san da ło we go drze wa lub
krysz ta łów gór skich, oł ta rzyk po -
dróż ny z jas pi su czy re lik wiarz
w ozdob nym me da lio nie.

Sto lat te mu mod ne by ły wszel -
kie go ro dza ju bre lo czki, naj czę -
ściej sym bo li zu ją ce szczę ście:
sło nik, pod ko wa, czte ro list na ko -
ni czy na. Pa ni do mu świą tecz ni
go ście obo wiąz ko wo wrę cza li do -
ni czkę z kwit ną cym kwiat kiem.

opr. (j)

Przy wi gi lij nym sto le,
Ła miąc op ła tek świę ty
Pom nij cie, że dzień ra dos ny
W mi ło ści jest po czę ty.

Że ja ko mó wi Wam wszyst kim
Daw ne, od wiecz ne orę dzie
Z pier wszą na nie bie gwia zdą
Bóg w na szym do mu za się dzie.

Jan Ka spro wicz

Pokłon Trzech Króli, malarz wrocławski, fragm. ok. 1466 MNW (Muzeum Narodowe w Warszawie)
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W Ga le rii Ma zo via znaj dą się ta kie
sie ci jak: je dy ny w płoc kim re gio nie
sa lon Me dia Markt, pier wszy w Płoc -
ku sa lon H&M, a tak że: su per mar ket
de li ka te so wy Piotr i Pa weł, Em pik,
Sep ho ra, Re ser ved, Cropp Town, Car -
ry, wiel ko po wierz chnio wy sklep spor -
to wy Del ta Sport, De ich mann, CCC,
Dro ge rie Na tu ra, Vo bis, Apart czy Vi -
sion Ex press. W cen trum bę dzie zlo -
ka li zo wa ny po nad to naj wię kszy
w Płoc ku klub fit ness oraz kids play.

Ostat nio list in ten cyj ny z Ga le rią
Ma zo via pod pi sa ła de biu tu ją ca na na -
szym ryn ku sieć TK Maxx. Sa lon tej
sie ci w Ga le rii Ma zo via miał by 1860
mkw. po wierz chni i był by jed nym
z pier wszych w Pol sce. TJX Com pa -
nies, wła ści ciel mar ki, ma po nad
2.750 skle pów w Sta nach Zjed no czo -
nych, Ka na dzie, Wiel kiej Bry ta nii, Ir -
lan dii i Niem czech. 

Ga le ria Ma zo via, u zbie gu ul. Wy-
szo grodz kiej i Ar mii Kra jo wej, bę dzie
naj wię kszym w Płoc ku cen trum han d-

lo wym. Cha rak te ry stycz nym ele men -
tem cen trum bę dzie przesz klo ny fo od
co urt z wi do kiem na mia sto.

In we sto rem cen trum, któ re go bu do -
wa kosz to wać bę dzie oko ło 180 mln
zło tych, jest Le wan dpol. Za wy na jem
po wierz chni od po wie dzial na jest fir -
ma Cus hman & Wa ke field, a wspar cie
w ko mer cja li za cji za pew nia fir ma
Mal lson.

Le wan dpol ma 10-let nie do świad -
cze nie w bu do wie obiek tów han dlo -
wych. Do tej po ry fir ma re a li zo wa ła
m.in. in we sty cję Car re fo u ra w Cie cha -
no wie czy pro jek ty dla Li dla. – Ma zo -
via to nasz pier wszy tak du ży pro jekt,
dla te go trak tu je my go pre sti żo wo –
mó wi An drzej Le wan dow ski, pre zes
Le wan dpo lu.

Cał ko wi ta po wierz chnia trzy kon dy -
gna cyj nej ga le rii wy nie sie 54.489,14
m

2, po wierz chnia han dlo wa 27.991
mkw. któ rą zaj mie 110 na jem ców.
Par king przy i pod ga le rią po mie ści
720 sa mo cho dów. AG

28 mar ca 2010 ro ku pla no wa ne jest otwar cie naj wię kszej na pół -
noc nym Ma zo wszu ga le rii han dlo wej – płoc kiej Ma zo vii

Ma zo via przed Wiel ka no cą

Kon sor cjum firm z So po tu i Gdań -
ska zaj mie się wy ko na niem kom plek -
so wych usług do rad czych i ana li tycz -
nych, ma ją cych do pro wa dzić do wy -
bo ru oraz po zy ska nia in we sto ra dla
przy go to wa nia, za pro jek to wa nia, bu -
do wy i ek splo a ta cji czte rech pla no wa -
nych przez mia sto in we sty cji. Ne go -
cja cje – og ło szo ne przez Urząd Mia sta
– wy gra ły: Kan ce la ria Ma jąt ko wa Tro-
ja now ska i spół ka DS Con sul ting. 

Fir my prze pro wa dzą ana li zę, a w
przy szło ści znaj dą par tne ra pry wat ne -
go, któ ry zaj mie się bu do wą: par kin gu
wie lo po zio mo we go przy ul. Sien kie -
wi cza, kom plek su ba se nów re kre a cyj -
nych i spor to wych wraz z ha lą spor tów
wal ki, sto ku nar ciar skie go oraz kry te -
go ba se nu przy ha li wi do wi sko wo -
spor to wej. 

– Chce my zre a li zo wać te in we sty cje
w sy ste mie par tner stwa pub licz no-
pry wat ne go – mó wi pre zy dent Mi ro -
sław Mi lew ski. – Prze pi sy są jed nak
skom pli ko wa ne. Nie ma my w Urzę dzie
pra cow ni ków wysz ko lo nych w tym za -
kre sie, a ich przy u cze nie trwa ło by kil -
ka na ście mie się cy. Po nad to fir ma zew -
nętrz na za pew nia przej rzy stość przed-
sięw zięć. 

Na te re nie na le żą cym do mia sta przy
ul. Sien kie wi cza ma pow stać pię cio kon -
dy gna cyj ny par king z 87 miej sca mi po -
sto jo wy mi. W po dzie miu oraz na par te -
rze znaj dą się po miesz cze nia przez na -
czo ne na han del i usłu gi. Obiekt po sia -
dać bę dzie osob ny wjazd i wy jazd na
ul. Sien kie wi cza. Na każ dej kon dy gna -
cji prze wi dzia no po trzy miej sca dla
aut osób nie peł no spraw nych. 

Kom pleks ba se nów re kre a cyj nych
i spor to wych wraz z ha lą spor tów wal -
ki – we dług za ło żeń – ma pow stać przy
ul. Gra bów ka. Mia sto chce jed nak, aby
kon sor cjum firm wska za ło ewen tu al -
nie jesz cze trzy in ne moż li we lo ka li za -
cje. W kom plek sie mia ły by się zna leźć
m.in. ba sen spor to wy, do na u ki pły wa -

nia, re kre a cyj ny ze zjeż dżal nia mi, hy -
dro ma sa żem itp. oraz ba sen zew nętrz -
ny z pla żą. Ha la spor tów wal ki mia ła -
by być sa lą z po dło gą po kry tą peł no -
wy mia ro wy mi ma ta mi oraz try bu ną
dla wi dow ni. Obok pow stać ma sa la do
upra wia nia bok su z nie wiel ką wi dow -
nią, si łow nią itp. Kom pleks wy po sa żo -
ny był by w peł ną in fra struk tu rę: szat-
nie, na try ski, to a le ty, re cep cję, po -
miesz cze nia przez na czo ne do pro wa -
dze nia dzia łal no ści ga stro no micz nej
i han dlo wej. 

Stok nar ciar ski ma pow stać na po -
wierz chni pra wie 60 tys. mkw. przy ul.
Gra bów ka. Je go prze wi dy wa na dłu -
gość to 300 me trów, a na chy le nie 15
proc. Obok znaj dzie się tor sa ne czko -
wy oraz ca łe za ple cze: ga stro no micz ne
ho te lar skie i par kin go we. 

Kry ty ba sen wraz z ho te lem ma
pow stać przy budującej się obec nie ha -
li spor to wo -wi do wi sko wej przy ul. Łu -
ka sie wi cza. Wstęp na kon cep cja za kła -
da, że w skład obiek tu wej dzie ba sen
o dłu go ści 25 me trów i sze ściu to rach,
a w ho te lu/in ter na cie zak wa te ro wa nie
znaj dzie ok. 80 osób. Kom pleks zo sta -
nie po łą czo ny z ha lą po dziem nym
łącz ni kiem. 

Trój miej skie kon sor cjum firm w ra -
mach usłu gi prze pro wa dzi ana li zę eko-
no micz ną, praw ną oraz tech nicz ną in -
we sty cji. – Po nie waż in we sty cje re a li -
zo wa ne w par tner stwie pub licz no -pry -
wat nym są ob cią żo ne pew nym stop-
niem ry zy ka chce my, aby zew nętrz na
fir ma zba da ła jak wy so kie jest za gro -
że nie – wy jaś nia Mi ro sław Mi lew ski. –

Po nad to zba da ona ja kie są re al ne
moż li wo ści re a li za cji tych przed się-
w zięć. Za wy ko na nie tych usług do sta -
nie część zap ła ty. Do pie ro, gdy wy szu -
ka – w pro ce du rze otwar tej – in we sto -
ra, otrzy ma ca łość. 

Kon sor cjum zaj mie się tak że oce ną
za pro po no wa nych przez par tne rów
roz wią zań. (m.d.)

Wska żą naj lep sze roz wią za nie

Pro jekt za kła da roz bu do wę i prze bu do -
wę In sty tu tu Pe da go gi ki PWSZ przy ul.
Gał czyń skie go oraz roz bu do wę kom plek -
su bu dyn ków PWSZ przy Pl. Dą brow -
skie go. W ra mach prze bu do wy bu dyn -
ków przy Pla cu Dą brow skie go, w skład
któ re go wcho dzą In sty tut Ma te ma ty ki
i In for ma ty ki oraz Bib lio te ka PWSZ, zo -
sta ną wy ko na ne m.in.: no wa kon struk cja
da chu, ścian ki dzia ło we, scho dy i szyb
win do wy, no we in sta la cje wod no -ka na li -
za cyj ne, c.o., c.w. oraz in sta la cje: elek-
trycz na, od gro mo wa, te le fo nicz na i p.poż.
W ca łym bu dyn ku wy mie nio ne zo sta ną
ok na, po sadz ki i po dło gi. Od stro ny dzie -
dziń ca pow sta nie par king.

W ra mach roz bu do wy i prze bu do wy
In sty tu tu Pe da go gi ki PWSZ przy ul.

Gał czyń skie go pow sta ną m.in. dwa
no we skrzy dła bu dyn ku. W jed nym
z nich, od stro ny pół noc no -wschod -

niej, znaj dzie się au la głów na, poz wa -
la ją ca po mie ścić po nad 300 osób.
W dru gim, czte ro kon dy gna cyj nym

skrzy dle usy tu o wa nym od stro ny pół -
noc no -za chod niej znaj dą się m.in. pra-
cow nie mu zycz ne i pla stycz ne. Po nad -
to po stro nie za chod niej bu dyn ku pow-
sta nie par king przez na czo ny dla 25 po -
ja zdów. 

– Pod pi sa na umo wa to prze de
wszyst kim in we sty cja w roz wój. Re a li -
za cja te go pro jek tu poz wa li nam po-
sze rzyć na szą ofer tę, a co za tym idzie
przy cią gać jesz cze wię kszą licz bę stu-
den tów – stwier dził prof. Ja cek Grzy -
wacz, rek tor Pań stwo wej Wyż szej
Szko ły Za wo do wej w Płoc ku.

Pla no wa ny ter min roz po czę cia prac
to gru dzień 2009 ro ku, na to miast ich
za koń cze nie pla nu je się na gru dzień
2011 ro ku. mm 

Przed sta wi cie le władz wo je wódz twa oraz Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Za wo do wej w Płoc ku pod pi sa li pre u mo wę do ty czą cą roz bu -
do wy pla ców ki przy udzia le środ ków unij nych. War tość pro jek tu to 24,5 mln zł, z cze go 19 mln zł to do fi nan so wa nie unij ne. 

Wię ksza Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
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PREZYDENT 
ZARZĄDZIŁ

Na ob wod ni cę

Pre zy dent wy ra ził
zgo dę na na by cie dział -
ki o pow. 0,5 ha po ło żo -
nej w re jo nie Po dol szy -
ce -Bo ro wi czki z przez -
na cze niem na bu do wę
ob wod ni cy pół noc nej
mia sta.

Ku pią za gęsz czar kę

Pre zy dent wy ra ził
zgo dę na za kup przez
Za kład Usług Miej skich
„Mu ni ser wis” za gęsz -
czar ki, niez będ nej do re -
a li za cji prac dro go wych.
Ma szy nę za kład za ku pi
ze środ ków włas nych.

Dział ka na sprze daż

Z za so bu Skar bu Pań -
stwa przez na czo no do
sprze da ży (prze targ nie -
o gra ni czo ny) dział kę
nie za bu do wa ną o pow.
796 mkw. przy ul. Por-
to wej (Ra dzi wie). Pro s-
to kąt na dział ka przy le -
ga do ul. Por to wej, gra -
ni czy z pun ktem sprze-
da ży wę gla i bu dyn -
kiem jed no ro dzin nym.
W pół noc nej czę ści
prze bie ga ka bel ener ge -
tycz ny, a w za chod niej
skła do wa ny jest gruz
be to no wy. Zgod nie
z kie run ka mi za gos po -
da ro wa nia prze strzen -
ne go te ren ten przez na -
czo ny jest pod bu dow -
nic two jed no ro dzin ne.

Oso by, któ rym przy -
słu gu je pier wszeń stwo
w na by ciu nie ru cho mo -
ści po win ny zło żyć sto -
sow ny wnio sek do 31
grud nia br.

Bę dzie lo do wi sko

Miej ski zes pół Obiek-
tów Spor to wych wy stą -
pił o nie od płat ne uży -
cze nie czę ści Sta re go
Ryn ku na zor ga ni zo wa -
nie lo do wi ska. Zgo dę 
ta ką otrzy mał na okres
od 1 grud nia 2009 do 15
mar ca 2010 roku.

Op ła ty za in sta la cje

Okre ślo ne zo sta ły mi -
ni mal ne op ła ty z ty tu łu
za ję cia grun tów gmin-
nych pod bu do wę li nio -
wych in sta la cji po dziem -
nych i na dziem nych
w 2010 ro ku. Za dzier ża -
wę grun tu w okre sie re a -
li za cji in we sty cji trze ba
bę dzie zap ła cić mie -
sięcz nie 3,88 zł za metr,
a za wy bu do wa ne urzą -
dze nie op ła ta jed no ra zo -
wa wy nie sie 25,71
zł/mb. (j)

Płock za jął II miej sce w IV edy cji
kon kur su „Sa mo rząd Przy jaz ny Przed-
się bior czo ści”, zor ga ni zo wa ne go przez
Ma zo wiec kie Zrze sze nie Han dlu, Prze-
my słu i Usług oraz Eu ro pa 2000 Con-
sul ting Sp. z o.o. Ry wa li zo wa liś my
w ka te go rii Gmi na Miej ska, w któ rej
star to wa ły 72 gmi ny. 

Ce lem kon kur su by ło wy ło nie nie sa mo -
rzą dów, któ re stwa rza ją naj lep sze wa run ki
do lo ko wa nia in we sty cji na swo im te re nie,
a tak że an ga żu ją się w roz wój gos po dar czy
włas ne go re gio nu oraz prze strze ga ją za sad
ety ki w kon tak tach z in we sto ra mi.

Ga la fi na ło wa w Ho te lu Gro ma da
w War sza wie pod czas któ rej og ło szo no
wy ni ki kon kur su i wrę cza no wy róż nie -
nia mia ła miej sce 14 li sto pa da 2009 
ro ku. seb

Przy jaź ni przed się bior czo ści
* Tre ner ka dry na ro do wej – Ma ciej Hry cy szyn

og ło sił skład ka dry pa ra o lim pij skiej i na ro -
do wej na 2010 rok. Zna laz ło się w niej 4 te -
ni si stów z Płoc ka: Ju dy ta Ol szew ska, Piotr
Ja ro szew ski, Je rzy Ku lik i Ka mil Fa bi siak.

* Z te go rocz nej kwe sty „Ra tuj my płoc kie Po -
wąz ki” ze bra no po nad 40 tys. zło tych.

* SP nr 23 zdo by ła la u ry w 7. edy cji kon kur su
„Nie po dleg ła”, or ga ni zo wa ne go przez Mu -
ze um Nie po dleg ło ści i Fun da cję Po lo nia Re -
sti tu ta; Adrian na Mło daw ska za ję ła I miej -
sce a Kac per So czew ka II (obo je z kl. IV)
w ka te go rii pra cy pla stycz nej. Wy róż nio no
też na u czy ciel ki: Edy tę Ko wal ską i Re na tę
Woj tyc ką za sce na riusz i kla sę Va za grę
plan szo wą.

* Fi lia Or len Me di ca przy ul. Ko le gial nej bę -
dzie dzia łać tyl ko do koń ca stycz nia; wła ści -
ciel bu dyn ku wy po wie dział umo wę naj mu.

* W ga le rii Ma zo via ma zna leźć za trud nie nie
oko ło 600 osób.

* Od paź dzier ni ka na gry pę w Płoc ku i po wie -
cie za cho ro wa ło 48 osób.

* Ewe li na Ko cię da z Gim na zjum nr 8 zwy cię -
ży ła w kwa li fi ka cjach strze la nia z pi sto le tu
pne u ma tycz ne go i wy su nę ła się na czo ło
ran kin gu ju nio rek Pol skie go Związ ku Strze -
lec twa Spor to we go.

* Koń czy się re mont za byt ko we go przed szko la
przy ul. Ko ściusz ki. Dzie ci, prze by wa ją ce
cza so wo w SP nr 1, wró cą do od no wio ne go
bu dyn ku po fe riach zi mo wych.

* To wa rzy stwo Wy cho wan ków, Wy cho waw -
ców i Przy ja ciół Ma ła cho wian ki wy da ło
wspom nie nia o Ja ku bie Choj nac kim pt. „Be -
ne Me ri tus. Ja kub Choj nac ki (1922 –
2006)”.

* Wo je wo da Ma zo wiec ki po wo łał (16.XI) Ra -
do sła wa Le wan dow skie go na sta no wi sko
kie row ni ka de le ga tu ry MUW w Płoc ku.

* Ko mu ni ka cja Miej ska za ku pi ła 5 no wych au -
to bu sów: 4 so la ri sy ur bi no 12 i je den prze -
gu bo wiec ur bi no 18.

* W zoo wy klu ła się ara zie lo na. To pier wszy
przy pa dek przy chów ku od tych pa pug
w Pol sce.

* Ko mu ni ka cja Miej ska chce od no we go ro ku
zmie nić roz kład ja zdy au to bu sów; cze ka na
uwa gi pa sa że rów li stow ne bądź na
www.km.ump.pl

* Ra da na dzor cza Płoc kie go Par ku Prze my sło -
wo -Tech no lo gicz ne go od wo ła ła pre ze sa Ro -
ber ta Ma ków kę. Ma być og ło szo ny ogól no -
pol ski kon kurs na no we go sze fa. 

* W ostatniej kolejce I rundy ekstra klasy
szczypiorniści Azotów Puławy pokonali
Wisłę Płock 32:28. (j)
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Oso by pro wa dzą ce dzia łal ność gos po -
dar czą mu szą do 31 grud nia do ko nać
zmian w ewi den cji. 

Zgod nie z roz po rzą dze niem Ra dy Mi ni -
strów z 24 grud nia 2007r. w spra wie Pol-
skiej Kla sy fi ka cji Dzia łal no ści (Dz. U. Nr
251, poz. 1885), wszy scy przed się bior cy,
któ rzy zo sta li wpi sa ni do ewi den cji dzia łal -
no ści gos po dar czej przed 1 stycz nia
2007 r. są zo bo wią za ni do 31 grud nia
2009 r. prze kla sy fi ko wać ro dza je dzia łal -
no ści zgod nie z wy mo ga mi PKD 2007.

Przek wa li fi ko wa nie przed mio tu wy ko -
ny wa nej dzia łal no ści zgod nie z wy mo ga mi
PKD 2007 w ter mi nie wcześ niej szym spo -

wo du je, że z koń cem ro ku przed się bior cy
unik ną ewen tu al nych ko le jek w Biu rze
Ob słu gi Klien ta, a tym sa mym za osz czę -
dzą czas.

Wnio ski do po bra nia do ty czą ce re je stra -
cji firm, do ko ny wa nia zmian i lik wi da cji,
znaj du ją się na stro nie in ter ne to wej
bip.ump.pl i są oz na czo ne po lem o naz wie
„wnio sek do ewi den cji dzia łal no ści -in struk -
cja”. Prze kla sy fi ko wa nie PKD 2004 na
PKD 2007 na le ży trak to wać ja ko zmia nę
w ewi den cji dzia łal no ści gos po dar czej.

Wię cej in for ma cji zwią za nych z tą spra -
wą moż na uzy skać pod nu me rem 024/367-
16-07. seb

Przek wa li fi kuj swój PKD

Urząd Mia sta już od kil ku lat ozda bia uli -
ce Płoc ka przed świę ta mi. Wszyst ko dzię ki
wspar ciu spon so rów i za an ga żo wa niu ucz -
niów z ZSZ nr 2 oraz ZST („Sie dem dzie -
siąt ki”), któ rzy wy ko na li ele men ty de ko ra -
cji. Płoc kie bu dyn ki zo sta ną oświet lo ne ku -
la mi z ko kar da mi, gwia zda mi i dzwon ka mi.
Tra dy cyj nie ozdo bio ne zo sta ną tak że ka -
mie ni ce na Sta rym Ryn ku. Bę dą wy glą dać
jesz cze cie ka wiej niż w la tach po przed nich.
Na pla cu sta nie rów nież dzie się cio me tro wa
cho in ka bo żo na ro dze nio wa. 

Ilu mi na cji nie za brak nie tak że na wszyst -
kich wię kszych uli cach w cen trum mia sta
m.in. w ale jach Ko by liń skie go i Ja cho wi cza.
Od święt nie ude ko ro wa ne zo sta ną rów nież
uli ce: Kró le wiec ka, Grodz ka, Tum ska i in ne.
Świą tecz ne ozdo by przy wi ta ją tak że wjeż -
dża ją cych do Płoc ka (cho in ki na ron dzie
Grab skich, La jo u ri de, 19 Puł ku Pie cho ty
Od sie czy Lwo wa oraz Woj ska Pol skie go). 

W okre sie zi mo wym na Sta rym Ryn ku
czyn ne bę dzie tak że bez płat ne lo do wi sko.

seb

Na płoc kich uli cach po ja wi ły się pier wsze de ko ra cje świą tecz ne.
Wszyst kie, w peł nej kra sie, roz błys ną w mi ko łaj ki.

Gwia zdy, cho in ki, anio ły...

Miej ski od dział PTTK po sta no wił
włą czyć się w przy go to wa nia płoc czan
do świąt Bo że go Na ro dze nia i or ga ni zu -
je 19 grud nia (so bo ta) wy jazd do War -
sza wy na wiel ki Jar mark Świą tecz ny na
Ryn ku Sta re go Mia sta. 

Po dob nie jak w la tach ubieg łych, war -
szaw ski jar mark jest kon ty nu a to rem sta -
ro pol skich tra dy cji, więc nie za brak nie
na nim tra dy cyj nych wy pie ków, sto isk
z rę ko dzie łem lu do wym (wy ro by świą -
tecz ne, rzeź ba w drew nie, ko wal stwo,
świe ce itp.). Do dat ko wą atrak cją dla
dzie ci bę dzie ka ru ze la, ży wa szop ka
i św. Mi ko łaj, a dla do ro słych grza ne wi -

no i pi wo z be czki, go rą ce re gio nal ne
przys ma ki (tak że z Wil na).

Ry nek Sta re go Mia sta bę dzie świą tecz -
nie oświet lo ny i przy stro jo ny, aby go ście
jar mar ku już po czu li nie pow ta rzal nym kli-
mat grud nio wych świąt.  Pod czas so bot -
nie go wy pa du do sto li cy bę dzie też oka zja
zo ba cze nia pa no ra my War sza wy z dzwon -
ni cy ko ścio ła św. An ny, a chęt ni bę dą mo -
gli zwie dzić Mu ze um Azji i Pa cy fi ku. Na
spa ce rze po Sta rów ce płoc cza nom to wa -
rzy szyć bę dzie prze wod nik.

Za pi sy na jar mark do 15 grud nia w biu -
rze miej skie go od dzia łu PTTK przy ul.
Tum skiej 4 (od wach), koszt wy cie czki to
65 zł dla do ro słych i 45 zł dla dzie ci. Do -
dat ko we in for ma cje pod tel. 024/262 26
00, e-ma il: pttk-plock@wp.pl (j)

Przed świą tecz ny wy jazd z PTTK 

Jar mark w War sza wie
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Tak było w ubiegłym roku...
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Co to oz na cza w prak -
ty ce? Po pro stu, lep sza
wal ka z bó lem to lep sze
sa mo po czu cie pa cjen tów.
Jak twier dzi Ar tur Kraw-
czyk – pre zes PZOZ – po -
sia da nie cer ty fi ka tu pod-
no si pre stiż szpi ta la ja ko
pla ców ki o naj wyż szych
stan dar dach uś mie rza nia
bó lu po o pe ra cyj ne go,
choć, na ra zie, nie ma
i ra czej nie bę dzie to mia -
ło prze ło że nia na lep szy
kon trakt z NFZ w 2010
ro ku. W Pol sce ta kich jak
płoc ki szpi tal jest 20 i 1
od dział, a wal czy o nie go jesz cze 39
pla có wek i 14 od dzia łów.

Swo je sta ra nia o „bez bó lo wy” cer ty fi -
kat PZOZ roz po czął 8 czer wca. Prze pro -
wa dzo no szko le nia per so ne lu od dzia łów:
or to pe dycz ne go, chi rur gicz ne go i gi ne ko -
lo gicz no -po łoż ni cze go oraz wpro wa dzo -
no niez będ ne pro ce du ry, m.in. mo ni to ro -
wa nie bó lu w okre sie po o pe ra cyj nym. 

Po trzech mie sią cach jed nost ka cer ty -
fi ku ją ca spraw dzi ła płoc ką spół kę me dy-
cz ną i uz na ła, że na cer ty fi kat za słu gu je.

– Bez za an ga żo wa nia per so ne lu pie -
lę gniar skie go ni gdy by się nam nie
uda ło – mó wi le karz Ro bert Gry czon –
ko or dy na tor Od dzia łu Ane ste zjo lo gii.
Jak to dzia ła?

– Pa cjen ci są in for mo wa ni przed za -
bie giem o moż li wo ściach i me to dach

uś mie rza nia bó lu po o pe ra cyj ne go –
mó wi ła pie lę gniar ka Ka ta rzy na Tu rek.
– Na tę że nie bó lu jest mo ni to ro wa ne
u wszyst kich ope ro wa nych pa cjen tów,
czte ry ra zy na do bę. U nas, do te go ce -
lu słu ży pa pie ro wa li nij ka ze ska lą od 0
do 10. Po ziom bó lu pa cjent wska zu je
sam. Od te go jak pre cy zyj nie okre ślą
pa cjen ci swo je sa mo po czu cie za le ży
daw ka i ro dzaj za sto so wa ne go le ku.
W tej ska li 5 to ból uciąż li wy, ale moż -
li wy do wy trzy ma nia, a 10 to ta ki, od
któ re go się wręcz mdle je. Ro bert Gry-
czon za pew nia, że po żą da nym wy ni -
kiem, do uzy ska nia u wszyst kich 
pa cjen tów po o pe ra cyj nych w szpi ta lu
Św. Trój cy jest 4. 

Cer ty fi kat „Szpi tal bez bó lu” Płoc ki
ZOZ otrzy mał na trzy la ta. (rł)

Płoc ki ZOZ – ja ko je dy ny na Ma zo wszu – mo że się poch wa lić
cer ty fi ka tem „Szpi tal bez bó lu” przyz na wa nym przez Pol skie To -
wa rzy stwo Ba da nia Bó lu

Bez li toś ni dla bó lu
Pre zy dent Mia sta Płoc ka odz na czył

dzie więć par me da la mi „za dłu go let nie
po ży cie mał żeń skie”.

Jed nym z za dań Urzę du Sta nu Cy wil -
ne go jest or ga ni zo wa nie uro czy sto ści ju -
bi le u szo wych np. 100-le cia uro dzin lub
dłu go let nie go po ży cia mał żeń skie go.
O ile pier wszy ju bi le usz jest w Płoc ku
niez wy kłą rzad ko ścią to uro czy stość
„zło tych go dów” od by wa się w Pa ła cu
Ślu bów wy jąt ko wo czę sto. Rocz nie kil -
ka dzie siąt płoc kich mał żeń stw bie rze
udział w tej wy jąt ko wej ce re mo nii. Ran gi
ju bi le u szo wi  do da je fakt, iż me da le ,,za
dłu go let nie po ży cie mał żeń skie” przyz-
na je Pre zy dent Rzecz pos po li tej Pol skiej. 

Li sto pa do wą ce re mo nię uświet nił
Pre zy dent Płoc ka Mi ro sław Mi lew ski,

któ ry wrę czył me da le ju bi la tom. Tym
ra zem na gro dze ni zo sta li pań stwo:
Wan da i Ar tur Bach ma no wie (na zdję-
ciu), Jó ze fa i Sta ni sław Bo guc cy, Han na
i Zbi gniew Brom cze scy, Zo fia i Ja nusz
Gu za nek, He le na i Jan Krzyk wa, Jad wi -
ga i Zbi gniew Ma tu szew scy, Da nu ta
i Bo le sław Ró żal scy, Anie la i An drzej
Woj ta le wi czo wie, Ire na i Wie sław Wie -
czor ko wie.

Ju bi le usz w USC świę tu ją  pa ry z co
naj mniej pięć dzie się cio let nim sta żem
mał żeń skim.Wy star czy tyl ko 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 ewen tu al nie z od pi sem ak tu mał -
żeń stwa, je śli ślub był za war ty po za
Płoc kiem. (rł)

Zło te go dy

Przez na czo ny jest dla osób nie peł -
no spraw nych, wy ma ga ją cych szcze -
gól nej opie ki i pie lę gna cji, tak że po
dłu gim le cze niu szpi tal nym i prze wle -
kle cho rych, któ rzy choć nie kwa li fi -
ku ją się do dal szej hos pi ta li za cji, to
wy ma ga ją re ha bi li ta cji lub kon ty nu -
a cji le cze nia far ma ko lo gicz ne go.

– Ostat nie la ta fun kcjo no wa nia Do -
mu Po mo cy Spo łecz nej „Przy jaz nych
Serc” w Płoc ku po ka zu ją, iż tra fia ją
do nas oso by w znacz nie gor szym sta -
nie psy cho fi zycz nym niż mia ło to miej -
sce jesz cze przed kil ku la ty – uwa ża
dy rek tor pla ców ki Piotr Ostro wic ki. 

– Zwią za ne jest to za rów no z wpro -
wa dze niem no wych za sad od płat no ści
za do my po mo cy spo łecz nej, wy mu sza -
ją cych okre ślo ne ogra ni cze nia w kie -
ro wa niu do do mów po mo cy spo łecz nej
osób wy łącz nie i bez względ nie wy ma -
ga ją cych ca ło do bo wej opie ki, jak
i prze o bra że nia mi de mo gra ficz ny mi
(np. sta rze nie się lud no ści) oraz spo -
łecz ny mi (np. mniej sza dziet ność ro -
dzin i zwią za ne z tym mniej sze moż li -
wo ści opie ki w ro dzi nie). 

Do DPS tra fia ją za tem głów nie oso -
by le żą ce, nie po ru sza ją ce się sa mo -

dziel nie, ze wska za niem do in ten syw -
nej i spe cja li stycz nej opie ki ze stro ny
wys pe cja li zo wa nych pla có wek. – Na -
tu ral ną rze czą jest, że każ dy kto chce
za miesz kać w do mu po mo cy spo łecz -
nej lub umie ścić w nim ko goś ze swo -
ich bli skich ocze ku je, że bli ska mu
oso ba, ko rzy sta ją ca z usług pla ców ki
opie kuń czej bę dzie mia ła za pew nio ną
naj lep szą fa cho wą opie kę i od po wied -

nie wa run ki. Ro dzi ny, po dej mu jąc
trud ną de cy zję, po szu ku ją do mów
o spe cja li stycz nym przy go to wa niu,
przy sto so wa nych do in ten syw nej
opie ki dłu go ter mi no wej – do da je
Ostro wic ki.

W po ko ju są trzy, cał ko wi cie za u to -
ma ty zo wa ne, ste ro wa ne elek trycz nie,
łóż ka re ha bi li ta cyj ne umoż li wia ją ce
zmia nę uło że nia cho re go miesz kań ca

zgod nie z ak tu al ną po trze bą. Po zy cję
le żą ce go zmie nia się za po mo cą pi lo -
ta. Na ich wy po sa że niu są ma te ra ce
prze ci wo dle ży no we. Ca łość ma
włącz nik sy ste mu a lar mo we go, umoż -
li wia ją cy wez wa nie po mo cy. W po ko -
ju jest rów nież kon cen tra tor tle nu –
przez na czo ny do dłu go trwa łej tle no te -
ra pii, ssak me dycz ny – urzą dze nie
umoż li wia ją ce od sy sa nie za le ga ją cej
wy dzie li ny z ja my ust nej i no sa oraz
lam pa bak te rio bój cza (ma za sto so wa -
nie w an ty sep ty ce, do nisz cze nia 
drob no u stro jów cho ro bo twór czych,
mo że być włą cza na rów nież przy oso -
bach cho rych). 

– Z in for ma cji od firm za o pa tru ją -
cych nasz Dom w sprzęt re ha bi li ta cyj -
ny wie my, iż je steś my jed nym z nie wie -
lu do mów po mo cy spo łecz nej w kra ju,
któ ry po sia da tak do brze wy po sa żo ną
sa lę przy go to wa ną do in ten syw nej
opie ki nad oso ba mi prze wle kle cho ry -
mi – pod su mo wu je dy rek tor, któ ry
w przy szło ści pla nu je utwo rzyć ko lej -
ny ta ki po kój, przez na czo ny do in ten -
syw nej opie ki dla osób prze wle kle
cho rych z nie peł no spraw no ścią in te -
lek tu al ną. (rł) 

W płoc kim Do mu Po mo cy Spo łecz nej pow stał po ko ju in ten syw nej opie ki. Zda niem dy rek to ra pla ców ki to ko niecz ność. 

Fa cho wo w „Przy jaz nych Ser cach” 
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*XLIII SESJA RADY MIASTA*XLIII SESJA RADY MIASTA*XLIII SESJA RADY MIASTA*XLIII SESJA RADY MIASTA*

1. UCH WA ŁA NR 607/XLIII/09 w spra -
wie zmian w Bu dże cie Mia sta Płoc ka na
2009 rok,

2. UCH WA ŁA NR 608/XLIII/09 w spra -
wie zmian w Bu dże cie Mia sta Płoc ka na
2009 rok,

3. UCH WA ŁA NR 609/XLIII/09 w spra -
wie wy ra że nia zgo dy na za war cie umów na
utrzy ma nie czy sto ści i po rząd ku oraz kon-
ser wa cję te re nów zie le ni na te re nie mia sta
Płoc ka na okres prze kra cza ją cy rok bu dże -
to wy,

4. UCH WA ŁA NR 610/XLIII/09 spra -
wie wy ra że nia zgo dy na za war cie umo wy
na okres prze kra cza ją cy rok bu dże to wy,

5. UCH WA ŁA NR 611/XLIII/09 w spra -
wie wy ra że nia zgo dy na za war cie przez
Gmi nę – Mia sto Płock umów na okres prze -
kra cza ją cy rok bu dże to wy,

6. UCH WA ŁA NR 612/XLIII/09 zmie -
nia ją ca uch wa łę nr 596/XLII/09 Ra dy Mia -
sta Płoc ka z dnia 27 paź dzier ni ka 2009 ro -
ku,

7. UCH WA ŁA NR 613/XLIII/09 w spra -
wie wy ra że nia zgo dy na za war cie umów na
okres prze kra cza ją cy rok bu dże to wy (druk
nr 641),

8. UCH WA ŁA NR 614/XLIII/09 w spra -
wie zmian do Sta tu tu Stra ży Miej skiej
w Płoc ku, na da ne go Uch wa łą Nr
511/XXXVI/09 Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia
28 kwiet nia 2009 r.,

9. UCH WA ŁA NR 615/XLIII/09 w spra -
wie zmian do Re gu la mi nu Stra ży Miej skiej
w Płoc ku, na da ne go Uch wa łą Nr
512/XXXVI/09 Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia
28 kwiet nia 2009 r.,

10. UCH WA ŁA NR 616/XLIII/09
w spra wie przy ję cia „Pro gra mu współ pra cy
Gmi ny -Mia sto Płock z or ga ni za cja mi po za -
rzą do wy mi i in ny mi pod mio ta mi pro wa -
dzą cy mi dzia łal ność po żyt ku pub licz ne go,
dzia ła ją cy mi na te re nie Mia sta Płoc ka, na
2010 rok”,

11. UCH WA ŁA NR 617/XLIII/09
w spra wie zmia ny uch wa ły Nr
491/XXXV/09 Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia
31 mar ca 2009 r. w spra wie okre śle nia za -
dań re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej
oraz przez na cze nia na nie środ ków Pań st-
wo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie -
peł no spraw nych na rok 2009,

12. UCH WA ŁA NR 618/XLIII/09
w spra wie przy ję cia „Po li ty ki Edu ka cyj nej
Mia sta Płoc ka na la ta 2009 – 2015”,

13. UCH WA ŁA NR 619/XLIII/09
w spra wie zmia ny sta tu tu Płoc kiej Or kie stry
Sym fo nicz nej im. Wi tol da Lu to sław skie go,

14. UCH WA ŁA NR 620/XLIII/09
w spra wie za o pi nio wa nia wnio sku Miej -
skie go Urzę du Pra cy w Płoc ku o wy o dręb -
nie nie Cen trum Ak ty wi za cji Za wo do wej
(CAZ) ze struk tur Miej skie go Urzę du Pra cy
w Płoc ku,

15. UCH WA ŁA NR 621/XLIII/09
w spra wie zmia ny Uch wa ły Nr 219/XVI/07
Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia 27 li sto pa da 2007
ro ku w spra wie op ła ty od po sia da nia psów,

16. UCH WA ŁA NR 622/XLIII/09
w spra wie do fi nan so wa nia prze bu do wy
prze ja zdu ko le jo we go na li nii Nr 33 Kut no -
Brod ni ca w km 50,198 na skrzy żo wa niu ul.
Wy szo grodz kiej w Płoc ku z li nią ko le jo wą
i za bez pie cze nia środ ków fi nan so wych,

17. UCH WA ŁA NR 623/XLIII/09
w spra wie skar gi Za rzą du Wspól no ty
Miesz ka nio wej Pie kar ska 16, Sta ry Ry nek 2
w Płoc ku oraz M. i J. S. zam. w Płoc ku,

18. UCH WA ŁA NR 624/XLIII/09
w spra wie skar gi Pa na M. W. zam. w War -
sza wie na Pre zy den ta Mia sta Płoc ka,

19. UCH WA ŁA NR 625/XLIII/09
w spra wie skar gi Pa ni M.S. zam. w Płoc ku
na nie na le ży te wy ko ny wa nie za dań przez
Pre zy den ta Mia sta Płoc ka i po dleg łych pra-
cow ni ków,

20. UCH WA ŁA NR 626/XLIII/09
w spra wie skar gi Pa ni E. R. zam. w Płoc ku
na dzia ła nia Miej skie go Oś rod ka Po mo cy
Spo łecz nej w Płoc ku,

21. UCH WA ŁA NR 627/XLIII/09
w spra wie skar gi Pa na L. W. zam. w Płoc -
ku na dzia łal ność Miej skie go Za kła du Gos -
po dar ki Miesz ka nio wej – TBS Sp. z o.o.
w Płoc ku,

22. UCH WA ŁA NR 628/XLIII/09
w spra wie przy ję cia do re a li za cji przez pla -
ców kę oświa to wą, pro jek tu w ra mach Pro-
gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, za ak -
cep to wa ne go do otrzy ma nia do fi nan so wa -
nia z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go,

23. UCH WA ŁA NR 629/XLIII/09
w spra wie przy ję cia do re a li za cji przez pla -
ców kę oświa to wą, pro jek tu w ra mach Pro-
gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, za ak -
cep to wa ne go do otrzy ma nia do fi nan so wa -
nia z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go,

24. UCH WA ŁA NR 630/XLIII/09
w spra wie zmia ny Uch wa ły Nr
221/XVI/07 Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia
27 li sto pa da 2007 ro ku w spra wie okre -
śle nia wy so ko ści sta wek po dat ku od środ-
ków tran spor to wych,

25. UCH WA ŁA NR 631/XLIII/09
w spra wie zmian w Bu dże cie Mia sta Płoc ka
na 2009 rok. 

Grze gorz Le wic ki

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Na
pod sta wie ja kich prze pi sów prze wod ni -
czą cy Ra dy Mia sta po dej mu je de cy zje
o wy bo rze re pre zen tan tów Ra dy na wy ja -
zdy za gra nicz ne? 2/ Zwra cam się o udzie -
le nie in for ma cji do ty czą cych prze ka za nia
spół kom pra wa han dlowe go z udzia łem
mia sta apor tów pie nięż nych i rze czo wych
w okre sie od 1 stycz nia 2007 do 10 li sto -
pa da 2009 ro ku.

El żbie ta Ga piń ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o po da nie do tych cza so wych
wy dat ków z bu dże tu mia sta na in we sty -
cję „li nia tram wa jo wa w bu do wie”. 

Ma rek Krysz to fiak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o za bez pie cze nie w przy szło -
rocz nym bu dże cie środ ków fi nan so -
wych na pod wyż ki płac pra cow ni ków
ad mi ni stra cji i ob słu gi pla có wek oświa-

to wych. 2/ W spra wie zwię ksze nia bez-
pie czeń stwa na przej ściu dla pie szych
przy L.O. im. Ja gieł ły.

Piotr No wic ki

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Pro -
szę o po da nie da nych do ty czą cych od bio -
ru od pa dów z ZU OK w Ko bier ni kach i in -
for ma cji na te mat po jem no ści kwa ter 1 i 2.

Ar tur Ja ro szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Na
ja kim eta pie są przy go to wa nia do mo der -
ni za cji kom plek su dwor ca PKP/PKS? 2/
Pro szę o roz wa że nie uru cho mie nia pun k-
tu ka so we go lub in nej moż li wo ści po bie -
ra nia op łat w Urzę dzie Sta nu Cy wil ne go
za do ku men ty wy da wa ne przez ten urząd.

Krzysz tof Bu czkow ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Czy jest moż li wość mon ta żu przez ro -
czy stych ekra nów dźwię koch łon nych
wzdłuż frag men tu ul. Do brzyń skiej (od
ron da do skrzy żo wa nia z ul. Pa ro wa)? 2/
Pro szę o przed sta wie nie kosz tów kon-
sul ta cji spo łecz nych oraz kam pa nii in -
for ma cyj nej pn. „Poz naj ob wod ni ce
Płoc ka” oraz „Po roz ma wiaj my o przy -
szło ści na sze go mia sta” (spot ka nia, in -
ter net, bil lbo ar dy, ulot ki itp.). opr.(j)

Rad ni za poz na li się w in for ma cją na te -
mat po stę pu prac mo der ni za cyj nych
oczysz czal ni ście ków w Ma sze wie. We -
dług pla nów po win na ona za koń czyć się
w 2013 ro ku. 

In we sty cja jest re a li zo wa na w ra mach
pro gra mu „Upo rząd ko wa nie gos po dar ki
ście ko wej na te re nie Płoc ka”. Za kła da on
prze bu do wę i roz bu do wę oczysz czal ni
ście ków w Ma sze wie, prze bu do wę i roz bu -
do wę prze pom pow ni przy ul. Jas nej, bu do -
wę prze pom pow ni ście ków P-5 i tra fo sta cji
przy ul. Ma zu ra oraz bu do wę ru ro cią gów
tłocz nych od prze pom pow ni ście ków P-5. 

5 mar ca 2009 ro ku wójt gmi ny Sta ra Bia -
ła wy dał de cy zję o śro do wi sko wych uwa -
run ko wa niach dla przed sięw zię cia, a 31
mar ca Sta ro sta Płoc ki za twier dził pro jekt
bu do wla ny oraz udzie lił poz wo le nia na bu -
do wę. Za raz po tem Wo do cią gi Płoc kie zło -
ży ły wnio sek o do fi nan so wa nie I eta pu in -
we sty cji z fun du szy unij nych. Obec nie trwa
oce na for mal no -me ry to rycz na. Ter min pod-
pi sa nia umo wy spo dzie wa ny jest na prze ło -
mie I i II kwar ta łu 2010 r. Po uzy ska niu de -

cy zji Ko mi sji Eu ro pej skiej ewen tu al ne po -
nie sio ne wcześ niej wy dat ki, po dle gać bę dą
re fun da cji ze środ ków unij nych. Pro jekt bę -
dzie miał za pew nio ny wkład włas ny: Fun-
dusz Spój no ści – 55,4 proc. oraz środ ki
włas ne plus kre dyt dop ła to wy – 44,6 proc. 

W ce lu przys pie sze nia re a li za cji in we -
sty cji Wo do cią gi skła da ły wnio ski do
NFO ŚiGW oraz WFO ŚiGW o udzie le nie
po ży czki lub pro me sy na za cho wa nie
ciąg ło ści fi nan so wa nia przed sięw zię cia.
Nie ste ty, żad na z tych in sty tu cji nie wy ra -
zi ła zgo dy na do fi nan so wa nie. W związ ku
z tym spół ka po dzie li ła za da nie „Prze bu -
do wa i roz bu do wa oczysz czal ni ście ków
w Ma sze wie” na dwa nie za leż ne eta py.
W pier wszym mia ła by pow stać część bio-
lo gicz na oczysz czal ni. W dru gim eta pie
prze pro wa dzo na by ła by mo der ni za cja.
We dług sza cun ków kosz to wać ona bę dzie
ok. 74 mln zł net to. 

8 paź dzier ni ka 2009 r. zo stał roz strzy -
gnię ty prze targ na ro bo ty bu do wla ne I eta -
pu. Z pię ciu ofert, wy bra ne zo sta ło kon sor -
cjum: Hu sar Bu dow nic two In ży nie ryj ne,
Hy dro bu do wa Pol ska, Fam bud. Za pro po -
no wa ło ono ce nę 16 mln 930 tys. zł brut to.
Zło żo na ofer ta jest niż sza niż prze wi dy wa -
no, dla te go Wo do cią gi zde cy do wa ły fi -
nan so wać przed sięw zię cie z włas nych
środ ków oraz pla no wa nych wyp łat za li -
czek, udzie la nych przez NFO ŚiGW po
pod pi sa niu umo wy o do fi nan so wa niu. 

Prze pro wa dze nie mo der ni za cji oczysz -
czal ni w Ma sze wie poz wo li unik nąć kar
(10 mln 212 tys. 327 zł) na ło żo nych przez
Wo je wódz kie go In spek to ra Och ro ny Śro -
do wi ska za od pro wa dza nie w la tach 2002-
2004 ście ków nies peł nia ją cych wa run ków
poz wo le nia wod no -praw ne go oraz op łat
pod wyż szo nych. (m.d.)

Upo rząd ko wać ście ki

Do bra wia do mość dla kie row ców: mia -
sto wraz z PKP wy re mon tu je prze jazd ko -
le jo wy przy ul. Wy szo grodz kiej. Pra ce
roz pocz ną się już nie dłu go. 

Przy pom nij my, że trwa właś nie re mont
ul. Wy szo grodz kiej od skrzy żo wa nia ul.
Paś ni ki i Sien nej do to rów. Do tej po ry wy -
mie nio na zo sta ła po dziem na in fra struk tu ra.
W grud niu ko le ja rze zaj mą się na wie-
rz chnią prze ja zdu. Wy ko na ne zo sta nie tak -
że od wod nie nie, wy mie nio ne zo sta ną szy -
ny, pod kła dy oraz pod syp ki. Kosz ty prac

po kry je ko lej wspól nie z mia stem, któ ry na
ten cel przez na czy ło 65 tys. zł. Ze środ ków
tych ku pio ne bę dą pły ty be to no we, któ re
Urząd do star czy do ba zy Za kła du Li nii
Ko le jo wych spół ki PKP Pol skie Li nie Ko -
le jo we w Kut nie. Pły ty, któ ry mi zo sta nie
wy ło żo ny prze jazd są ty pu Mi ro sław Uj ski
– ma ło ga ba ry to we i naj lep sze dla te go ty pu
in we sty cji. Te ren prze ja zdu po bo kach zo -
sta nie wy ło żo ny kost ką bru ko wą. 

Re mont spo wo du je, że kie row cy bę dą
mo gli po rów nej na wierz chni prze je chać
przez to ry, a po cią gi bę dą mog ły je chać
z wię kszą pręd ko ścią. (m.d.)

Rów no jak po to rach

z obrad rajców

Uch wa ły Ra dy Mia sta
Płoc ka pod ję te na XLIII 
se sji w dniu 24 listopada 2009 roku:

Interpelacje
In ter pe la cje i za py ta nia
rad nych zgło szo ne 
mię dzy se sja mi 
w listopadzie 2009 ro ku:
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Za kład Usług Ogrod ni czych „Ar bor”
zaj mie się za gos po da ro wa niem skwe ru
po mię dzy ul. Biel ską i Obroń ców We s-
ter plat te. Cho dzi o te ren w pob li żu pow-
sta ją cej Ga le rii Mo sty i za jezd ni PKS.
Od stro ny po łud nio wej gra ni czy z nie -
wiel kim par kin giem i par te ro wy mi bu -
dyn ka mi. W pob li żu mie ści się okrąg ły
bu dy nek kwia ciar ni. 

Obec nie plac po roś nię ty jest drze wa -
mi i krze wa mi bez żad nej kom po zy cji
prze strzen nej. Utwier dzo na na wierz -
chnia jest w bar dzo złym sta nie. Nie ma
tam żad nych ele men tów ma łej ar chi tek -
tu ry, czy li np. ła wek, śmiet ni czek itp.
Te ren wy ko rzy stu ją – ja ko „prze chod -
niak” – prze de wszyst kim miesz kań cy
pob li skich blo ków.

W przy szło ści ma tam pow stać
miej sce do krót kie go od po czyn ku.
Wy ko na ne zo sta ną alej ki z kost ki 
be to no wej dla pie szych o róż nej sze-
ro ko ści, plac z kost ki bru ko wej 
z wy dzie lo ny mi miej sca mi na na sa -
dze nia oraz nie wiel kie wznie sie nie te -
re nu po roś nię te tra wą. Drze wa, któ re
ros ną na tym te re nie zo sta ną pod da ne
pie lę gna cji, bę dą też po sa dzo ne no we
drze wa i krze wy. Na skwe rze sta nie
też osiem ła wek z opar cia mi oraz ko -
sze na śmie ci. 

„Ar bor“ zre a li zu je in we sty cję do
koń ca lip ca 2010 ro ku. Na stęp nie
przez 36 mie się cy zaj mo wać się bę dzie
pie lę gna cją zie le ni w tym re jo nie. Wy -
ko na nie wszyst kich prac kosz to wać
bę dzie 589 tys. 870 zł, z cze go 73 tys.
200 zł – to ce na za trzy let nią pie lę gna -
cję wy ko na nych na sa dzeń. (m.d.)

Ma ły park

W koń cu 2008 ro ku lud ność Pol ski li -
czy ła 38 mln 136 tys. miesz kań ców, z te -
go 7 mln 349,7 tys. – to dzie ci i mło dzież
w wie ku 0-17 lat, co sta no wi ło nie wie le
po nad 19% ogó łu lud no ści.

W gru pie osób do 17-go ro ku ży cia po -
nad 5 mln 829 tys. (15,3%) to dzie ci w wie -
ku 0-14 lat. Wśród dzie ci i mło dzie ży
w wie ku 0-17 lat wy stę pu je li czeb na prze -
wa ga chłop ców – ze wzglę du na to, że ro dzi
się ich wię cej (śred nio oko ło 51,4% ogól nej
licz by uro dzeń). Na 100 chłop ców przy pa da
95 dziew cząt – pod czas gdy ogól ny współ -
czyn nik fe mi ni za cji dla Pol ski wy no si 107 –
co jest wy ni kiem na du mie ral no ści męż -
czyzn w star szych gru pach wie ku.

Udział licz by dzie ci i mło dzie ży
w ogól nej po pu la cji ma le je nie przer wa nie
od po ło wy lat 80-tych ubieg łe go wie ku.
W 1990 ro ku dzie ci i mło dzież w wie ku 
0-17 lat sta no wi ły pra wie 30% spo łe czeń -
stwa; na po cząt ku te go wie ku – już tyl ko
nies peł na 1/4. Dzie ci w wie ku po ni żej 15
ro ku ży cia sta no wią obec nie ok.15,3%
ogól nej po pu la cji wo bec pra wie 25% w
1990 r. (w 2000 r. – ok. 19%). 

Gwał tow ne zmniej sza nie się licz by
dzie ci i mło dzie ży jest re zul ta tem prze -
mian w pro ce sach de mo gra ficz nych i mi -
gra cyj nych, a prze de wszyst kim głę bo kiej
de pre sji uro dze nio wej z lat 90-tych oraz
z po cząt ku te go stu le cia. Ma to bez poś red -
nie prze ło że nie na zróż ni co wa nie struk tu -
ry wew nętrz nej tej gru py wie ku; naj licz -
niej si są 15-17-lat ko wie – jest ich po nad
1,5 mln i sta no wią po nad 1/5 tej gru py
wie ku. Naj mniej licz ną gru pą są dzie ci
w wie ku 4-6 lat (nie wie le po nad 1 mln,
ok. 14%). Wią że się to bez poś red nio z od -
no to wy wa ną w posz cze gól nych la tach
licz bą uro dzeń, któ rej wiel kość w 2003
ro ku (obec ne 5-lat ki) by ła naj mniej sza
w ca łym okre sie po wo jen nym. Rok 2003
był naj bar dziej nie ko rzyst nym dla roz wo -
ju de mo gra ficz ne go Pol ski.

Od 2004 r. ob ser wu je my wzrost licz by
uro dzeń w Pol sce. Nie po wo du je to jed-
nak na ra zie zwię ksze nia od set ka dzie ci
i mło dzie ży w ca łej po pu la cji, po nie waż
w dal szym cią gu rocz ni ki 17-lat ków
opusz cza ją ce tę gru pę lud no ści są bar dziej
licz ne niż za si la ją ca ją licz ba uro dzeń
(rocz ni ki 0-lat ków). W 2008 ro ku licz ba
17-lat ków wy no si ła 534 tys. przy 414 tys.
uro dzeń. W Pol sce od se tek dzie ci (w wie -

ku 0-14 lat) w od nie sie niu do struk tu ry
wie ku lud no ści in nych kra jów Unii Eu ro -
pej skiej pla su je nas do kład nie w środ ku
(ok. 16%). Naj wię kszy udział tej gru py
wie ku jest w Ir lan dii – po nad 20%, naj m-
niej dzie ci jest w Buł ga rii – ok. 13%.

Uro dze nia

Jak wspom nia no wcześ niej pod sta wo -
wym czyn ni kiem de ter mi nu ją cym li czeb -
ność gru py osób w wie ku 0-17 lat jest licz ba
uro dzeń. W la tach 1984-2003 ob ser wo wa no
jej sy ste ma tycz ny spa dek (od 723 tys. do
351 tys.), co de cy do wa ło o sta łym zmniej -
sza niu się li czeb no ści dzie ci i mło dzie ży.
Na to miast rok 2008 był już 5. z ko lei, w któ -
rym licz ba uro dzeń roś nie. W mi nio nym ro -
ku uro dzi ło się po nad 414 tys. dzie ci, tj.
o po nad 63 tys. wię cej niż w 2003 r., ale
o ok. 1/4 mniej w sto sun ku do ro ku 1990
i po nad 40% mniej niż w 1983 r., któ ry był
szczy to wym ro kiem ostat nie go wy żu de mo -
gra ficz ne go (pra wie 724 tys. uro dzeń).

Naj wię cej dzie ci ro dzi się la tem (li piec,
sier pień, wrze sień – 27% wszyst kich uro -
dzeń w 2008 r.), naj mniej w mie sią cach
je sien no -zi mo wych. Naj czę ściej dzie ci
przy cho dzą na świat w środ ku ty god nia
(wto rek -czwar tek), naj mniej ro dzi się
w nie dzie lę.

O licz bie uro dzeń w da nym kra ju de cy du -
je licz ba i struk tu ra ko biet w wie ku roz rod -
czym (15-49 lat) i ich dziet ność. Dziet ność
ko biet jest na to miast uwa run ko wa na ich
płod no ścią. W Pol sce płod ność ko biet gwał -
tow nie spa dła. Na po cząt ku lat osiem dzie -
sią tych (okres ostat nie go wy żu de mo gra ficz -
ne go) na 1000 ko biet w wie ku roz rod czym
przy pa da ło 79 uro dzeń, obec nie ok. 43.

Po mi mo ros ną cej licz by uro dzeń – w
dal szym cią gu po ziom dziet no ści nie gwa -
ran tu je pro stej za stę po wal no ści po ko leń,
na dal utrzy mu je się ob ser wo wa na od
1989 r. de pre sja uro dze nio wa.

Nie ko rzyst ne zmia ny li czeb no ści mło -
dych ge ne ra cji znaj dą odz wier cie dle nie w
zmia nach struk tu ry lud no ści Pol ski we -
dług wie ku. W cią gu kil ku lat, do ro ku
2015 od se tek osób w wie ku 0-18 lat
zmniej szy się z 21,1% do 19, 3%.
W 2035 r. udział dzie ci i mło dzie ży w po -
pu la cji ogó łem wy nie sie tyl ko 16, 7%.

Źró dło: Pro gno za de mo gra ficz na lud-
no ści na la ta 2008-2030, GUS

20 lat te mu Zgro ma dze nie Ogól ne ONZ przy ję ło Kon wen cję o Pra wach Dziec ka

Dzieci w Polsce w 2008 roku

Współczynniki dzietności w latach 1990-2008
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U
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Po nad sześ ćdzie się ciu naj lep szym
ucz niom płoc kich gim na zjów i szkół
śred nich Fun da cja OR LEN Dar Ser ca
przyz na ła sty pen dia. Na spe cjal ny pro-
gram sty pen dial ny kon cern przez na czył
200 ty się cy zło tych. 

Wcześ niej sze, ogól no pol skie edy cje
adre so wa ne do ucz niów, stu den tów
i wy cho wan ków Ro dzin nych Do mów
Dziec ka, po mog ły po nad 400 mło dym
lu dziom w edu ka cji i roz wo ju ich za in -
te re so wań. W tym ro ku, uho no ro wa ni
zo sta li mło dzi płoc cza nie, któ rzy nie
tyl ko osią ga ją wy so kie wy ni ki w na u ce,
ale tak że od no szą licz ne suk ce sy na po -
lu spor tu i kul tu ry.

– Cie szy my się, że po przez pro gram
Fun da cji OR LEN Dar Ser ca mo że my mo -
ty wo wać sty pen dy stów do re a li za cji ich pa -
sji i dal sze go roz wo ju in te lek tu al ne go. Po -
ma ga nie mło dzie ży, zwłasz cza miesz ka ją -

cej w Płoc ku, któ ry ma dla kon cer nu zna -
cze nie szcze gól ne, to na sza naj lep sza in we -
sty cja. Oni są przy szło ścią te go mia sta
i mam na dzie ję rów nież fir my, je śli zde cy -
du ją się kształ cić w kie run kach zbież nych
z na szą dzia łal no ścią – po wie dział pod czas
uro czy sto ści w Te a trze Dra ma tycz nym
Cze sław Bu gaj – dy rek tor wy ko naw czy ds.
roz wo ju i efek tyw no ści PKN OR LEN. 

O przyz na nie sty pen dium mo gli ubie-
gać się ucz nio wie szkół zlo ka li zo wa -
nych na te re nie Płoc ka, ze śred nią z ze -
szłe go ro ku 4,5 lub wyż szą, szcze gól ny -
mi osią gnię cia mi w dzie dzi nie kul tu ry,
spor tu i na u ki, szcze gól nie ci, któ rzy
znaj du ją się w trud nej sy tu a cji ma te rial -
nej i w ro ku przyz na nia sty pen dium nie
ukoń czy li 19 lat. Do sie dzi by Fun da cji
OR LEN Dar Ser ca wpły nę ło 98 wnio -
sków, spoś ród któ rych wy bra no 63 sty -
pen dy stów. BP

OR LEN dla Płoc ka 

Sty pen dia dla naj zdol niej szych 

Peł no moc nik Pre zy den ta ds. Or ga ni -
za cji Po za rzą do wych za pra sza li de rów
płoc kich or ga ni za cji wraz z oso ba mi od -
po wie dzial ny mi za pro jek ty kon kur so -
we na spot ka nie po świę co ne zmia nom
w usta wie o dzia łal no ści po żyt ku pub-
licz ne go i o wo lon ta ria cie. Spot ka nie,
z udzia łem przed sta wi cie li Mi ni ster stwa

Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej oraz Peł no -
moc ni kiem Wo je wo dy ds. Współ pra cy
z Or ga ni za cja mi Po za rzą do wy mi,od bę -
dzie się 8 grud nia 2009 r. o godz. 15
w sa li kon fe ren cyj nej Cen trum ds.
Współ pra cy z Or ga ni za cja mi Po za rzą -
do wy mi przy ul. Mi sjo nar skiej 22.

(op. rł)

Zmia ny w po żyt ku pub licz nym
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*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*

O re cep cie na suk ces mó wi dy rek tor
ZSU iP Hen ryk Ci chec ki:

– Na si ucz nio wie od kil ku lat z po wo -
dze niem star tu ją w za wo dach ku li nar -
nych or ga ni zo wa nych pod egi dą Ogól no -
pol skie go Sto wa rzy sze nia Sze fów Kuch ni
i Cu kier ni. Ma my fi na li stów i zwy cięz ców
„Olim pia dy Sma ku” czy Aka de mii 
Car vin gu „Börner” (obec ni Mi strzo wie
Pol ski Ju nio rów). Pre stiż ogól no pol skie -
go kon kur su oraz do tych cza so we suk ce sy
cie szą i są zo bo wią za niem na przy szłość.
Za wo do we przy go to wa nie w szko le za -
czy na się od ze ra, a więc jest to na pew no
za słu ga ucz niów i na u czy cie li na szej
szko ły, ich cięż kiej pra cy.

Wy da wać by się mog ło, że li czy się tyl -
ko pier wsze miej sce. Jed nak w szko le waż -
na jest ciąg łość i prze ka zy wa nie wzor ców.
Do ry wa li za cji w kon kur sie „Zgo tuj so bie
suk ces” sta nę ło 80 re pre zen ta cji szkół
z ca łe go kra ju. Do pół fi na łu zak wa li fi ko -
wa ły się 24 dru ży ny, a w fi na le po zo sta ło
już tyl ko 12. Czę sto by wa, że kon ku ren cja
jest jesz cze wię ksza. Suk ce sem jest każ de
zak wa li fi ko wa nie się do pół fi na łu, a kie dy
zda rza się to co rok, moż na po wie dzieć, że
to nie przy pa dek, ale wy nik mo zol nej pra -
cy z uta len to wa nym ucz niem.

O twór czym po dej ściu do ucz nia i go to -
wa nia mó wi Mał go rza ta Gar lej (na u czy -
ciel przy go to wu ją cy zes pół do kon kur su): 

– Co ro ku za czy na my pra cę z ko lej ny -
mi rocz ni ka mi ucz niów. Przy go to wa nie
do kon kur su kosz tu je wie le wy sił ku.
Cza sa mi trze ba za pom nieć o ro dzi nie,
by stwo rzyć no wy spo sób pra cy z ucz -
niem. Nie moż na po zo stać obo jęt nym
wo bec prob le mów ży cio wych mło dych
lu dzi. Do pie ro, gdy ro zu mie my się pra -
wie bez słów, za czy na się praw dzi wy po -
stęp. Czu ję wte dy, że każ dy no wy po mysł
mo że my zre a li zo wać, a to jest naj cen -
niej sze. Twór cze po dej ście i zro zu mie -
nie przy no si naj wię kszą ra dość i sa tys -
fak cję z wy ko ny wa nej pra cy.

Wra że nia mi z kon kur su dzie li się je go
uczest ni czka – uczen ni ca Ma gda le na
Skier ska:

– Jesz cze wczo raj my śla łam, że przy -
szłam do szko ły tyl ko po to, by zdo być za -

wód i w przy szło ści zna leźć pra cę. Te raz
czu ję, że mo gę zro bić coś wię cej. Ku charz
to ar ty sta, wi zjo ner, ma larz wszyst kich
ko lo rów sma ku na pod nie bie niach kon su -
men tów. Móc zach wy cać in nych obra zem
i sma kiem przy go to wa nych prze ze mnie
po traw – to mój obec ny cel.

Uczu cia to wa rzy szą ce fi na ło wi zdra -
dza dru ga uczest ni czka – uczen ni ca El -
wi ra Wik to row ska: 

– Pier wsza by ła ra dość, ale za chwi lę
ol brzy mia od po wie dzial ność za to, co
mia ło na stą pić. Prze cież zo sta li tyl ko
naj lep si w kra ju, a my wśród nich. Po -
my śla łam: nie wol no nam zep suć wi ze -
run ku szko ły. Prze cież po nas bę dą na -
stęp ni. Du ży stres. Po mógł nam prze de
wszyst kim spo kój i pro fe sjo na lizm na szej
pa ni pro fe sor. Usia dłyś my ra zem w po ko -
ju ho te lo wym i spo koj nie po ma łu za czę -
łyś my pla no wać na szą pra cę fi na ło wą.
I choć nie wie dzia łyś my, ja kie za da nie wy -
lo su je my, jed nak to bar dzo po mog ło.
Prze sta łyś my my śleć o pre sji, ja ka na nas
cią ży, a za czę łyś my już re a li zo wać, na ra -
zie tyl ko słow nie, ko lej ne wyz wa nie sto ją -
ce przed na mi.

– Ja dąc do War sza wy z uczen ni ca mi
cie szy łam się z pół fi na łu – pod su mo wu -
je Mał go rza ta Gar lej. Cie szy łam się, że
po ka żę dziew czy nom ten pięk niej szy ku -
li nar ny świat. Ten, dla któ re go war to
sta rać się o suk ce sy. Chcia łam, że by sa -
me zro zu mia ły, że na u ka war ta jest wy -
rze czeń. Ta kie do świad cze nia ucz niów
pro cen tu ją w przy szło ści. Wie dzą, do
cze go dą żą, bar dziej się an ga żu ją i to
jest naj cen niej sze. Kie dy uda je się po ko -
nać wie le dru żyn i wejść do fi na łu – do -
dat ko wo wzra sta po czu cie war to ści. Ta
pew ność po mo że w przy szło ści ko lej nym
ucz niom na szej szko ły. Na stęp cy cze ka ją
w ko lej ce na swo ją szan sę. 

W fi na le płoc czan ki za pre zen to wa ły
się bar dzo dobrze, a „ta tar z ło so sia na
se rze wło skim w cy tru so wym aro ma -
cie” pod bił pod nie bie nia pra cow ni ków
nor we skiej am ba sa dy, któ rzy przyz na li
au tor kom tej przy staw ki na gro dę spe c-
jal ną Am ba sa do ra Kró le stwa Nor we gii
w Pol sce. (s.d.)

16 paź dzier ni ka za koń czył się w MA KRO Cen trum Ho Re Ca w War sza wie fi nał Ogól -
no pol skie go Kon kur su „Zgo tuj so bie suk ces”. Re pre zen ta cja Zes po łu Szkół Usług
i Przed się bior czo ści w Płoc ku w skła dzie: El wi ra Wik to row ska i Ma gda le na Skier ska
(uczen ni ce kla sy trze ciej tech ni kum) pod kie run kiem na u czy cie la – Mał go rza ty 
Gar lej, zdo by ła na gro dę spe cjal ną Am ba sa do ra Kró le stwa Nor we gii.

Nor we go wie do ce ni li

Har ce rze Huf ca ZHP Płock spot ka li się
10 li sto pa da w Ma ła cho wian ce na star cie
bi wa ku „Na Wys pie Or ła Bia łe go Rajd
Nie po dleg ło ści – Świę to Huf ca ZHP
PŁOCK”. 

Na po czą tek dru ży ny wspól nie przy go -
to wa ły wy sta wę, do ty czą cą obroń ców
Płoc ka 1920 ro ku, pod su mo wu ją cą ca -
ło rocz ną pra cę w ra mach „Kam-
pa nii Bo ha ter,” ma ją cej na
ce lu przy go to wa nie do
zmia ny pa tro na Huf ca. 

Na stęp nie sześć dru -
żyn bio rą cych udział
w raj dzie, uczest ni czy ło
w otwar ciu ogól no do -
stęp nej wy sta wy upa -
mięt nia ją cej dru ha Wa cła -
wa Mil ke, zor ga ni zo wa nej
w Książ ni cy Płoc kiej. Ina u gu -
ra cji ek spo zy cji to wa rzy szył Har -
cer ski Zes pół Pieś ni i Tań ca „Dzie ci Płoc -
ka”, któ ry w ra mach Wie czo ru Pieś ni Pa-
trio tycz nej za pre zen to wał naj bar dziej zna ne
i lu bia ne utwo ry o te ma ty ce na ro do wej.

W go dzi nach po po łud nio wych od by ła
się gra te re no wa na Wzgó rzu Tum skim,
po now nie na wią zu ją ca do lo sów bo ha te -

rów bro nią cych na sze go mia sta w 1920
ro ku. Kon ty nu a cją tej gry był – póź nym
wie czo rem – mul ti me dial ny ko mi nek har -
cer ski. Ide al ne współ gra nie dźwię ku,
obra zu i nar ra cji wy wo ła ło naj wię ksze za -
in te re so wa nie i uz na nie har ce rzy

Od sa me go ra na 11 li sto pa da har ce rze
by li obec ni na wszyst kich od by wa ją -

cych się w mie ście uro czy sto -
ściach, zwią za nych z Na ro -

do wym Świę tem Nie po -
dleg ło ści. Przed uro czy -
stą mszą świę tą w ka te -
drze, zło ży li kwia ty pod
pom ni kiem Wła dy sła -
wa Bro niew skie go oraz
wzię li udział w uro czy -

sto ściach przy pom ni ku
mar szał ka Jó ze fa Pił sud -

skie go, gdzie wy sta wio na 
by ła tak że war ta har cer ska. Po -

dob nie jak przy pły cie Gro bu Niez na ne go
Żoł nie rza na Pla cu Na ru to wi cza.

Rajd za koń czył się uro czy stym ape lem.
Pro jekt był współ fi nan so wa ny ze środ-
ków sa mo rzą du Mia sta Płoc ka i Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go.

pwd. G. Brze ziń ski

Pod wój ne świę to har ce rzy

W Gim na zjum nr 4 w Płoc ku od by ło
się spot ka nie pro mu ją ce zdro wy styl ży -
cia, w któ rym wzię li udział ucz nio wie
klas I-III.

Na spot ka niu przed sta wio no pro-
gram mul ti me dial ny „Na tu ra a zdro -
wie”, do ty czą cy ob ja wów, le cze nia
i pro fi lak ty ki gry py, w szcze gól no ści
A/H1N1. Pre zen ta cja obej mo wa ła
szcze gó ło we in for ma cje na te mat wi ru -

sa wy wo łu ją ce go cho ro bę – w ja ki spo -
sób ata ku je or ga nizm czło wie ka i wska -
za nia jak po stę po wać w przy pad ku za -
cho ro wa nia. Ucz nio wie do wie dzie li się
rów nież jak wspo ma gać układ im mu no -
lo gicz ny w opar ciu o zio ło lecz nic two.
Spot ka nie za koń czy ło się de gu sta cją
her ba tek zio ło wych.

Spot ka nie przy go to wa ły uczen ni ce
kla sy 3e: Ju lia Sznej wajs i Do mi ni ka
Ką ko lew ska przy udzia le SK PCK
i LOP pod kie run kiem opie ku nów: Ma -
rii Mi lew skiej i Ma rze ny Sio łek. AKD

Żyć zdro wo

Na ła we czkę Dru ha
Sa mo rząd Zes po łu Szkół nr 3 (czy li III LO i Gim na zjum nr 13) wy szedł z ini cja ty wą

wpar cia bu do wy ła we czki dru ha Wa cła wa Mil ke na Sta rym Ryn ku. 20 paź dzier ni ka
w szkol nej au li od by ła się pro jek cja fil mu ”Dzie ci Płoc ka dru ho wi Wa cła wo wi” (od dziel -
nie dla ucz niów klas pier wszych, dru gich i trze cich), w któ rym są przed sta wio ne pod-
sta wo we fak ty z ży cia i dzia łal no ści dru ha. Chcie liś my w ten spo sób przyb li żyć syl wet -
kę tak za słu żo ne go czło wie ka. Przy oka zji pro jek cji fil mu zor ga ni zo wa liś my kwe stę na
bu do wę ła we czki; uda ło nam się ze brać 1123 zło te, co oka za ło się naj wię kszą su mą ze -
bra ną na po dob nych ak cjach w in nych pla ców kach oświa to wych. 

Ka mil Ko za nec ki 
(czło nek sa mo rzą du)



10 Sygnały Płockie
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Po li cjan ci po szu ku ją 16-let nie go
Kon ra da Ew kow skie go, któ ry za gi nął
w po nie dzia łek, 2 li sto pa da. Chło pak
wy szedł z in ter na tu przy ul. Nor ber tań -
skiej i do tej po ry nie wia do mo co się
z nim dzie je. 

– Po cząt ko wo ko le dzy Kon ra da po da -
wa li, że wy szedł z in ter na tu 3 li sto pa da 
oko ło go dzi ny szó stej – opo wia da Piotr
Je le nie wicz, rzecz nik pra so wy Ko men -
dy Miej skiej Po li cji. – Wszy scy zgod nie
twier dzi li, że dzień wcześ niej, oko ło go -
dzi ny 22, po ło ży li się spać, Kon rad też. 
Po li cjan ci od po cząt ku z ogrom nym za -
an ga żo wa niem wzię li się za roz wi kła nie
tej za gad ki. Im wię cej się do wia dy wa li,
tym bar dziej zmie niał się obraz na kre -
ślo ny na po cząt ku. – Dziś wie my już, że
chło pak wy szedł z in ter na tu mię dzy
21.30 a 22.30 – mó wi po li cjant ope ra -
cyj ny po szu ku ją cy za gi nio ne go. – W
trak cie na szych usta leń wy szło rów nież,
że część mło dzie ży miesz ka ją ca w in ter -
na cie mia ła kon takt z nar ko ty ka mi, zaj -
mie się ni mi sąd ro dzin ny.

Po li cjan ci nie wy klu cza ją, że to właś -
nie nar ko ty ko we ek spe ry men ty mo gą
mieć zwią zek ze znik nię ciem 16-lat ka. 

– Spraw dza my każ dy trop, każ dą in -
for ma cję mo gą cą przyb li żyć nas do oko -
licz no ści za gi nię cia Kon ra da i je go dal-
szych lo sów – do da ją kry mi nal ni. – Na -
po ty ka my w tej spra wie na róż ne hi sto -
rie, tak że zu peł nie fan ta stycz ne, plot kar -
skie. We ry fi ku je my wszyst ko.

Kon rad Adam Ew kow ski s. Sła wo mi -
ra i Ma rio li uro dził się 11.05.1993 r
w Kut nie. Wzrost 190 cm, wa ga 70 kg,
szczup ła bu do wa cia ła, wło sy ciem ny
blond cze sa ne na ”iro ke za”. Zna ki
szcze gól ne: dwa pie przy ki na pra wej
stro nie szyi, opa rze nie na le wym udzie.
W dniu za gi nię cia ubra ny był w ciem ne
spod nie dre so we i bia łe spor to we bu ty.
Kur tkę, do ku men ty i in ne rze czy oso bi -
ste po zo sta wił w in ter na cie. 

Po li cja ape lu je do wszyst kich, któ rzy
2 li sto pa da oko ło godz. 22 wi dzie li
Kon ra da Ew kow skie go o kon takt z naj -
bliż szą jed nost ką po li cji lub prze ka za nie
in for ma cji na bez płat ny nu mer alar mo -
wy 997. (m.d.)

Kto kol wiek wi dział
* W al. Ja cho wi cza straż ni cy miej scy

uga si li pło ną cy sa mo chód.
* W Ma sze wie po trą co ny przez VW

Pas sa ta zgi nął 35-let ni męż czyz na. Ze
wstęp nych usta leń wy ni ka, że pie szy po ja -
wił się na gle przed ma ską sa mo cho du
i kie row ca nie miał szans na unik nię cie
wy pad ku. 

* Pra wie dwa pro mi le al ko ho lu w or ga -
niz mie mia ła 19-let nia dziew czy na, któ ra
ok. godz. 2 w no cy pró bo wa ła sa mo cho -
dem wje chać do ko ścio ła w Sie cie niu.

* Na mło de go męż czyz nę, idą ce go wie -
czo rem ul. Obr. We ster plat te, na pa dło
czte rech ban dy tów. Spraw cy za bra li chło -
pa ko wi dwa te le fo ny ko mór ko we i klu cze. 

* W rę ce po li cji wpadł 27-let ni miesz -
ka niec Biel ska, któ ry dwa dni wcześ niej
ukradł 500 zł z ka sy sta cji LPG przy ul.
Do brzyń skiej. Męż czyź nie za kra dzież
roz bój ni czą gro zi 10 lat wię zie nia. 

* Z po miesz cze nia so cjal ne go po go to wia
przy ul. Strze lec kiej 43-let ni płoc cza nin
ukradł te le fon ko mór ko wy. Zło dzie ja za -
trzy mał wła ści ciel te le fo nu. Oka za ło się, że
spraw ca po szu ki wa ny jest przez po li cję ze
Ślą ska. Gro zi mu do pię ciu lat wię zie nia. 

* Przy ul. Spół dziel czej zo stał po bi ty
15-la tek. Spraw cą oka zał się 22-la tek.
Miał pra wie dwa pro mi le al ko ho lu w or -
ga niz mie. Mło dy chło pak tra fił do szpi ta -
la. Je śli bę dzie prze by wać tam dłu żej niż
ty dzień, na past ni ko wi gro zi do pię ciu lat
wię zie nia. Po nad to 22-la tek zo sta nie uka -
ra ny za gro że nie ciot ce ofia ry, któ ra by ła
na miej scu zda rze nia.

* Ze skle pu przy ul. Kró le wiec kiej zło -
dziej za brał czte ry kur tki, bluz kę i sza lik.

* Niez na ni spraw cy wy bi li szy bę w Fia cie
Pan da za par ko wa nym przy ul. Miesz ka I. 

* Z dom ku jed no ro dzin ne go w Ma sze -
wie zło dzie je wy nie śli sprzęt kom pu te ro -
wy, fo to gra ficz ny oraz zło tą bi żu te rię.

* Ze spod ni, któ re wi sia ły w otwar tym
po miesz cze niu so cjal nym przy ul. Her ma -
na ktoś ukradł kil ka set zło tych. 

* Zło dziej wy szedł ze skle pu przy ul.
Pol nej wraz ze szkla ną gab lo tą z pa pie ro -
sa mi i za pal ni czka mi. Stra ty osza co wa no
na kil ka ty się cy zło tych. 

* Z bu do wy do mu w Mu rzy no wie
spraw cy wy wie źli de ski i więź by da cho we.

* Do po li cyj ne go aresz tu tra fił 26-let ni
miesz ka niec Po dol szyc, u któ re go w do -
mu po li cjan ci zna le źli 17 to re bek z ma ri -
hu a ną. Męż czyz na mo że spę dzić trzy la ta
w wię zie niu. 

* W no cy z 10 na 11 li sto pa da 54-let ni
męż czyz na za bił w miesz ka niu na Po dol szy -
cach Pół noc włas ną żo nę. Ra no po li cjan ci za -
trzy ma li spraw cę przy ul. Do brzyń skiej. Miał
on pra wie trzy pro mi le al ko ho lu w or ga niz -
mie. Mó wił, że chce po peł nić sa mo bój stwo.
Fun kcjo na riu sze usta li li, że przy czy ną tra ge -
dii mógł być al ko hol. Spraw cy gro zi od oś -
miu lat poz ba wie nia wol no ści do do ży wo cia.

* W ścia nie pa wi lo nu han dlo we go przy
ul. Ostat niej spraw cy wy bi li dziu rę i wy -
nie śli pa pie ro sy, sło dy cze, ka wy oraz kar -
ty te le fo nicz ne. War tość strat prze kro czy -
ła pięć ty się cy zło tych. 

* Płoc czan ka zgło si ła na po li cję, że zo -
sta ła okra dzio na w przy chod ni le kar skiej.
Zło dziej za brał jej por tfel z do ku men ta mi,
kar ta mi ban ko ma to wy mi i go tów ką.

* Z ok na miesz ka nia na I pię trze na pół -
noc nych Po dol szy cach wy pa dła 21-let nia
ko bie ta. Z cięż ki mi obra że nia mi cia ła zo -
sta ła prze wie zio na do szpi ta la. Po li cja ba -
da oko licz no ści zda rze nia. (m.d.)

Do Stra ży Miej skiej wpły nę ła in for -
ma cja, że nie trzeź wa ko bie ta sprze da ją -
ca owo ce i wa rzy wa ma prob le my z wy -
da wa niem resz ty. – Na miej scu, przy
uli cy Gie rzyń skie go, straż ni cy wy czu li
od ko bie ty al ko hol – mó wi Jo lan ta Gło -
wac ka, rzecz nik pra so wy SM. – Sprze -
da ją ca nie mia ła przy so bie do ku men -
tów i nie po tra fi ła po dać naz wi ska ani
nu me ru te le fo nu wła ści cie la sto i ska. 

W pew nym mo men cie 38-let nia ko-
bie ta za czę ła ucie kać. Gdy fun kcjo na -

riu sze za trzy ma li ją, za czę ła ko pać,
szczy pać i gryźć straż ni ków. Nie by ło
in ne go wyj ścia, więc ko bie cie za ło żo no
kaj dan ki, od pro wa dzo no do sa mo cho du
i za wie zio no do Iz by Wy trzeź wień. –
Tam zo sta ła prze ba da na al ko ma tem –
opo wia da Gło wac ka. – W wy dy cha nym

po wie trzu mia ła 2,36 pro mi la al ko ho lu. 
Straż ni cy od wie źli ją do Po li cyj nej Iz -

by Za trzy mań, po nie waż płoc ka Iz ba
Wy trzeź wień nie przyj mu je ko biet. We -
dług wła ści cie la sto i ska, ko bie ta nie by -
ła u nie go za trud nio na, a je dy nie mia ła
pil no wać to wa ru. (m.d.)

Nie ty po wa sprze daż

Kro ni ka po li cyj na

J.
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18 li sto pa da dy żur na po go to wia ra -
tun ko we go po wia do mi ła po li cję, że
z miesz ka nia przy ul. Łącz ni czek do
szpi ta la za bra ne zo sta ło dziec ko. – Dy -
żur na opo wia da ła, że bab cia za a lar -
mo wa ła, że 8-la tek dziw nie prze wra ca
się – opo wia da An na Le wan dow ska
z zes po łu pra so we go Ko men dy Miej -
skiej Po li cji. – Do wie dzie liś my się od
niej, że za rów no bab cia, jak i mat ka
by ły pi ja ne.

Za nim do miesz ka nia do je cha li po li -
cjan ci, obie pa nie zdą ży ły już znik nąć.
– Oka za ło się, że ma ma, 32-let nia ko -
bie ta, po je cha ła do szpi ta la i tam ją
za trzy ma li – mó wi nad ko mi sarz Ma rek
Ma jew ski, ko men dant ko mi sa ria tu na
Po dol szy cach. – Mia ła w or ga niz mie
2,5 pro mi la al ko ho lu.

W trak cie zbie ra nia ma te ria łów do
tej spra wy wy ło nił się ta ki obraz sy tu -
a cji. W śro dę ra no chło piec wy szedł do
szko ły. Ale nie do tarł, bo nie lu bi tam
cho dzić, skar żył się, że dzie ci mu do -
ku cza ją. Ok. godz. 10 był więc już
w do mu z po wro tem. Tam mat ka i bab -
cia (60 lat) pi ły al ko hol. Dzie ciak się -
gnął do to reb ki bab ci, wy jął jej le kar -
stwa i poł knął kil ka tab le tek. Po tem
za czął tra cić rów no wa gę.

– W szpi ta lu le ka rze zro bi li mu szyb -
ko płu ka nie żo łąd ka, jest na dal hos pi -
ta li zo wa ny – mó wi Ma rek Ma jew ski. –
Nic mu już nie gro zi.

Dziel ni co wi na dal szu ka li bab ci, kil -
ka ra zy za cho dzi li do do mu, ale nikt
nie otwie rał. W koń cu pod wie czór za -
sta li ko bie tę i wrę czy li jej wez wa nie
do ko mi sa ria tu na na stęp ny dzień. Ko -
bie ta jed nak nie zgło si ła się. Dziel ni -
co wi znów za czę li jej szu kać. Bab cia
oka za ła się nie uch wyt na, ale wie czo -
rem na stęp ne go dnia sa ma wkro czy ła
do ko mi sa ria tu. Sęk w tym, że znów
by ła pi ja na, al ko mat wy ka zał pół to ra
pro mi la. Ze wzglę du na cho re ser ce nie
moż na jej by ło za trzy mać w po li cyj -
nym aresz cie.

– Star sza ko bie ta ma ło pa mię ta, co
wy da rzy ło się w dniu, gdy chło piec
tra fił do szpi ta la – mó wi nad kom. Ma -
jew ski. – Z młod szą jest dłuż sza spra -
wa, bo ewen tu al ne za rzu ty moż na bę -
dzie po sta wić do pie ro po peł nych
usta le niach i opi nii le kar skiej na te -
mat za gro że nia zdro wia i ży cia chłop -
czy ka. Jed no jest pew ne: to nie był in -
cy den tal ny przy pa dek, kie dy dziec ko
nie mog ło li czyć na opie kę naj bliż -
szych. 

13 sier pnia ktoś po wia do mił po li -
cjan tów, że oś mio la tek jest pod opie -
ką pi ja nej ma my. Wte dy spra wą za jął
się sąd ro dzin ny, a mat ka ma na dzór
ku ra to ra. 

– Na si dziel ni co wi bę dą nie u stan nie
mo ni to ro wać tę ro dzi nę – za po wia da
ko men dant Ma jew ski. (m.d.)

One pi ły, dziec ko ły ka ło
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Za pra sza my na ko lej ną od sło nę Ro ku
Ju liu sza Sło wac kie go w Płoc ku. Tym
ra zem Książ ni ca Płoc ka przy go to wa ła
wy sta wę ilu stra cji do dzieł mi strza.

Wię kszość pre zen to wa nych prac pow stała
pod czas Ogól no pol skie go Ple ne ru Ilu stra to -
rów w Kras nym bro dzie, je dy nej te go ty pu
im pre zie w kra ju, a być mo że w Eu ro pie, or -
ga ni zo wa nej przez spe cja li zu ją ce się w upo -
wszech nia niu pol skiej ilu stra cji Biu ro Wy s-
taw Ar ty stycz nych – Ga le rię Za moj ską.

W ple ne rze zor ga ni zo wa nym w 190.
rocz ni cę uro dzin i 150. rocz ni cę
śmier ci poe ty, udział wzię li za rów no
twór cy już po wszech nie uz na ni, la u re -
a ci wie lu na gród w upra wia nej przez
sie bie dzie dzi nie sztu ki ilu stra cji – 
Ja nusz Stan ny, Jó zef Wil koń, Je rzy
Fli sak, Kry sty na Mi cha łow ska, Wan -
da i Bo gu sław Or liń scy – jak też wy -
róż nia ją cy się gra fi cy młod sze go po -
ko le nia. 

Na wy sta wę swo ich prac uży czy li
rów nież ilu stra to rzy, któ rzy nie uczest-
ni czy li w ple ne rze, ale stwo rzy li pra ce
in spi ro wa ne twór czo ścią Ju liu sza Sło -
wac kie go, wśród nich: An to ni Bo ra tyń -
ski, Wie sław Maj chrzak, Fran ci szek
Ma ślusz czak, Te re sa Wil bik. 

W re zul ta cie na wy sta wę skła da się
45 prac 22 au to rów, któ rych in dy wi du -
al ne za in te re so wa nia twór cze ob ję ły za -
rów no du że poe ma ty („Oj ciec za dżu -
mio nych”, „Be niow ski”, „Król Duch”,
„Grób Aga mem no na”), po pu lar ne i wie -
lo krot nie wy sta wia ne na sce nach te a -

tral nych dra ma ty sce nicz ne („Bal la dy -
na”, „Fan ta zy”, „Lil la We ne da”,
„Ksiądz Ma rek”, „Sen srebr ny Sa lo mei”
czy „Ma ze pa”), jak rów nież bar dziej lub
mniej zna ne pom niej sze utwo ry. 

Wy sta wa Ju liusz Sło wac ki w ilu -
stra cji przy go to wa na zo sta ła przez
Książ ni cę Płoc ką i Płoc kie Sto wa rzy -
sze nie Przy ja ciół Książ ki i Bib lio tek
w ra mach kon ty nu a cji pro jek tu „Z pro -
chu lud wskrze szę…” Rok Ju liu sza
Sło wac kie go w Płoc ku. Pro jekt do fi -
nan so wa ła Fun da cja Fun dusz Gran to -
wy dla Płoc ka. (op. rł)

Sło wac ki ma lo wa ny

– W tym ro ku ju ry po sta wi ło na wy -
ra zi ste oso bo wo ści, któ re już wie dzą,
o czym chcą mó wić i jak chcą mó wić,
by nie po paść w ba nał i ła twiz nę – ko -
men tu je XXI edy cję kon kur su ju ror
Ka rol Ma li szew ski. Zda je się, że czas
ek spe ry men tów mi nął. Od li te ra tu ry
ocze ku je my po mo cy, opo wia da nia się
po stro nie war to ści, ocze ku je my wia -
ry god ne go opi su świa ta, w któ rym co -
raz trud niej się zna leźć, co raz cię żej
żyć. Li te ra tu ra ma po ma gać w kło po -
tach z rze czy wi sto ścią nie tyl ko sa me -
mu au to ro wi, ale prze de wszyst kim
czy tel ni ko wi. Czy tel nik szu ka ję zy ka,
któ ry móg łby stać się je go ję zy kiem. 

Ju ro rom to wa rzy szy ły kry te ria świe -
żo ści, od kryw czo ści, ta len tu i nie prze -
cięt nej spraw no ści war szta to wej.
I wy da ło nam się, że w na gro dzo nych
utwo rach owe kry te ria w róż nych
ukła dach i kon fi gu ra cjach wy stą pi ły.
Cie szy my się, że tym sa mym do szło do
od kry cia kil ku ory gi nal nych świa tów
niez na nych sze rzej do tej po ry, 
świa tów, dla któ rych płoc ki kon kurs
stać się mo że prze pust ką do hi sto rii li -
te ra tu ry.

Po za poz na niu się z 211 ze sta wa mi
wier szy ju ry po sta no wi ło przyz nać na -
gro dy i wy róż nie nia na stę pu ją cym au -
to rom:

I na gro dę „Liść Dę bu” Ro ber to wi
Mi nia ko wi z Ło dzi, II na gro dę Kry -
sty nie Mysz kie wicz ze Zgo rzel ca, III
– Do ro cie Ryst z War sza wy. Ona też
otrzy ma ła wy róż nie nie za wiersz o te -
ma ty ce płoc kiej, któ ry pub li ku je my
obok. Na to miast na gro dę dy rek to ra

Książ ni cy Płoc kiej za wier sze o te ma -
ty ce mi łos nej zdo był Chri stian Me dar -
dus Man te uf fel z Cie cho cin ka. Wy -
róż nie nia otrzy ma li rów nież: Woj-
ciech Rosz kow ski z Ty ko ci na i Ka rol
Sam sel z Ostro łę ki.

Uro czy stość og ło sze nia wy ni ków
kon kur su i wrę cze nia na gród uświet-
ni ła swo im re ci ta lem An na Cho da -
kow ska.

Kon kurs i książ ko we wy da nie je go
plo nu, wzbo ga co ne pra ca mi człon ków
Płoc kie go To wa rzy stwa Fo to gra ficz -
ne go, do fi nan so wa ne zo sta ło ze środ-
ków Urzę du Mia sta Płoc ka i Sa mo rzą -
du Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go. (j)

Dyrektor Książnicy Maria Mikulska wręcza laur Robertowi Miniakowi
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XXI Ogól no pol ski Kon kurs Poe tyc ki im. Wła dy sła wa Bro niew skie go

Li ście dę bu ro zda ne

płock. li sto pad 2008

pier wszy śnieg
na se ce sji i tu mach
i two im mil cze niu
nag ły żal że trwa tak krót ko
trze pot bia łych płat ków
a my już czap ki sza li ki ciep łe kur tki
służ by miej skie sól i pia sek
dzie ci san ki
tyl ko poe ci
tak po pro stu pi szą wier sze
o pier wszym śnie gu
se ce sji
tu mach
trze po cie bia łych płat ków 

Do ro ta Ryst
wy róż nie nie za wiersz 

o te ma ty ce płoc kiej

Ja nusz Stan ny „Bal la dy na”Ire na Ła ko miec -Ka miń ska „Te sta ment mój”Fran ci szek Ma ślusz czak „Wa cław” Wan da Or liń ska „W Szwaj ca rii”
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Przed ro kiem ju ro rów urzekł cykl je -
go prac ze Stań czy kiem, w tym ro ku
dwie fo to gra fie na wią zu ją ce do „Ba bie -
go la ta” Cheł moń skie go. Fi lip Igna to -
wicz z Gdań ska, stu dent pier wsze go ro -
ku ASP, po now nie zo stał zwy cięz cą
kon kur su fo to gra ficz ne go „Por tre ty”,
or ga ni zo wa ne go przez Mu ze um Ma zo -
wiec kie i Płoc kie To wa rzy stwo Fo to -
gra ficz ne. 

To już czwar ta edy cja cy klu Por tre ty,
po świę co ne go wy bit nym ma la rzom. Do
tej po ry zo sta li za pre zen to wa ni ta cy
twór cy, jak: Rem brandt, Wys piań ski
czy Ma tej ko. Wy sta wie fo to gra ficz nej
za wsze to wa rzy szy wy sta wa dzieł ar ty -
sty, któ re by ły in spi ra cją dla fo to gra -
fów. Tak jest rów nież i tym ra zem. Dla -

cze go Cheł moń ski? Po nie waż w 2009
ro ku przy pa da 160. rocz ni ca uro dzin
oraz 95. rocz ni ca śmier ci ar ty sty.

W tym ro ku ju ry, w któ rym za sie dli
m.in. zna ny ar ty sta fo to gra fik Ta de usz
Rol ke i wy bit ny znaw ca twór czo ści Jó -
ze fa Cheł moń skie go, hi sto ryk sztu ki –
Ta de usz Ma tusz czak, a tak że Piotr
Kraw czyk i Adam Łu kaw ski, wy bie ra ło
spoś ród 411 fo to gra fii na de sła nych
przez 141 au to rów i spó łek au tor skich.

Dru gą na gro dę zdo by ła An na Ka le ta,
trze cią ex ea quo: Na ta lia Ku ran i Ja go da
Kra jew ska. Wśród wy róż nio nych prac
zna laz ło się zdję cie płoc cza ni na – Mar -
ka Ko nar skie go.

Wy sta wę moż na oglą dać do koń ca
stycz nia 2010 ro ku na pa tio, po tem zo -

sta nie prze nie sio na do skle pi ku Bel le
Epo que, gdzie bę dzie pre zen to wa na do
na stęp nej edy cji kon kur su.

W skle pi ku rów nież, na prze ło mie
grud nia i stycz nia, po win ny być do -
stęp ne ka ta lo gi do wy sta wy. Mu ze um

z dru kiem ka ta lo gów no si ło się od
pier wszej edy cji. Uda ło się w tym ro -
ku. Obok prac in spi ro wa nych Cheł -
moń skim, bę dą w nim rów nież fo to -
gra fie na gro dzo ne we wcześ niej szych
edy cjach. (rł)

Cheł moń ski 
w su per mar ke cie

Płoc ki fo to graf Ar tur Kras za bie ra
nas w po dróż w odleg łe miej sca, któ re
zwie dził pod czas swo ich po dró ży. Fo -
to gra fie ze sta wia w ta ki spo sób, że by
by ła to rów nież po dróż fi lo zo ficz na
w wol te row skim sty lu. Kant uwa żał,

że czas i prze strzeń nie są włas no ścia -
mi rze czy, lecz for ma mi na szej zmy -
sło wo ści, „sie cią” za po mo cą któ rej
„ło wi my” to, co po strze ga my. Obra zy,
dźwię ki, za pa chy, sma ki, które „ło wi -
my”, po ja wia ją się nie tyl ko w kon -

kret nej prze strze ni, ale i w kon kret nym
cza sie, któ ry ca ły czas pły nie. Je dy nie
mi gaw ka apa ra tu mo że jed ną z tych
chwil za trzy mać dla nas. 

Naj no wsza wy sta wa Ar tu ra Kra sa łą -
czy w so bie fa scy na cję fi lo zo fią Im ma -

nu e la Kan ta, mi to lo gią grec ką i ma lar -
stwem fla man dzkim – Van Eyc ka
i Bosc ha. Wy sta wę za ty tu ło wa ną „Zja -
wi sko” moż na oglą dać w fi lii nr 5
Książ ni cy Płoc kiej (ul. Tum ska 11 A,
wej ście od ul. Sien kie wi cza). (rł)

Fo to gra fia fi lo zo ficz na

Artur Kras wręcza nagrodę Grand Prix Filipowi Ignatowiczowi

Zwycięskie prace: ,,359” ...oraz ,,Promocja”
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Grand Prix XV Bien na le Pla ka tu Fo -
to gra ficz ne go i Na gro dę Pre zy den ta
Mia sta Płoc ka w wy so ko ści 4000 zł
zdo by ła pra ca Pa wła Błęc kie go „Smi le
is eve ryw he re”. Zło ty Me dal i I Na gro -
dę Pre zy den ta Mia sta Płoc ka w wy so -
ko ści 3000 zł, za pra cę „Nie bie ska li -
nia” otrzy ma ła Ali cja Ko ło dziej czyk.
W tym ro ku na de sła no re kor do wą ilość
prac, bo aż 342. Po ziom po dob nie jak
dwa la ta te mu, był wy so ki, choć zwy -
cięz ców wy ło nio no nie mal jed no myśl -
nie. – Spór, choć nie za żar ty, do ty czył
prac, któ re otrzy ma ły Grand Prix i zło -
to. Osta tecz nie wy gra ła wi zja op ty mi -
stycz na, pra ca bar dzo cie ka wa ope ru -
ją ca pro sty mi środ ka mi, uni wer sal na
w prze sła niu – mó wi Ja kub Kol bicz
z Płoc kie go To wa rzy stwa Fo to gra ficz -
ne go, któ ry peł nił ro lę se kre ta rza ju ry. 

Wrę cze nie na gród i otwar cie wy sta -
wy po kon kur so wej za pla no wa na na 15
grud nia w sa li ko lum no wej Książ ni cy
Płoc kiej, gdzie po ka za nych zo sta nie
w su mie po nad 80 prac na de sła nych
na kon kurs. Pro to kół z obrad ju ry do -
stęp ny jest na stro nie www.ptf.ploc -
man.pl

Or ga ni za to rem kon kur su i wy sta wy
jest Płoc kie To wa rzy stwo Fo to gra -
ficz ne i Książ ni ca Płoc ka. Pro jekt 
do fi nan so wa ny został przez Urząd
Mia sta Płoc ka. (rł)

NAGRODY:
Grand Prix – Smi le is eve ryw he re P.

Błęc kie go 
I Na gro da (złoty medal) – Nie bie ska

li nia A. Ko ło dziej czyk 
II Na gro da (srebrny medal) – Kwiaty

zła – E. Walczak
III Na gro da (brązowy medal) – Czas

J. Ko wa lew skiej 
Wyróżnienia dla: K. Renkas, A.

Kalety, K. Ba na cha, A.L. Wiśniewskiej,
M. Cierniawy, J. Węża

XV Bien na le Pla ka tu Fo to gra ficz ne go

Uś miech jest wszę dzie

Spół dziel czy Dom Kul tu ry Płoc kiej
Spół dziel ni Miesz ka nio wej Lo ka tor sko -
-Włas no ścio wej zor ga ni zo wał dla
miesz kań ców Płoc ka i oko lic kon kurs
fo to gra ficz ny, któ re go głów nym te ma -
tem był ro dzi my kra jo braz.

Roz strzy gnię cie kon kur su, na któ ry
wpły nę ło oko ło 200 prac od 30 uczest-
ni ków i wer ni saż wy sta wy po kon ku ros -
wej mia ły miej sce w SDK 6 li sto pa da
Ju ry, pod prze wod nic twem Ar tu ra 

Kra sa – pre ze sa Płoc kie go To wa rzy stwa
Fo to gra ficz ne go, I na gro dę przyz na ło
An drze jo wi Jez na cho wi za zdję cie pt.:
„Czte rech jeź dźców apo ka lip sy”. II
miej sce za ję ła Be a ta Mor dziak za „Na-
t chnie nie van Gog ha”, a III – An na Ka -
ro wicz za cykl „Nie win na Biel”. Sześć
osób uho no ro wa no wy róż nie nia mi.

Go ściem spe cjal nym wer ni sa żu był
cze ski ar ty sta – fo to graf Jo zef Ta laś.

MP

Kra jo braz Pol ski w SDK
Na naj bliż szym, wi gi lij nym, czy li

ostat nim w tym ro ku, spot ka niu Płoc kie -
go To wa rzy stwa Fo to gra ficz ne go, obok
kon kur su „zdję cie mie sią ca” (któ re go
te ma tem jest „stres”), wy bra ne zo sta nie
rów nież „Zdję cie ro ku.” Wy bo ru do ko -
nu ją wszy scy obec ni na spot ka niu, któ re
za pla no wa no na 16 grud nia o godz. 18
w Klu bie Praw ni ka. 

PTF za mie ścił już na stro nie in ter ne to -
wej (www.ptf.ploc man.pl) te ma ty spot kań
na 2010 ro ku. Po da je my je obok. (rł)

20 stycz nia – Je den
17 lu te go – Zwią zek
17 mar ca – Low Key
21 kwiet nia – Żart
19 ma ja – Żół ty
16 czer wca – Gest
10 lip ca – ple ner „We ro ni ka”
15 wrześ nia – zdję cia po ple ne ro we
20 paź dzier ni ka – Fo to gra fia 

ar ty stycz na
17 li sto pa da – Krzy we
15 grud nia – Ek spe ry ment

Zdję cie ro ku

I nagroda

Obrady komisji w Domu Darmstadt

Zdję cie au tor stwa Lu cja na Du dy wy gra ło li sto pa do wy kon kurs PTF. Te ma tem by ło 
„o ko, oczy”

Grand Prix
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Szop ka kra kow ska pow sta ła w XIX
wie ku na przed mie ściach Kra ko wa,
a jej twór ca mi by li ubo dzy ro bot ni cy
bu do wla ni. To właś nie oni, szu ka jąc
do dat ko we go za rob ku w okre sie je sie-
n no -zi mo wym, za czę li bu do wać z tek -
tu ry i lek kie go drew na prze noś ne sce -
ny słu żą ce do od gry wa nia ku kieł ko -
wych przed sta wień o na ro dze niu Chry -
stu sa. Cha rak te ry stycz nym ele men tem
tych kon struk cji by ły wy so kie wie że
na wią zu ją ce do ar chi tek tu ry kra kow -
skich ko ścio łów. Zwy czaj ko lę do wa -
nia z szop ką szyb ko się przy jął i przez
dzie siąt ki lat w okre sie świąt Bo że go

Na ro dze nia na kra kow skim ryn ku gro-
ma dzi ły się te a tral ne gru py z szop ka -
mi, ocze ku ją ce na za pro sze nie do do -
mów za moż nych kra kow skich ro dzin. 

I woj na świa to wa po grą ży ła kra kow -
skie tra dy cje szop kar skie w głę bo kim
kry zy sie. Niek tó rzy mi strzo wie zgi nę li
na fron cie, in ni opu ści li Kra ków. Po
woj nie zda wa ło się, że czas kra kow -
skich szo pek nie uch ron nie prze mi nął.
Tak się jed nak nie sta ło – tra dy cja, choć
w nie co zmie nio nej for mie – odro dzi ła
się 21 grud nia 1937 ro ku, kie dy zor ga -
ni zo wa no pier wszy kon kurs szo pek kra -
kow skich. Ini cja to rem te go przed sięw -

zię cia był Je rzy Do brzyc ki
– póź niej szy dy rek tor Mu -
ze um Hi sto rycz ne go Mia s-
ta Kra ko wa.

Kon kurs wy kre o wał no -
wy ro dzaj szo pek; po za
nie licz ny mi wy jąt ka mi
nie są już one sce na mi do
przed sta wień ku kieł ko -
wych – je dy nym ich
przez na cze niem jest este-
tycz na kon tem pla cja. Wy -
róż nia ją się peł nym prze -
py chu zdob nic twem i cha -
rak te ry stycz ną ar chi tek tu -
rą, któ ra w har mo nij ny
spo sób łą czy ele men ty
kra kow skich za byt ków.
Wie że ko ścio ła ma ria-
c kie go, ko pu ła Ka pli cy
Zyg mun tow skiej z wa -
wel skiej ka te dry, a tak że
Bra ma Flo riań ska, Su kie-
n ni ce i Bar ba kan – to naj -
częst sze mo ty wy, do któ -
rych na wią zu ją sta ją cy do
kon kur su szop ka rze. Pięk -
no ar chi tek tu ry pod kre śla -
ją niez li czo ne or na men ty,
ko lo ro we wi tra że, a prze -
de wszyst kim ca ła ple ja da

po sta ci za lud nia ją cych ko lej ne kon dy -
gna cje i wnę ki. Kra ko wia cy w stro jach
lu do wych, zło to wło se anio ły, mu zy -
kan ci, a tak że bo ha te ro wie kra kow -
skich le gend, ta cy jak Pan Twar dow -
ski, smok wa wel ski, laj ko nik czy 
hej na li sta z wie ży Ma riac kiej, na le żą
do naj czę ściej spo ty ka nych fi gu rek.
Cen tral ną wnę kę pier wszej kon dy gna -
cji zaj mu je Świę ta Ro dzi na. To wa rzy -
szą im pa ste rze i trzej kró lo wie przy-
by wa ją cy z hoł dem i da ra mi.

Szop ki ze zbio rów Mu ze um Hi sto -
rycz ne go Mia sta Kra ko wa bę dzie moż -
na po dzi wiać od 20 grud nia w Do mu
Dar mstadt przy Sta rym Ryn ku 8. Do
Płoc ka przy je dzie dwa dzie ścia szo pek
wy ko na nych w la tach 1960-2007,
a wśród nich dzie ła tak wy bit nych ar ty -
stów jak Sta ni sław Pa czyń ski, Ta de usz
Żmi rek, Wło dzi mierz Łe syk i Bro ni -
sław Pię cik. 

Otwar cie wy sta wy, któ ra czyn na bę -
dzie do 3 stycz nia, w nie dzie lę, 20
grud nia, o godz. 17. Wstęp wol ny.

Łu kasz Ol szew ski
Mu ze um Hi sto rycz ne Mia sta Kra ko wa

Ak tor ka i śpie wa czka de biu to wa ła
w ro ku 1974 w stu den ckim Te a trze
Na wias we Wro cła wiu. Od 1982 ro ku
jest śpie wa czką Te a tru Wiel kie go
w Poz na niu, wy stę pu je w kra ju i za
gra ni cą w par tiach zes po ło wych i so -
lo wych. Uczest ni czy ła w Fe sti wa lach
Mo niusz kow skich (Ku do wa Zdrój),
w Mu zycz nych Fe sti wa lach w Łań cu -
cie, Fe sti wa lu Wra tis la wia Can tans
oraz Fe sti wa lu Mu zy ki Współ czes nej
War szaw ska Je sień. Współ pra co wa ła
z wy bit ny mi oso bo wo ścia mi ze świa ta
mu zy ki i te a tru. 

Od 2003 ro ku wy stę pu je z re ci ta la -
mi pio se nek z re per tu a ru Han ki Or do -
nów ny i Mar le ny Die trich. Wy stę py te
spo ty ka ją się z niez wy kle ciep łym
przy ję ciem. Bar ba ra Ję dry chow ska

kon cer to wa ła już wie lo krot nie w Poz -
na niu, Zgo rzel cu, Ja wo rze, War sza wie
i Szcze ci nie. Śpie wa jąc zna ne szla gie -
ry, ar tyst ka in spi ru je się ich pra wy ko -
na nia mi, ale też wno si do in ter pre ta cji
włas ny styl – czy ni to w spo sób dy -
skret ny, dba jąc o in tym ny na strój re ci -
ta lu. Przy wo łu jąc gwia zdę, włas ną
oso bo wo ścią i kun sztem wo kal nym
pod kre śla jej nie prze mi ja ją cy urok
i wska zu je na trwa łe war to ści mu zycz -
ne. Kry je się za tym ta jem ni ca nie -
prze mi jal no ści praw dzi wej pio sen ki.
Fir ma Hub ners z sie dzi bą w Szwaj ca -
rii uho no ro wa ła jej dzia łal ność ar ty -
stycz ną w Who is Who.

Śpie wa czka twier dzi, że wy bra ła
Han kę Or do nów nę dla te go, że kie dy
by ła ma łą dziew czyn ką pio sen ki Or -

don ki sły sza ne w ra dio ro bi ły na niej
nie sa mo wi te wra że nie. 

Prze ko na łam się, że ona na da je pro -
stym tek stom du ży ła du nek emo cjo nal -
ny. Pod czas na u ki we Wro cła wiu po -
my śla łam so bie, że war to by ło by za jąć
się re per tu a rem Or do nów ny. Do re a li -
za cji te go po my słu doj rza łam w 2002
ro ku, kie dy zmar ła mo ja ma ma –
mówi artystka. Rok póź niej wy stą pi ła
z pier wszym re ci ta lem.

W wy ko na niu Bar ba ry Ję dry chow -
skiej przed wo jen ne pio sen ki za cho wu -
ją daw ną li nię me lo dycz ną, prze pla ta -
ne są opo wie ścią o gwia zdach, wzbo-
ga ca ną osz częd ny mi rek wi zy ta mi. 

Po czą tek re ci ta lu o godz. 18. Bi le ty
po 10 zł do na by cia w Do mu Dar m-
stadt. (j)

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za pra sza do Do mu Dar mstadt 5 grud nia (so bo ta) na re ci tal Bar ba ry Ję dry chow skiej pt. 
„Mi łość ci wszyst ko wy ba czy” 

Pio sen ki Or do nów ny i Die trich

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za pra -
sza do Do mu Dar mstadt 1 grud nia
o godz. 18 na po kaz slaj dów w ra mach
Klu bu „Po dró że” im. To ny ’ego Ha li ka pt.
„Po dą ża jąc śla da mi lo dow ców, czy li Is -
lan dia 2009”. O tym ma ło zna nym a cie -
ka wym kra ju opo wia dać bę dą, pre zen tu -
jąc zdję cia: Ewa Ko prow ska i Ka ta rzy -
na Fe dusz czak. Wstęp wol ny.

– Za pew ne każ dy z nas za sta na wiał się
kie dyś jak to moż li we, że tak nie wiel ka
i nie po zor na isto ta ja ką jest czło wiek od
mi lio nów lat jest pa nem Zie mi. Są jed nak
na świe cie miej sca, gdzie to si ła na tu ry
dyk tu je wa run ki, a lu dziom nie po zo sta ło
nic in ne go jak tyl ko pod po rząd ko wać się
jej. Jed nym z ta kich miejsc jest Is lan dia –
kra i na lo du, ognia, wia tru, wo dy, ale
prze de wszyst kim nie o pi sa nie pięk nej
i dzie wi czej przy ro dy. Ta odleg ła eu ro pej -
ska wys pa po ło żo na jest na sty ku dwóch
płyt kon ty nen tal nych – eu ra zja tyc kiej
i pół noc no a me ry kań skiej – wa run ku ją -
cych jej du żą ak tyw ność tek to nicz ną – mó -
wi Ka ta rzy na Fe dusz czak, któ ra z kil kor -
giem przy ja ciół od wie dzi ła Is lan dię
w sier pniu br. (j)

Is lan dia

Ka nion Öxaráfoss w par ku na ro do wym

Kra kow skie szop ki 
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Do kład nie 455 go dzin re ha bi li ta cji...
Ty le uda ło się zor ga ni zo wać dzię ki gran -
to wi, ja ki Sto wa rzy sze nie Scle ro sis Mul ti -
plex po zy ska ło w ra mach III edy cji kon -
kur su Fun da cji „Fun dusz Gran to wy dla
Płoc ka”. Za ję cia roz po czę ły się w mar cu.
Dwóch te ra pe u tów do jeż dża ło do do mów
29 po do piecz nych Sto wa rzy sze nia – 20
ko biet i 9 męż czyzn. Pro jekt właś nie się
za koń czył i Sto wa rzy sze nie zło ży ło roz li -
cze nie z przyz na ne go gran tu.

– Dzię ki re a li za cji te go pro jek tu lu dzie
cho rzy na stwar dnie nie roz sia ne po czu li
pew ną więź ze spo łe czeń stwem. Zro zu mie -
li, że nie są odo sob nie ni i nie po trzeb ni –
pi sze w ra por cie koń co wym z re a li za cji

pro jek tu Te re sa Zo nen berg, pre zes Sto wa -
rzy sze nia.

Pod czas go dzin nej wi zy ty w do mu cho -
re go, re ha bi li tant pra co wał nie tyl ko
z nim, ale tak że z je go ro dzi ną. Udzie lał
rad i wska zó wek, jak ćwi czyć z po do -
piecz nym w cią gu ty god nia. Do ta kiej for -
my te ra pii kwa li fi ko wa ni by li cho rzy, któ -
rzy ze wzglę du na trud no ści ko mu ni ka cyj -
ne, bądź stan zdro wia, nie mo gli brać
udzia łu w re ha bi li ta cji gru po wej, któ ra
od by wa się w każ dą śro dę w szpi ta lu na
Wi nia rach. 

Cho rzy na SM oraz ich ro dzi ny mo gą
tak że ko rzy stać z pik ni ków in te gra cyj -

nych, któ re Sto wa rzy sze nie or ga ni zu je od
kil ku lat. Są one do sko na łą oka zją do te go,
by się spot kać, po roz ma wiać, po dzie lić
do świad cze nia mi. 

W III edy cji kon kur su gran to we go
Fun da cja „Fun dusz Gran to wy dla Płoc -
ka” przyz na ła Sto wa rzy sze niu SCLE RO -
SIS MUL TI PLEX 13.650 zł na pro jekt
Re ha bi li ta cja in dy wi du al na i in te gra cja
osób cho rych na SM. Pie nią dze przez na -
czo ne zo sta ły na op ła ce nie ho no ra rium
te ra pe u tów. IT

Re ha bi li ta cja w do mu

Na uro czy stym spot ka niu w sa li kon-
cer to wej Pań stwo wej Szko ły Mu zycz -
nej spot ka li się 23 li sto pa da na jak tyw -
niej si pra cow ni cy opie ki spo łecz nej
w Płoc ku, by świę to wać Dzień Pra-
cow ni ka So cjal ne go. 

Z tej oka zji Pre zy dent Płoc ka wy róż nił
23 oso by za słu żo ne w pra cy spo łecz nej.
Na gro dy Pre zy den ta otrzy ma li: Ma riusz
Krzy ża niak – dy rek tor Miej skie go Oś rod -
ka Po mo cy Spo łecz nej, Ka ta rzy na Zien-
ta ra – star szy ad mi ni stra tor ds. Eu ro pej -
skich Fun du szy Struk tu ral nych MOPS,
Te re sa Kwiat kow ska – st. spe cja li sta
w dzia le księ go wo ści MOPS, Mo ni ka
Ró życ ka – star szy spe cja li sta w Dzia le
Świad czeń So cjal nych MOPS, Ane ta Kil-
jan -Ma tu siak – kon sul tant w Dzia le
Świad czeń Ro dzin nych MOPS, Al do na

Der kow ska – kon sul tant w Oś rod ku In -
ter we cji Kry zy so wej MOPS, To masz
Ben zel – star szy in spek tor w Po wia to -
wym Zes po le ds. Orze ka nia o Nie peł no -
spraw no ści MOPS, Ro ma na Ko cha now -
ska – st. in spek tor w Oś rod ku Re ha bi li ta -
cji Spo łecz nej MOPS, Ma ria Wo łyń ska –
star sza pie lę gniar ka w dzia le spe cja li -

stycz nych usług opie kuń czych MOPS,
Anie la Ko pa czew ska – wy cho waw ca
w Ogni sku Opie kuń czym ”Smyk”, Be a ta
Gu ta row ska – spe cja li sta pra cy so cjal nej
w Śro do wi sko wym Do mu Sa mo po mo cy
dla Osób Nie peł no spraw nych In te lek tu -
al nie, Wal de mar Ka miń ski – spe cja li sta
pra cy so cjal nej w dzia le pra cy so cjal nej
MOPS, Ma ria Gó ra – kie row nik Zes po łu
Pra cy Socjal nej nr 2, Ju li ta Strusz czyk –
spe cja li sta pra cy so cjal nej w Zes po le
Pra cy So cjal nej nr 3, Bo że na Sob czyń ska
– kon sul tant w dzia le po mo cy ro dzi nie
i dziec ku MOPS, Ewa Przy by liń ska – in -
struk tor te ra pii za ję cio wej w DPS „Przy-
jaz nych Serc”, Ka ta rzy na Ce liń ska -Mi -
ro niuk – psy cho log w DPS „Przy jaz nych
Serc”, An na Wa wrzy niak – pie lę gniar -
ka/die te tyk w DPS „Przy jaz nych Serc”,
Mał go rza ta Paś nik – ad mi ni stra tor ds.
oso bo wych w DPS „Przy jaz nych Serc”,
Agniesz ka Łu gow ska -Kru pa – wy cho -
waw ca w Oś rod ku Opie kuń czo -Wy cho -
waw czym, Ur szu la Wian kow ska – pie -
lę gniar ka w Oś rod ku Opie kuń czo -Wy -
cho waw czym, An na Ja wor ska -Flak –
pie lę gniar ka w Oś rod ku Opie kuń czo -

Wy cho waw czym, An na Za wadz ka –
psy cho log w Oś rod ku Adop cyj no -O pie -
kuń czym. seb

22 li sto pa da był świę tem dla wszyst -
kich, któ rzy zwią za ni są z Pol skim Czer-
wo nym Krzy żem. Te go dnia w na szym
mie ście ob cho dzo no 90-le cie or ga ni za cji. 

Uro czy sto ści roz po czę ła msza św.
w ka te drze, od pra wio na przez bi sku pa
Ro ma na Mar cin kow skie go. Na stęp nie bi -
skup po świę cił am bu lans do po bie ra nia
krwi, a za pro sze ni go ście, dzia ła cze
i przy ja cie le prze nie śli się do sa li ba ro ko -
wej Mu ze um Die ce zjal ne go. 

– PCK to kon kret ni lu dzie, czę sto bar d-
zo mło dzi – mó wi ła Ma rian na Ci choc ka,
pre zes płoc kie go od dzia łu Pol skie go
Czer wo ne go Krzy ża. – Płock na czer wo -
no krzy skiej ma pie już przed dru gą woj ną
świa to wą zna czył wie le. A tak jak dziś po -
świę ci liś my am bu lans, po dob nie w 1939
ro ku ka ret kę PCK po świę cił abp No wo -
wiej ski.

W tak waż nym dniu nie mog ło za brak -
nąć odz na czeń. Sied miu ho no ro wym
krwio daw com Pre zy dent RP przyz nał
Srebr ne (1) i Brą zo we (6) Krzy że Za słu gi.

Mi ni ster Zdro wia wy róż nił odz na ką
„Ho no ro wy Daw ca Krwi Za słu żo ny
dla Zdro wia Na ro du” pię ciu płoc czan.
Odz na kę ho no ro wą w do wód uz na nia
za sług IV stop nia otrzy ma ła jed na oso -
ba. Na uro czy sto ści wrę czo no tak że
sta tu et ki 90-le cia PCK w Płoc ku.
Otrzy ma li je: Ro man Mar cin kow ki –

bi skup, Mi chał Bosz ko – sta ro sta, 

To masz Kor ga – prze wod ni czą cy Ra -
dy Mia sta, Urząd Mia sta Płoc ka, Mu -
ze um Die ce zjal ne oraz Ko mu ni ka cja
Miej ska. 

– 90 lat to sę dzi wy wiek, choć mło dy jak
na ta ką or ga ni za cję – mó wił Da riusz Za -
widz ki, za stęp ca Pre zy den ta Płoc ka. –
Przyz na wa ne dziś odz na cze nia tra fia ją do
tych naj bar dziej wy jąt ko wych spoś ród wy -
jąt ko wych osób. Bo i ca ła or ga ni za cja jest
niez wy kła. To od was moż na uczyć się, jak
czy nić do bro. 

Ob cho dy 90-le cia PCK w Płoc ku za -
koń czy ło otwar cie wy sta wy: „PCK 90
lat w służ bie dru gie mu czło wie ko wi
1919-2009”. Czyn na bę dzie ona w Mu -
ze um Die ce zjal nym do 15 grud nia.
Przed sta wio no na niej zdję cia, pla ka ty
i sztan da ry, czy li hi sto rię za rów no mię -
dzy na ro do we go, jak i płoc kie go Czer-
wo ne go Krzy ża. Ek spo zy cja po ka zu je
m.in. dzia łal ność zes po łów ra tow ni -
czych, ak cje po bo ru krwi, dzia łal ność
klu bów ho no ro wych daw ców krwi,
współ pra cę mię dzy na ro do wą oraz oko -
licz no ścio we me da le i pub li ka cje. – To
nie tyl ko do ku men ty i da ty, ale kon -
kret ni lu dzie: dziew czę ta i chłop cy, le -
ka rze, pie lę gnia rze i pie lę gniar ki, sa ni -
ta riu sze, żoł nie rze, na u czy cie le, ho no -
ro wi daw cy krwi – czy ta my ulot ce,
spe cjal nie przy go to wa nej z oka zji 
90-le cia. (m.d.)

Wy jąt ko wi wśród wy jąt ko wych
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Dzień Pra cow ni ka So cjal ne go

Czer wo ny Krzyż pow stał w 1863 ro ku z ini cja ty wy Szwaj ca ra Hen ry ka Du nan ta.
W Pol sce 18 stycz nia 1919 ro ku z ini cja ty wy sto wa rzy sze nia Sa ma ry ta nin Pol ski
zwo ła no – pod pa tro na tem He le ny Pa de rew skiej i gen. Zdzi sła wa Ho ro dyń skie go –
na ra dę ów cześ nie dzia ła ją cych or ga ni za cji hu ma ni tar nych, a tak że przed sta wi cie li

woj ska i władz cy wil nych. Po wo ła no wów czas Pol skie To wa rzy stwo Czer wo ne go
Krzy ża, któ re go pre ze sem zo stał ksią żę Pa weł Sa pie ha. PTCK zo sta ło uz na ne przez
Mię dzy na ro do wy Ko mi tet Czer wo ne go Krzy ża i w 1919 ro ku przy ję te do Li gi To wa -
rzy stwa Czer wo ne go Krzy ża. 1 wrześ nia 1927 ro ku zmie nio no naz wę na Pol ski
Czer wo ny Krzyż. Okre ślo no no we za da nia na czas po ko ju oraz na wy pa dek woj ny.
Za kła da no m.in. sa na to ria, oś rod ki zdro wia, szko ły pie lę gnia rek, świet li ce, schro ni -
ska, bur sy, och ron ki itp. Od 1935 ro ku PCK roz po czął zor ga ni zo wa ną dzia łal ność na
rzecz krwio daw stwa. Z wy bu chem II woj ny świa to wej, PCK od dał do dys po zy cji
woj ska: szpi ta le, za kła dy lecz ni cze, pun kty sa ni tar ne, sprzęt, per so nel le kar ski i pie -
lę gniar ki oraz dzie siąt ki ty się cy ochot ni ków.

Pol ski Czer wo ny Krzyż w Płoc ku pow stał 8 mar ca 1919 ro ku na wnio sek ad wo ka ta
Mayz ne ra. W skład pier wsze go za rzą du wesz li: ks. pra łat Igna cy La soc ki, dr Wła dy sław
Fran kow ski, p. Brzo zow ska, p. Mą czew ski. W 1939 ro ku z oka zji ju bi le u szu 20-le cia
dzia łal no ści za rząd otrzy mał ka ret kę, któ rą po świę cił abp An to ni Ju lian No wo wiej ski.
W uz na niu pręż nej dzia łal no ści płoc ki PCK otrzy mał czte ry sztan da ry: w 1947 ro ku – Od -
dział PCK, 1975 – za rząd po wia to wy PCK, 1989 – za rząd wo je wódz ki PCK, a w 2009 ro -
ku – za rząd re jo no wy PCK. 
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W „Rej sie po płoc kim PRL-u” przy po -
mi na m.in. ca łą se rię pod wór ko wych za -
baw z cza sów PRL: pi ku ty (rzu ca nie no -
żem w pia sek), wy ścig po ko ju (pcha nie
kap sli pal cem po pia sku) czy mu kę – ma -
ją cą rów nie idio tycz ne za sa dy jak naz wę.
Są też ku li nar ne spe cja ły lu do wej gos po -
dar ki „bra ków” tj. buł ka z wo dą i cu krem
czy ja jecz no -mącz na „psio cha”. „Rejs...”
od twa rza rów nież wal kę na ro du z ciąg łym
„nie do bo rem” ma te ria łów, środ ków czy s-
to ści czy kos me ty ków, np. w ro li tu szu do
rzęs po wra ca sa dza spod czaj ni ka, far by
do wło sów – ołó wek ko pio wy, a za wy -
bie lacz do bie liz ny słu ży ul tra ma ry na.

Ła kom ski się ga też do po cząt ków
wol ne go ryn ku (na dłu go przed 1989 ro -
kiem), czy li uda nej i do brze pros pe ru ją -
cej spół ki „dziew czy nek” z Pe tro po lu –
o pięk nie brzmią cych imio nach Ru da
Goś ka, Gwia zda, Mi rel la, Ika czy Mał -
pka – z płoc ki mi tak sów ka rza mi, pra cu -
ją cy mi wte dy rów nież na eta tach oso bi -
stych och ro nia rzy i księ go wych. 

Au tor przy wra ca na leż ną pa mięć o ge -
niu szu my śli tech nicz nej in ży nie rów ra -
dziec kich, czy li pło ną cych – do słow nie –
ko lo ro wych te le wi zo rach „Ru bin.” Choć

trze ba przyz nać, że na si, płoc cy in ży nie ro -
wie też mie li po wo dy do du my, np. pier-
wszy w Płoc ku kom pu ter „Riad 20”. Zaj-
mo wał on ba ga te la... ca łe szó ste pię tro biu -

row ca FMŻ. Ma szy na po sia da ła pa mięć
fer ry to wą i bęb no wą za pi sy wa ną na taś mie
ma gne tycz nej o po jem no ści... aż 8 MB! 

PRL nie mógł obyć się bez wie ców,
prze mó wień, na rad, aka de mii ku czci...
Nie bra ku je ich też w książ ce Ła kom -
skie go. Znaj dą się tu np. zdję cia z wi zy -
ty pre mie ra Osób ki – Mo raw skie go na
płoc kim Ra dzi wiu w 1947 r.

Wraz z de cy zją o bu do wie pe tro che -
mii mia sto za czę ło ros nąć w si łę. Ma my
za tem zdję cia z bu do wy am fi te a tru, bu -
do wy An ty pod ko wy czy tzw. „trum ny
płoc kiej”, czy li sie dzi by PTTK. Kto
wie, mo że w Płoc ku pow stał by „ma ły
Kreml”. Mo skiew ską bu do wlę przy po -
mi na bo wiem pro jekt Do mu Har ce rza
roz po star ty przez dru hów i druh ny na
jed nym ze zdjęć w al bu mie.

Z książ ki Ła kom skie go mo że my też
do wie dzieć się dla cze go, kie dy po pa da,
pod wia duk tem na Pił sud skie go stoi wo -
da. Otóż w tym re jo nie, gdzie kie dyś by -
ły po sia dło ści Sa ko wi czów i No wic -
kich, by ły też trzy ba jo ra. Po jed nym na -
wet da ło się pop ły wać ka ja kiem. 

Praw dzi wą pe reł ką tej książ ki są zdję-
cia, ostat nie go naj praw do po dob niej,
obo zo wi ska cy gań skie go na płoc kich
Gór kach. Ja ko su ple ment po trak to wa ny
zo stał ostat ni ro zdział do ty czą cy płoc -
kie go te a tru, któ ry w 2010 ro ku bę dzie
ob cho dził ju bi le usz 35-le cia.

„Rejs po płoc kim PRL-u” nie jest
książ ką hi sto rycz ną, choć hi sto rią jest
prze siąk nię ty. Jest to jed nak hi sto ria
żmud nych, cza sa mi prze ra źli wie śmiesz -
nych, zma gań lu du pra cu ją ce go Płoc ka
z rze czy wi sto ścią no wej lu do wej oj czyz -
ny. I choć sło wo „rejs” w ty tu le na tu ral -
nie kie ru je na sze my śli do kul to we go fil -
mu Mar ka Pi wow skie go, a na stęp nie do
fil mo gra fii Sta ni sła wa Ba rei to w war -
stwie tek sto wej bli żej mu do „Tol ka Ba -
na na” czy „Wa ka cji z du cha mi”, a w iko -
no gra ficz nej do „Czter dzie sto lat ka” czy
„Dy rek to rów”.

Dla te go książ ka mo że iry to wać tych,
któ rzy ma ją świa do mość że na „ko mu -
ni stycz nym blo ku” moż na by ło so bie
nie tyl ko po ła mać zę by, ale i cha rak ter.

Mi mo te go, mo że się rów nież po do -
bać. Bo, choć „Rejs...” przy wo łu je rze -
czy wi stość sza rą, wy bra ko wa ną i sier -
mięż ną, czę sto też prze ra ża ją cą, to rów -
nież i... ab sur dal ną. A po przez swo ją ab -
sur dal ność bra ną nie do koń ca se rio,
z dy stan sem. Te go dy stan su czę sto bra -
ku je nam współ czes nym. Dla te go dzi -
siej sze „ko lo ro wo i do stat nio” wca le nie
oz na cza „ra doś nie i zdro wo”. Dla te go
wie lu się gnie po „Rejs...” jak po buł kę
ze śmie ta ną i z cu krem i „spa ła szu je” ją
ze sma kiem. Książ ka – wraz z ka len da -
rzem na 2010 r. – bę dzie do stęp na
w grud niu br. w płoc kich księgarniach,
m.in. Książ ni cy Płoc kiej (Ko ściusz ki 6),
Li te rac kiej (Ko le gial na 13), An tyk wa -
ria cie Za łę skie go (Ty siąc le cia 11) i Do -
mu Książ ki (Ty siąc le cia 10). (rł)

Mi ro sław Ła kom ski – ma larz, gra -
fik, pro du cent re klam, au tor „W 80
stron do o ko ła Płoc ka” (za któ re zdo był
na gro dę Pre zy den ta Płoc ka w 2007 ro -

ku), „Płoc kie go De ja Vu”, „Al bu mu
Tum skie go” i „Tum bo nier ki” – cy klu
ksią żek – wspom nień o Płoc ku sprzed
kil ku dzie się ciu lat. 

Kom pu ter „Riad 20” 

– Nie ma ta kiej jak ty, Nie ma ta kiej pa nien ki. Dziew czy no z PRL-u (...) – sło wa pio sen ki Ja na Pie trza ka mog ły by być 
mot tem do naj no wszej książ ki Mi ro sła wa Ła kom skie go

Pe reł ki Pe e rel ki 

...i po po sze rze niuniu

al. Ko by liń skie go – sprzed... 

Po cho dy pier wszo ma jo we po ka zy wa ły do -
ro bek kla sy ro bot ni czej, po tę gę wła dzy
i po par cie dla ide o lo gii so cja li stycz nej
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1. OGNI STA WO DA 
TRZECH KRÓ LI

Li sto pad, dla Po la ków po ra dżdży -
sta – za rów no me te o ro lo gicz nie, jak
i emo cjo nal nie, dla Hisz pa nów jest...
bez ma ła epi lo giem la ta. Tem pe ra tu ra
się ga 20 stop ni Cel sju sza, na drze -
wach li ście w wię kszo ści jesz cze zie -
lo ne, na twa rzach prze chod niów – ra -
dość śró dziem no mor skiej re lak sa cji,
ła go dzą cej wszel kie kon flik ty (w nie -
dziel ne po po łud nie 11 li sto pa da 2009
ro ku w cen trum Ma dry tu od by wał się
pro test rol ni ków i de mon stra cja fran -
ki stów). Naj wię kszą uwa gę zwra ca ją
jed nak tłu my sym pa tycz nie ro zen tu -
zjaz mo wa nych ki bi ców pił kar skich.

W Pol sce o tej po rze w miej scach
pub licz nych za czy na ją się już po ja -
wiać cho in ki, w Hisz pa nii wciąż jesz -
cze po nie kąd trak to wa ne jak „po gań -
ska” na rośl na bo żo na ro dze nio wym
ry tu a le. Uwa ża ła tak na przy kład mat -
ka prze mi łe go Ber nar do San ta no Mo -
re no, pro fe so ra śred nio wiecz nej li te -
ra tu ry an giel skiej na uni wer sy te cie
w Ca ce res, a do nie daw na tak że wi ce -
rek to ra tej uczel ni. Opo wia da on, że
w wie lu hisz pań skich do mach ro lę
cho in ki w dal szym cią gu peł ni mi nia -
tu ra sta jen ki bet le jem skiej na świą -
tecz nym sto le, za sta wio nym zgo ła
ina czej niż u nas. Li sta wi gi lij nych
spe cja łów obej mu je tu zu pę po mi do -
ro wą z wi no gro na mi (ist nie je też no -
wo rocz ny zwy czaj je dze nia tych owo -
ców w takt tran smi to wa nych na ca ły
kraj ude rzeń ra tu szo we go ze ga ra na
Pu er ta del Sol w cen trum Ma dry tu),
pie czeń ja gnię cą i da nie z mor szczu -
ka, któ re już w „ci chą, świę tą noc”
moż na po pi jać szam pa nem, a na wet
tak zwa nym agu ar dien te, czy li na -
praw dę moc nym bran dy. Tru nek ten
jest też tra dy cyj ną czę ścią świą te-
cz ne go sce na riu sza „upo min ko we go”,
czę sto kroć na dal re a li zo wa ne go do -
pie ro w świę to Trzech Kró li. Owe go
stycz nio we go dnia u pro gu licz nych
hisz pań skich do mostw po ja wia ją się
trzy bu ty, ele gan cko wy pu co wa ne na
cześć do stoj nych go ści (aby mie li
gdzie zło żyć po da run ki) oraz trzy kie -
lisz ki agu ar dien te (aby mo gli się po -
krze pić przed dal szą po dró żą w zi mo -
wą noc). Mia rą suk ce su gwiazd ko we -
go sce na riu sza są oczy wi ście peł ne
bu ty i pu ste szkło.

2. AVE NI DA 
DE LA UNI VER SI DAD

Ca ce res to, mi mo względ nie skrom-
nej licz by miesz kań ców (oko ło 90 ty -
się cy), jed no z głów nych miast pro -
win cji Estre ma du ra na za cho dzie
Hisz pa nii. Dzię ki Bar rio Mo nu men -
tal, czy li naj star szej dziel ni cy, ma l-
ow ni czo po ło żo nej na wzgó rzu i ob -
wa ro wa nej mu ra mi jesz cze za cza sów
Ma u rów, w 1949 ro ku zna laz ło się na
Li ście Świa to we go Dzie dzic twa Kul-
tu ry i Przy ro dy UNE SCO – bo też
śred nio wiecz ny układ ur ba ni stycz ny
zo stał tu ide al nie za cho wa ny, po dob -
nie jak za byt ki z tam tej epo ki: wzbo-
ga co ne o ele men ty re ne san so we (ka t-
e dra San ta Ma ria, ko ściół San Ma teo)
i har mo nij nie współ gra ją ce z bu do -

wla mi z cza sów póź niej szych (ba ro -
ko wy ko ściół San Fran ci sco Ja vier).
Za pew ne z te go właś nie wzglę du Ca -
ce res zna laz ło się wśród hisz pań skich
kan dy da tów do mia na Eu ro pej skiej
Sto li cy Kul tu ry w 2016 ro ku. Zasz -
czyt ne to mia no dzie li ło by ewen tu al -
nie z... jed nym z miast pol skich – tu
zaś naj lep szym par tne rem był by ży -
wią cy po dob ne am bi cje To ruń, dzię ki
swej uro czej sta rów ce rów nież za -
miesz czo ny na wspom nia nej Li ście
i zna ny ja ko mia sto uni wer sy tec kie.

Ca ce res ma bo wiem dru gie, no wo -
czes ne ob li cze, któ re go głów nym ry -
sem jest właś nie Uni wer sy tet Pro win -
cji Estre ma du ra, pow sta ły w 1973 ro -
ku oraz im po nu ją co roz lo ko wa ny
wzdłuż Ave ni da de la Uni ver si dad
(Alei Uni wer sy tec kiej), naj szer szej
i naj dłuż szej uli cy mia sta. Zgod nie
z naz wą, jest to głów na uczel nia te go
ty pu w ca łym re gio nie: ma aż trzy fi -
lie – w Ba da joz, Pla sen cii, a na wet
w sto li cy Ester ma du ry Me ri dzie
i osiem wy dzia łów, mię dzy in ny mi
we te ry na ryj ny, po li tech nicz ny (ze
spe cja li za cją in for ma tycz ną i ar chi -
tek to nicz ną), praw no -ad mi ni stra cyj ny
oraz fi lo zo ficz no -hu ma ni stycz ny. 
Na de fi cyt ma te ria łu do dy dak tycz nej
obrób ki nie mu si na rze kać; czę sto
mie wa też stu den tów za gra nicz nych,
na wet z kra jów tak odleg łych, jak 
Li twa. Przy jeż dża ją tu oni w ra mach
wy mia ny okre ślo nej pro gra mem 
Soc ra tes/E ras mus – jak in for mu je
mnie Ber nar do, eta to wy pra co-
w nik ostat nie go z wy mie nio nych wy -
dzia łów.

Udzie la się on tak że pod czas se mi -
na rium „E. A. Poe: The Long Sha dow
of a Tor men ted Ge nius” („E. A. Poe:
dłu gi cień udrę czo ne go ge niu sza”),
jed ne go z bo daj trzech zor ga ni zo wa -
nych w 2009 ro ku w Hisz pa nii z oka -
zji 200. rocz ni cy śmier ci wiel kie go
ame ry kań skie go ro man ty ka. Mię dzy
19 a 21 li sto pa da, w dwóch no wo -
czes nych, prze strzen nych au lach Wy -
dzia łu Fi lo zo ficz no -Hu ma ni stycz ne -

go, wy stę po wa ło po nad czter dzie ścio -
ro pre le gen tów, re pre zen tu ją cych
głów nie lo kal ne śro do wi sko aka de -
mic kie, ale by li też przed sta wi cie le
in nych uczel ni hisz pań skich, od naj -
wię ksze go w kra ju ma dryc kie go Uni-
wer sy te tu Com plu ten se po Uni wer sy -
tet w Sa la man ce, je den z naj star szych
i naj bar dziej sza cow nych w Eu ro pie.
Z pre sti żo we go ame ry kań skie go Penn

Sta te Uni ver si ty przy je chał wy so ce
kom pe ten tny Ri chard Ko pley, z Rzy -
mu (Uni wer sy tet La Sa pien za) pro fe -
sor Ugo Ru beo, a z eg zo tycz nej Tur-
cji – sym pa tycz na Seb nem Kaya
(Uni wer sy tet Ha cet te pe). W imie niu
post ko mu ni stycz nej Eu ro py Środ ko -
wo -Wschod niej wy stę pu je Vio ri ca
Ban ciu z uni wer sy te tu w ru muń skiej
Ora dei i aż trzy o so bo wa eki pa pol ska:
Jo an na Ko kot i Sła wo mir Stud niarz
z Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur -
skie go w Ol szty nie oraz au tor tych
słów, je dy ny na se mi na rium re pre zen -
tant uczel ni ty pu nie u ni wer sy tec kie go
– płoc kiej PWSZ, z do brze przy ję tą

pre lek cją „E. A. Poe: the Mu sic of the
Word as (Un)tran sla ted in to the Mu -
sic of the So und” („E. A. Poe:
(nie)prze kła dal ność mu zy ki sło wa na
mu zy kę dźwię ku”).

3. WEL CO ME 
TO EX TRE MA DU RA!

Prze cięt na zna jo mość an giel skie go
w Hisz pa nii wy glą da mo że na wet go -
rzej niż w Pol sce – są dząc cho ciaż by
po moż li wo ści po ro zu mie nia się
w tym ję zy ku w miej scach pub licz -
nych. Kwe stią osob ną jest za trwa ża ją -
ca licz ba naj roz ma it szych błę dów ję -
zy ko wych w atrak cyj nych zresz tą
edy tor sko in for ma to rach i prze wod ni -
kach po świę co nych, na przy kład, róż -
nym atrak cjom i as pek tom ży cia pro -
win cji Estre ma du ra. Trud no jed nak
za prze czyć, że po dob ne wy daw nic twa
mi mo wszyst ko słu żą pro mo cji re gio -
nu – na wet przy oka zjach tak, zda wa -
ło by się, nie o cze ki wa nych, jak na sze
se mi na rium, któ re go za miej sco wi
uczest ni cy opusz cza ją Ca ce res z ob fi -
tym ba ga żem li te ra tu ry tu ry stycz no -
kra joz naw czej.

Tym bar dziej god ne po kre śle nia
wy da je się w tym kon tek ście przy ję -
cie na ich cześć (19 li sto pa da w miej -
sco wym ra tu szu) – nie czę sto zda rza
się bo wiem, by pre le gen ci wy stę pu ją -
cy na spe cja li stycz nej kon fe ren cji 
li te ra tu roz naw czej by li po dej mo wa ni
przez gło wę mia sta, z ho no ra mi na -
leż ny mi ofi cjal nym go ściom władz
mu ni cy pal nych. Uprzej mość gos po -

da rzy nie jest oczy wi ście be zin te re -
sow na – ja ko przy by sze z in nych
miast czy kra jów ma my prze cież gło -
sić w świe cie o pięk nie i go ścin no ści
Ca ce res – ale chy ba nikt z nas nie ma
nic prze ciw te mu, by być w tak mi ły
spo sób zo bo wią za nym.

Z peł nym prze ko na niem mó wi my
więc: „Wel co me to Ex tre ma du ra!”
Ca ce res – per ła za byt ko wej ar chi te-
k tu ry, pręż ny, no wo czes ny oś ro dek
aka de mic ki oraz praw dzi wa oa za
ludz kiej ser decz no ści – wi ta i otwie ra
się na in ne mia sta Eu ro py i świa ta,
w tym tak że na Płock.

An drzej Do ro bek

CA CE RES WI TA!

Kościół San Mateo

Autor przed wydziałem filozoficzno-humanistycznym Uniwersytetu w Caceres
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KABARET

ŁOWCY. B

Hu mor ro dem z „La ta ją ce go cyr ku Mon ty Py tho na”. Ma -
ry jusz Ka ła ma ga (zna ny w Płoc ku z pro wa dze nia kon kur su
Miss Pol ski 2009) i spół ka za pra sza ją na se rię ab sur dal -
nych, nie ba nal nych i po krę co nych ske czy, wzbo ga ca nych
przez wy ko ny wa ne przez sa mych Łow ców pio sen ki ka ba -
re to we. Wy stę py po pu lar nych „swe ter ków” są chy ba jed-
ny mi z naj bar dziej dy na micz nych w kra ju. Łow cy nie zwal-
nia ją tem pa od pier wszej do ostat niej mi nu ty, nie po zo sta -
wia jąc na pol skiej rze czy wi sto ści su chej nit ki. Za pra sza my
i ostrze ga my – ból brzu cha ze śmie chu za pew nio ny.

12 grud nia, godz. 17 i 20
Te atr Dra ma tycz ny im. J. Sza niaw skie go

Trochę kultury

Zgod nie z obiet ni cą od wie dzi my tym ra zem dwa
„naj bar dziej kul tu ral ne” miej sca w Płoc ku. 
Wy bie ra my się tam, gdzie ce ni się mło dość, jej 
za pał i ener gię do – nie bój my się te go sło wa – 
two rze nia.

Na po czą tek za wsze otwar ty na po my sły Mło dzie -
żo wy Dom Kul tu ry. Je go pa tron – Król Ma ciuś –
mo że przy cią gać ra czej naj młod szych. Ale szan sę
szli fo wa nia swo je go ta len tu – pla stycz ne go, mu zy-
cz ne go, ak tor skie go, ta necz ne go – do sta nie tu każ -

dy: od przed szko la ka do na sto lat ka. Pod okiem in -
struk to rów mu zycz nych kształ ci ły się (i kształ cą)
naj bar dziej obie cu ją ce mło de płoc kie zes po ły. Mi -
łoś ni cy gier RPG poz na ją tu jesz cze nieod kry te
świa ty fan ta sty ki, sza chi ści to czą swo je in te lek tu al -
ne po je dyn ki.

Za ro giem – Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki.
Miej sce bez wąt pie nia kul tu ral ne; to tu zro dzi ły się
po my sły na fe sti wal Reg ga e land, czy kon cer ty
w ra mach fi na łów Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej
Po mo cy. Ostat nim, du żym przed sięw zię ciem PO -
KiS-u jest Al ter sta cja – cykl kon cer tów mu zy ki al -

ter na tyw nej, w ra mach któ re go wy stą pi ły ta kie for-
ma cje jak Ap te ka, Mu chy czy Pla net L.U.C. W Płoc -
kim Oś rod ku Kul tu ry i Sztu ki tak że ćwi czą mło de
zes po ły. Od cza su do cza su, mo że my tak że usły -
szeć zna jo me dźwię ki – to pró ba le gen dar nej gru py
na płoc kiej sce nie, Far ben Leh re. Po nad to, tre nin gi
tan ce rek z gru py La Lu na, war szta ty dzien ni kar skie
i klub li te rac ki „Ma ra but”. (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 ?

KINO

REWERS

Naj lep szy film 2009 r., zdo byw ca Zło tych Lwów na
fe sti wa lu w Gdy ni. „Re wers” wy róż nia się na pol skim
ryn ku fil mo wym prze de wszyst kim do sko na łym sce na -
riu szem. Prze ci wień stwo nud nych, pro du ko wa nych se -
ryj nie ko me dii ro man tycz nych. Ak cja to czy się rów no le -
gle na dwóch pla nach cza so wych: w la tach pięć dzie sią -
tych i współ cześ nie. Krwi ste po sta ci, świe że po czu cie
hu mo ru i in ne, zdy stan so wa ne po dej ście do trud nej
pol skiej hi sto rii. No i Mar cin Do ro ciń ski ja ko pol ski Ca -
ry Grant. Świet ne.

No ve Ki no Przed wioś nie:
10.30, 19.30, 21.10

POEZJA

MATZKY I CZARNY KOT

Kil ka lat te mu
my śla łem, że wszy -
scy cze ka ją by prze -
mó wić do nich poe -
zją (...) Nikt ra czej
nie cze kał. Do tych
wnio sków do szedł
mło dy, zdol ny poe -
ta Mar cin Cec ko i po dob nie, jak je go star szy – i już nie mło -
dy – ko le ga Mar cin Świet lic ki (Świet li ki) po wo łał do ży cia
pro jekt mu zycz ny, a na wet dwa – Akryl Trio i Me lan cho lię.
Chwy ci ło. Czy tą dro gą za mie rza pójść mło dy, płoc ki poe -
ta Ma ciej „Mat zky” Wło dar czyk, rocz nik ’84, au tor 2 to mi -
ków wiersz? War to spraw dzić sa me mu. Na ten swo i sty
poe tyc ko – mu zycz ny ek spe ry ment za pra sza Ka wiar nia Ar -
ty stycz na Czar ny Kot. Ka pi tan Mat zky wy stą pi wraz z hip -
ho po wą for ma cją Kar ti Braz i roc ko wym mu zy kiem Mar ci -
nem Przy by szew skim. Pod czas kon cer tu bę dzie moż li -
wość za ku pu to mi ku wier szy „Po bun cie”. 

10 grud nia, godz. 19
Ka wiar nia Ar ty stycz na Czar ny Kot (Sta ry Ry nek 25)

Re ży se ria: Bo rys Lan kosz
Pro duk cja: Pol ska, 2009 r.
Czas trwa nia: 90 min

WEB PEŁEN POMYSŁÓW

Po le ca my:

www.le  gen  dy-prl.pl
Ser wis, za po mo cą któ re go ła two prze nie sie my się do mi nio nej epo ki.

Cie ka wy za rów no dla tych, któ rzy wspo mi na ją ją z no stal gią, jak i tych, któ -
rzy do pie ro chcą ją poz nać. AGD i RTV, kul to we sa mo cho dy, a na wet ar ty ku -
ły luk su so we – wte dy do stęp ne tyl ko dla wy bra nych. PRL w nie co in nym 
świet le, wi dzia ny z per spek ty wy zwy kłe go oby wa te la. Cie ka wie i nie ba nal nie.

Odra dza my:

www.szu  ku.pl
Naj kró cej: wy szu ki war ka lu dzi. Do cze ka liś my cza sów, w któ rych nikt nie

jest już ano ni mo wy. Wy star czy wpi sać imię i naz wi sko „po szu ki wa ne go” i na -
cis nąć En ter, a ser wis przej rzy dla nas ca łą sieć in ter ne to wą. Efekt? Kil ka wi t-
ryn i kil ka męt nych in for ma cji o da nej oso bie. Dla twór ców por ta lu och ro na
da nych oso bo wych daw no prze sta ła mieć zna cze nie.

(opr. ms)
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Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na za pra -
sza na kon cert „Brod way” z udzia łem
sak so fo nist ki Ali ny Mle czko. W pro gra -
mie bę dzie moż na usły szeć kom po zy cje
in spi ro wa ne brod way ow ski mi kom po zy -
cja mi, tj. „All that jazz”, „Pe o ple”, „The
way he ma kes me fe el” czy „Desz czo wa
pio sen ka”.

Ali na Mle czko edu ka cję mu zycz ną
roz po czy na ła kla sycz nie – od gry na
skrzyp cach, aż do dru giej kla sy Li ce um
Mu zycz ne go im. Ka ro la Szy ma now skie -
go w Ka to wi cach, kie dy po rzu ci ła
skrzyp ce dla sak so fo nu. Jest je dy ną 
ko bie tą, któ ra ukoń czy ła (z naj wyż szą
oce ną) kla sę sak so fo nu Aka de mii Mu zy-
cz nej im. Fry de ry ka Cho pi na w War sza -
wie. Od kil ku lat sa ma, z ogrom nym po -
wo dze niem, pro wa dzi kla sę sak so fo nu
w Zes po le Szkół Mu zycz nych im. Fry de -
ry ka Cho pi na w War sza wie.

De biu to wa ła w 1994 r. Szyb ko zy ska ła
sła wę i uz na nie. Kon cer to wa ła w An glii,
Fran cji, USA, Niem czech, Da nii, Cze -
chach, na Ukra i nie, a jej tra sa kon cer to wa
w USA w 2000 ro ku, pod czas któ rej wy s-
tę po wa ła z pia nist ką Yo ko Ya ma da -Sal -
vag gio za koń czy ła się sa te li tar ną tran smi -
sją jej re ci ta lu z Chi ca go Cul tu ral Cen ter
zre a li zo wa ną przez sta cję WFMT. 

Od 1995 ro ku uczest ni czy ła w wie lu fe -
sti wa lach mu zycz nych: War szaw ska Je -
sień, Fo rum Lu to sław skie go w Fil har mo -
nii Na ro do wej w War sza wie, Mu si ca Po -
lo ni ca No va. Ja ko sty pen dyst ka Fun da cji
Ba to re go re pre zen to wa ła Pol skę na fe sti -
wa lu Two Days & Two Nigths. Współ -

pra cu je z or kie stra mi Fil har mo nii Na ro -
do wej w War sza wie, Pol skie go Ra dia,
Sin fo nia Var so via, z któ ry mi do ko na ła
licz nych na grań. Jest li de rem Pol skie go
Kwar te tu Sak so fo no we go, współ pra cu je
z zes po łem Non strom, Zes po łem Pol skim
Ma rii Po mia now skiej, kwar te tem Ty tu sa
Woj no wi cza Arun do, z pia ni sta mi
Agniesz ką Ko pac ką, Yo ko Ya ma da -Sal -
vag gio i od kil ku lat z Włod kiem Pa wli -
kiem, z któ rym przy go to wa ła m. in. pro-
gram re ci ta lu „Dru ga stru na me da lu – jazz
i mu zy ka kla sycz na.”

Na gra ła trzy pły ty „Wiatr od mo rza”,
„Sje sta” i „Fie sta”. 

Kon cert roz pocz nie 4 grud nia o godz.
19 w sa li kon cer to wej szko ły mu zycz nej.
Bi le ty w ce nie 20 zł. (rł)

Ca ły ten jazz

IX Po wia to wy Mię dzysz kol ny Kon kurs
Pio sen ki Dzie cię cej „ Can to Pic co lo”, któ -
ry od był się w Szko le Pod sta wo wej nr 17
(18 li sto pa da), miał w tym ro ku kos micz ny
kli mat. Kon kurs otwo rzył wy stęp za baw -
nych kos micz nych ro bo tów, ma ją cych
wy raź ne kło po ty z po ru sza niem się w wa -
run kach zmie nio nej gra wi ta cji. Że by je
wy cza ro wać po trzeb ne by ły sta re, po ry so -
wa ne, srebr ne pły ty CD na szy te na czar ne
ko szul ki, bry stol, tro chę alu mi nio wej fo lii
i mięk ki drut. Hu mor, śpiew i czu wa ją cy
nad kon kur sem ru basz ny Pan Twar dow ski
spra wi ły, że at mos fe ra przy po mi na ła na s-
tro jem ,,Star Tre ka”. Ucz nio wie wy cza ro -
wa li kos micz ne ra kie ty ze sty ro pia nu,
wspom nia nych już płyt CD oraz błysz czą -
cej fo lii. 

War to przy pom nieć, że w po prze-
d nich edy cjach dzie ci cier pli wie szy ły
z bi bu ły stro je mu rzyń skie, z ma ka ro nu
ro bi ły ozdo by na szy ję, z wor ków na
śmie ci pięk ne chiń skie ki mo na, a z bry -
sto lu ba jecz nie ko lo ro we wach la rze.
By ło też graf fi ti na zbu do wa nych z pu -
deł tek tu ro wych ścia nach.

W tym ro ku po ja wi ła się naz wa „Can to
Pic co lo”, ja ko na wią za nie do wło skie go,
dzie cię ce go fe sti wa lu pio sen ki „Zec chi no
d’O ro” i chó ru Pic co lo Co ro dell’ An to -
nia no.

Dla cze go? Bo Wło chy to ko leb ka śpie -
wu, a sam fe sti wal to świę to pio sen ki
dzie cię cej. 

W kon kur sie wzię ły udział dzie ci, ry wa -
li zu ją ce w dwóch ka te go riach wie ko wych:
kla sy I-III oraz kla sy IV-VI. W tym ro ku
ju ry pod prze wod nic twem Be a ty Ka miń -
skiej z PO KiS-u w każ dej ka te go rii przyz-
na ło 3 na gro dy i 3 wy róż nie nia oraz na gro -
dę głów ną – Grand Prix.

Te go rocz ne Grand Prix zdo by ła Ewe li -
na Ci choc ka (SP 18). W młod szej ka te -
go rii I miej sce za ję ła Oli wia Bąk (SP 23),
II – Oli wia Kraw czyk (SP 18), III – Pa -
try cja Ko py ciń ska (SP 6). Wśród star -
szych so li stów I miej sce za ję ła Ju lia Hej -
cel man (SP 16), II – Adrian Ko ne fał (SP
17), III – Adrian na Le wan dow ska (SP 5).

W kon kur sie wzię ło udział 28 dzie ci z 9
szkół (SP 18, 5, 11, 17, 23, 1, 16, 6, SP Zą -
go ty). Wszy scy uczest ni cy kon kur su
otrzy ma li drob ne upo min ki.

Przer wę pod czas obrad ju ry wy peł ni ły
wy stę py: śpie wał chór „ Mu zycz ne
Iskier ki”, tań czy ły „Ogni ki”, wy stą pi ło
ko ło te a tral ne „Zgry wu sy”.

Or ga ni za to rem kon kur su by ła Agniesz-
ka Kral ka – na u czy ciel ka mu zy ki w SP
17, a spon so rem Urząd Mia sta Płoc ka,
Szko ła Pod sta wo wa nr 17 oraz ser wis in -
ter ne to wy www.play back.pl AK

16 li sto pa da w Te a trze Pol skim w War -
sza wie już po raz dzie sią ty od by ła się uro -
czy sta ga la wrę cze nia Na gród Mar szał ka
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go. W tym
ro ku ka pi tu ła wy ło ni ła 10 la u re a tów.
Wśród nich zna lazł się płoc cza nin Ta de -
usz Ka czyń ski – pre zes Sto wa rzy sze nia
Płoc ki Uni wer sy tet Lu do wy im. Win cen -
te go Wi to sa. Sto wa rzy sze nie pro wa dzi
kur sy ję zy ków ob cych i in for ma ty ki dla
dzie ci, mło dzie ży i osób do ro słych. Z ini -
cja ty wy Ta de u sza Ka czyń skie go w 2000
ro ku uru cho mio no Szko łę Lek to rów Ję -
zy ka An giel skie go – rocz ną, nie pub licz ną
szko łę przy go to wu ją cą na u czy cie li do
pra cy lek to ra j. an giel skie go. Za ło żył
woj sko we Li ce um Ogól noksz tał cą ce im.
IV Puł ku Strzel ców Kon nych. La u re at
miał tak że swój udział w pow sta niu Pol-
skie go Sto wa rzy sze nia Mię dzy na ro do -
wych Let nich Wio sek dla Dzie ci CISV
Pol ska, któ re or ga ni zu je war szta ty, se mi -
na ria oraz tre nin gi dla dzie ci i mło dzie ży,
wy jeż dża ją cych na pro gra my mię dzy na -
ro do we. 

Na gro da Mar szał ka przyz na wa na
jest od 1999 r. za naj wy bit niej sze
osią gnię cia w dzie dzi nie kul tu ry, na u -
ki, or ga ni za cji ży cia spo łecz ne go
i gos po dar ki. Wśród do tych cza so wych
la u re a tów są za rów no oso by po -
wszech nie zna ne jak Jó zef Hen, Je rzy
Ja nic ki, ks. Jan Twar dow ski czy Sła -
wa Przy byl ska -Krzy ża now ska, jak
i lu dzie zna ni tyl ko w swo ich śro do wi -
skach lo kal nych. 

W tym ro ku do Na gro dy zgło szo no 84
kan dy da tów. Każ dy z 10 la u re a tów
otrzy mał na gro dę pie nięż ną w wy so ko -
ści 10 tys. zł, pa miąt ko wą sta tu et kę oraz
dy plom.

Kan dy da tów mog ły zgła szać ko mi sje
Sej mi ku Wo je wódz twa Ma zo wiec kie -
go, ra dy po wia tów z te re nu wo je wódz -
twa ma zo wiec kie go, ra dy miast, sto wa -
rzy sze nia, fun da cje spo łecz no -kul tu ral -
ne i na u ko we oraz lo kal ne or ga ni za cje
spo łecz no -kul tu ral ne i na u ko we dzia ła -
ją ce na te re nie wo je wódz twa ma zo wie-
c kie go. (j)

Szko ła Wyż sza im. Pa wła Włod ko wi ca,
wspól nie z Or dy na ria tem Po lo wym Woj -
ska Pol skie go, zor ga ni zo wa ła (19 li sto pa -
da) dru gą kon fe ren cję na u ko wą nt. „Słu -
żyć w och ro nie i obro nie war to ści. Ak sjo -
lo gicz ne fun da men ty służb mun du ro -
wych”. Cykl wspól nych kon fe ren cji za po -
cząt ko wał w 2008 ro ku dr An drzej Sze-
ra uc, dzie kan Wy dzia łu Bez pie czeń stwa
Na ro do we go SWPW.

W kon fe ren cji udział wzię li przed sta wi -
cie le służb mun du ro wych wszyst kich for-
ma cji woj ska pol skie go (wojsk lą do wych,
sił po wietrz nych, ma ry nar ki wo jen nej)

oraz stra ży gra nicz nej, stra ży po żar nej, po -
li cji, służ by wię zien nej, służ by cel nej,
a tak że ka pe la ni wy mie nio nych ro dza jów
wojsk. W wyg ło szo nych 11 re fe ra tach
i dwóch ko mu ni ka tach omó wio no spe cy fi -
kę war to ści w służ bie i dzia ła niu ope ra cyj -
nym służb mun du ro wych.

Zgod nie z usta le nia mi z bi sku pem gen.
dyw. Ta de u szem Pło skim w przy szłym
ro ku, rów nież 19 li sto pa da, od bę dzie się
III kon fe ren cja na u ko wa po świę co na zes -
po łom stre so wym w służ bach mun du ro -
wych oraz me to dom wy cho dze nia z nich.

K. Bie liń ska

Woj sko we Włod ko wi cu

Śpiew w bla sku księ ży ca

Pod cho rą żo wie z Wyż szej Szko ły Ofi cer skiej Sił Po wietrz nych z Dęb li na ze stu den tka mi
Wy dzia łu Bez pie czeń stwa Na ro do we go SWPW
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Kro ko
Film uzy skał no mi na cję do Na gro dy First

Steps – Der De ut sche Nach wuch spre is 2003,
przyz na wa nej dy plo mo wym fil mom ab sol -
wen tów nie miec ko ję zycz nych szkół fil mo -
wych, w ka te go rii fil mu peł no me tra żo we go.
Był też no mi no wa ny do Eu ro pej skiej Na gro -
dy Fil mo wej 2004 w ka te go rii „Od kry cie ro -
ku” dla Syl ke En ders oraz kon kur su Nie -
miec kie Na gro dy Fil mo we 2004 – Srebr na
Lo la za pro duk cję dla Gu drun Ru zic ko vej -
Ste i ner i dla naj lep sze go ak to ra Hin ner ka
Schöne man na. 

Kro ko (Fran zi ska Jűnger) to imię dziew-
czy ny z blo ko wi ska w Ber li nie Wed din gu
(dziel ni cy nie gdyś w czę ści ener dow skiej mia -
sta). Naj le piej czu je się w dre sach, więc na le -
ża ło by naz wać ją „dre sia rą”. Tak jak na Ursy -
no wie, Be mo wie, Tar cho mi nie w War sza wie
czy in nych du żych mia stach pol skich, rów -
nież pod wór ka nie miec kich miast wy glą da ją
po dob nie. Wszę dzie graf fi ti, gra w ko sza lub

ja zda na de sce, naj czę ściej jed nak prze sia dy -
wa nie ca ły mi dnia mi pod trze pa kiem, pa pie -
ro sy, pi wo, cza sem skrę ty. Nie kie dy ktoś
przy nie sie ma gne to fon i po słu cha się hip ho -
pu, wy mie ni uwa gi na te mat no wej fry zu ry,
blu zy, bu tów lub ko mór ki. Dzień po dniu,
mie siąc po mie sią cu. Cza sem Kro ko i jej kum -
ple coś ukrad ną, ko goś na pad ną i za bio rą mu

por tfel. Tro chę z nu dów, tro chę z bun tu. Kro -
ko i jej gang, jak z du mą na zy wa ko le gów
z pod wór ka, gra ją bun tow ni ków i twar dzie li. 

Gdy pew ne go wie czo ru Kro ko po wo du je
wy pa dek, pro wa dząc cu dzy sa mo chód bez
pra wa ja zdy, na gle w ten idyl licz ny ży wot
wkra da się rze czy wi stość. Dziew czy na zo -
sta je ska za na przez sąd dla nie let nich na 60
go dzin przy mu so wej pra cy w za kła dzie dla
nie peł no spraw nych. Osie dlo wa blond pięk -
ność, ostro wy ma lo wa na, z dłu gi mi tip sa mi
i pro sto z so la rium, w bia łym dre sie i kos -
ma tym naj mod niej szym fu ter ku zja wia się

w za kła dzie, opie ku ją cym się kil kor giem
mło dych lu dzi z zes po łem Dow na. Mu si tu
zmy wać, sprzą tać, a prze de wszyst kim ob -
co wać z ludź mi, któ rzy w pier wszej chwi li
nie tyl ko ją draż nią, ale któ rych się brzy dzi.
Dla Kro ko pra ca z upo śle dzo ny mi jest jed-
nak nie tyl ko for mą od by wa nia ka ry i re so -
cja li za cji, ale – z cza sem – lek cją praw dzi -
we go ży cia. Dziew czy na do strze ga nor mal -
ność swo ich po do piecz nych, lecz tak że nie -
nor mal ność do tych cza so we go ży cia i śro -
do wi ska. Do strze ga, że jej chło pa ko wi cho -
dzi wy łącz nie o seks, ko le żan ki ma ją ją za
nic, z ko le ga mi nie ma o czym roz ma wiać.
Ma ły za kład opie kuń czy z je go pen sjo na riu -
sza mi sta je się dla niej do mem i en kla wą
praw dzi we go ży cia, au ten tycz nych re la cji
mię dzy ludz kich, przy jaź ni, ra do ści i sa tys -
fak cji. Bar dzo gorz ki film, ale praw dzi wy. 

Au tor ka sce na riu sza i re ży ser Syl ke En -
ders ur. 1965 r. w Bran den bur gii. Naj pierw
stu dio wa ła na u ki spo łecz ne w Ber li nie, jed-
no cześ nie wy stę pu jąc ja ko tan cer ka i ak tor -
ka, a tak że sce na rzyst ka i asy sten tka re ży se -
ra, głów nie przy pro duk cjach te le wi zyj -
nych. W 1996 r. roz po czę ła stu dia w Nie -
miec kiej Szko le Fil mo wo -Te le wi zyj nej
w Ber li nie (dffb). „Kro ko” jest jej fil mem
dy plo mo wym. M.W.

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za pra sza do Do mu Dar mstadt 9 grud nia (śro da)
na po kaz fil mu z cy klu „Ki no nie miec kie w Do mu Dar mstadt” pt. „Kro ko”, w reż.
Syl ke En ders. Film pre zen to wa ny bę dzie w ory gi nal nej wer sji ję zy ko wej. Wstęp
wol ny. Po czą tek se an sów o godz. 10 i 17.

Są dwie dro gi te a tral nej dzia łal no ści osób
okre śla nych ja ko nie peł no spraw ne – te atr ja -
ko na rzę dzie te ra pii oraz te atr ja ko peł no war -
to ścio wa wy po wiedź ar ty stycz na. Tą ostat-
nią, od kil ku lat, od waż nie kro czy Te atr
ZGO DA z War sza wy. Ga le ria OTO JA za -
pra sza na je go spek takl „Po dru giej stro nie”.
To nie co dzien ne wy da rze nie, bo jest on jesz -
cze w trak cie re a li za cji. W Płoc ku bę dzie
moż na oglą dać przed pre mie ro wą tzw. pró bę
ge ne ral ną oraz ob ser wo wać pro ces, któ ry za -
cho dzi pod czas two rze nia spek ta klu.

– Znaj du je my się w bia łym ste ryl nym pu -
deł ku, je steś my pre zen tem a za ra zem je -
steś my od cię ci od świa ta zew nętrz ne go.
Dzi siaj wy jąt ko wo od sła nia my przed Wa mi
nasz świat – świat ma łych ra do ści i smut -
ków. Zro dził się on z sym bo li, któ re od za -
wsze drze ma ły w na szej nie świa do mo ści.
Ab sur dal ne i nie sa mo wi te hi sto rie, któ re
cze ka ły na dzi siej szy wie czór – za pra sza ją
na swój spek takl ar ty ści z Te a tru ZGO DA. 

Te atr pow stał w 2006 r. w Be mow skim
Cen trum Kul tu ry z ini cja ty wy Aga ty Ada -
mek i de biu to wał przed sta wie niem „Cyrk
Mor ta lis”, któ ry moż na by ło zo ba czyć

w Płoc ku, w ra mach pro jek tu „Sztu ka Te -
raz”, w lu tym 2007 ro ku. Rok póź niej ZGO -
DA wy sta wi ła ko lej ną pre mie rę „Schi zof re -
nia – zam knij cie ok na?”. Spek takl przed sta -
wiał co dzien ne zma ga nia z ży ciem osób ze
schi zof re nią. Po ka zy wał, że – tak na praw dę
– ni czym się nie róż nią od in nych, tak zwa -
nych zdro wych lu dzi. Widz ob ser wu je na
sce nie za cho wa nia na tu ral ne ak to rów. Jak
każ de przed sta wie nie ZGO DY spek takl
w du żej mie rze opie rał się na im pro wi za cji.
Przed sta wie nie pre zen to wa ne by ło na Mię -
dzy na ro do wym Bien na le VIII Spot kań Te a -
tral nych Te ra pia i Te atr w Ło dzi i Fe sti wa -
lu Be mow skie Za bu rze nia Te a tral ne w War -
sza wie (oba w czer wcu 2008 r.).

„Po dru giej stro nie” bę dzie moż na zo ba -
czyć 18 grud nia o godz. 18 w ga le rii OTO
JA (pl. Narutowicza 2). Wstęp jest wol ny.
Po spek ta klu or ga ni za to rzy za pra sza ją na
dy sku sję i po kaz 3. czę ści fil mu „Sztu ka
zwa na art brut”.

Pro jekt jest re a li zo wa ny dzię ki po mo cy
fi nan so wej Fun du szu Pro mo cji Twór czo -
ści Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go. (rł)

Ist nie ją cy od po nad pół ro ku pro jekt re -
a li zo wa ny był na kil ku płasz czyz nach.
Obok war szta tów te a tral nych, Sto wa rzy -
sze nie za pro po no wa ło war szta ty fo to gra -
ficz ne, dzien ni kar skie i ra dio we. Wszyst -
ko dla mło dych, głod nych wra żeń i twór -
czych mło dych lu dzi z na sze go mia sta.
Do ko na nia dzien ni kar skie moż na śle dzić
w ga ze cie „HU TA Płock” – dy stry bu o -
wa nej na te re nie szkół gim na zjal nych
i po nad gim na zjal nych, ra diow ców sły -
chać na an te nie Ka to lic kie go Ra dia Płock
i w sie ci na www.ra dio plock.pl, a ak to -
rów mo że my zo ba czyć na sce nie off off
w piw ni cy wie żow ca przy ul. 3 Ma ja 18. 

13 grud nia o godz. 17 i 19 HU TA za -
pra sza na „No wy ład świa ta” Ha rol da
Pin te ra, w reż. Jac ka Mą ki. Pin ter to je -
den z naj wy bit niej szych dra ma tur gów
an giel skich, któ ry w 2005 r. otrzy mał 
li te rac ką Na gro dę Nob la, po czym og ło -
sił, że od stę pu je od pi sar stwa i zaj mu je
się wy łącz nie po li ty ką. Był prze ciw ni -
kiem woj ny w Ira ku i Af ga ni sta nie. Pub-
licz nie naz wał pre zy den ta Sta nów Zjed no -
czo nych, Ge or ge’a W. Bus ha, ma so wym
mor der cą. Zmarł rok te mu – 24 grud nia
2008 ro ku po dłu giej wal ce z ra kiem.

Świat przed sta wio ny w „No wym ła -
dzie...” jest pe łen okru cień stwa, prze mo -
cy, wła dzę zdo by wa się w nim za wszel ką
ce nę, a de mo kra cja utrzy ma na jest dzię ki
to ta li tar nym me cha niz mom. Czło wiek
jest tu znie wa la ny, ma ni pu lo wa ny przez
wła dzę. W spek ta klu wy stą pią: Ame lia
Ba ze la, Ka sia Cie siel ska, Mo ni ka Ja ro siń -
ska, Ania Ko rze niak, Ma te usz Krysz kow -
ski, Krzysz tof Pe sta, Alek Pie trzak, Mar-
ty na Stoł piec, Ka rol We ręb ski.

„Wie czór Trzech Kró li” W. Szek spi ra
w reż. Łu ka sza Mą ki bę dzie moż na obej -

rzeć 19 grud nia o godz. 17 i 20 grud nia
o godz. 17 i 19. To jed na z pier wszych
fars na pi sa na przez W. Szek spi ra. Ak cja
sztu ki dzie je się w Ili rii, wy i ma gi no wa -
nym kra ju u wy brze ży Adria ty ku, ale
moż na ją umiej sco wić prak tycz nie w każ -
dym miej scu na świe cie. In try gi, nie po ro -
zu mie nia i ko mizm po sta ci to coś, co mo -
że spo do bać się każ de mu wi dzo wi,
w każ dym wie ku. Oczy wi ście nie bra ku je
wąt ków mi łos nych, z któ rych wy ni ka
wię kszość tych nie po ro zu mień. Płoc kie
przed sta wie nie ma być pró bą po łą cze nia
kla sy ki z no wo czes no ścią. 

Na ko niec za pra sza my na spek takl
„Sen” w reż. Bo gu mi ła Kar bow skie go,
któ ry od bę dzie się 16 grud nia o godz. 16
i 17 oraz 17 grud nia o godz. 17. 

Projekt „Huta Płock“ dofinansowała
Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka

(op. rł)

Pro jekt HU TA Płock Sto wa rzy sze nia Per Se do bie ga koń ca. Za pra sza my na
ostat nie pre mie ry na sce nie off off. 

No wy ład świa ta
Te atr ZGO DA z War sza wy i Ga le ria OTO JA za pra sza ją do udziału w spek ta klu
te a tral nym w trak cie je go two rze nia

W bia łym ste ryl nym pu deł ku

„Ge ne sis no. 2” Iwa na Wy ry pa je wa w reż. 
P. Pa wlic kie go – jed no z naj lep szych przed sta-
wień pro jek tu „Hu ta Płock” 

*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*
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Pe łen skład raj dow ców OR LEN Te am, tj.
mo to cy kli ści: Ja cek Cza chor, Ja kub Przy-
goń ski i Ma rek Dą brow ski oraz za ło ga sa -
mo cho do wa: Krzysz tof Ho łow czyc / Je an -
Marc For tin wy star tu je w Raj dzie Da kar
2010. Im pre za od bę dzie się w dniach 1-17
stycz nia 2010 ro ku. Przed za wod ni ka mi
dzie więć ty się cy ki lo me trów ar cy trud nej
tra sy po dzie lo nej na pięt na ście eta pów. 

Zbli ża ją cy się Rajd Da kar wy star tu je i za -
koń czy się w Bu e nos Ai res w Ar gen ty nie.
Za wod ni cy za to czą pęt lę po pro wa dzo ną
w prze ciw nym niż rok wcześ niej kie run ku.
Bę dzie wię cej kop nych pia sków i wydm.
Od ra zu na po cząt ku ry wa li za cji raj dow cy
wja dą na Ata ca mę, gdzie po czu ją praw dzi -
we go du cha pu sty ni. Tra sa Raj du bę dzie
bar dzo zróż ni co wa na i za wie ra prak tycz nie
każ dy ro dzaj na wierz chni. W ta kich wa run -
kach re we la cyj nie czu je się Ja kub Przy goń -
ski – naj szyb szy de biu tant Da ka ru 2009,
zdo byw ca 11. miej sca w kla sy fi ka cji ge ne -
ral nej te go raj du i jed no cześ nie wi ce mistrz
świa ta raj dów te re no wych FIM w za koń -
czo nym se zo nie 2009. 

Nie do syt po ostat nim star cie czu je Ja cek
Cza chor, ak tu al ny dru gi wi ce mistrz świa ta
FIM 2009. Do nad cho dzą cej im pre zy przy -
stę pu je do brze przy go to wa ny i z za ło że -
niem po pra wie nia wy ni ku. Je dy ną oba wą
ka pi ta na OR LEN Te am są no we sil ni ki mo -
to cy kli. W tym ro ku or ga ni za tor Da ka ru
wpro wa dził ogra ni cze nia po jem no ści sil ni -
ka, bądź obo wią zek za in sta lo wa nia zwęż ki
ogra ni cza ją cej moc mo to cy kla dla naj szyb -

szych za wod ni ków świa ta. Wśród nich są
wszy scy mo to cy kli ści OR LEN Te am. 

Przed du żym wyz wa niem stoi sa mo cho -
do wa za ło ga OR LEN Te am. Pią te miej sce
za ję te przez Krzysz to fa Ho łow czy ca oraz
Je a na -Mar ca For tin w Raj dzie Da kar 2009
to jak do tąd naj lep szy wy nik pol skiej za ło gi
w hi sto rii star tów w tej im pre zie. 

Rajd Da kar 2010 po raz dru gi zo sta nie
ro ze gra ny na te ry to rium Ame ry ki Po łud nio -
wej. Uro czy sta ce re mo nia otwar cia Raj du
bę dzie mia ła miej sce 1 stycz nia w sto li cy
Ar gen ty ny – Bu e nos Ai res. 

Re la cję z ry wa li za cji za wod ni ków OR -
LEN Te am na tra sie Raj du Da kar bę dzie
moż na oglą dać co dzien nie w kro ni kach raj -
du na TVP1, za raz po głów nym wy da niu
Wia do mo ści Spor to wych. bp

OR LEN Te am w Raj dzie Da kar 2010

Sto wa rzy sze nie Klub Olim pij czy ka na
tę uro czy stość za pro si ło za przy jaź nio nych
wio śla rzy z War sza wy, któ rzy z Płoc kiem
są zwią za ni rze ką Wi słą, przy jaź nią
i …wio sła mi. Po za wio śla rza mi w spot ka -
niu wzię li tak że udział m.in. Ka zi mierz
Cie ślik – peł no moc nik Pre zy den ta Mia sta
Płoc ka d.s. or ga ni za cji po za rzą do wych,
Alek san der Ga dom ski – pre zes Sto wa rzy -
sze nia ,,Dzie ci Woj ny”, dy rek tor ZST –
Ber nard Szy mań ski, dy rek tor SMS Płock –
Le szek Brze ski, Ed ward Ro ma now ski. 

II Pa ra da by ła spot ka niem kil ku po ko leń
wio śla rzy, któ rzy dzie li li się swo im do rob -
kiem i do świad cze niem zdo by wa li la u ry
nie tyl ko dla sie bie, ale prze de wszyst kim
dla Pol ski. We te ra ni z War sza wy (Ma ry la
Gno jek i Je rzy Zie liń ski) wzię li udział
w „Bie gu Nie po dleg ło ści” uli ca mi War -
sza wy.

Jed nym z pun któw spot ka nia by ło sym-
bo licz ne ,,po wie sze nie wio sła na hak”
przez płoc kich ma ster sów: Hen ry ka
Szlach tę, Mar ka Chą dzyń skie go, Ja na
Sko wroń skie go, Bo gda na Gu zio ra, Zbi g-
nie wa Pół to ra ka, Grze go rza Pie tro wi cza,
Bo gda na Skier skie go, An drze ja Pe try kow -
skie go i ma ster sów z War sza wy: Ma ry lę
Gno jek, Ry szar da Strze lec kie go, Ta de u sza
Sa wic kie go, Wło dzi mie rza Gre go ro wi cza,
An drze ja Po go rzel skie go, Jac ka Dą brow -
skie go, Sta ni sła wa Ko wal skie go, Je rze go
Hru ba na, Je rze go Zie liń skie go, świad czą ce

o za koń cze niu uda ne go se zo nu.
Klub Olim pij czy ka wrę czył wy róż nie nia

w ka te go rii ,,Ob ja wie nie se zo nu 2009”.
La u re a ta mi zo sta li: Ka mil Zaj kow ski – wi -
ce mistrz świa ta ju nio rów w wio ślar stwie
(uczeń Szko ły Mi strzo stwa Spor to we go
ZST) i Ma rek Szko pek – wi ce mistrz Pol ski
w wy ści gach mo to cy klo wych. W ka te go rii
,,Pe cho wiec ro ku 2009” sta tu et kę ode brał
mo to cy kli sta Pa weł Szko pek, któ ry przyz-
nał, że w tym ro ku wy czer pał już chy ba li -
mit pe cha.

Tre ner SMS Płock – Ja cek Ka ro lak zo -
stał wy róż nio ny za wzo ro wą pra cę z mło -
dzie żą, a Ka zi mierz Cie ślik wrę czył na gro -
dę i pięk ny al bum Ewie Zwo liń skiej – la u -
re at ce kon kur su wie dzy olim pij skiej, zor-
ga ni zo wa ne go przez Klub Olim pij czy ka
wspól nie z Ga ze tą Wy bor czą. 

Ideą spot ka nia by ło upa mięt nie nie odzy -
ska nia nie po dleg ło ści przez Pol skę w 1918
ro ku. Przez ca ły czas na wią zy wa no do te -
ma tu wal ki – o nie po dleg łość kra ju, o wy -
ni ki spor to we.

Alek san der Ga dom ski wspo mi nał spor -
tow ców – olim pij czy ków któ rzy zo sta li
wy wie zie ni do obo zów kon cen tra cyj nych.
Ed ward Ro ma now ski przy pom niał ge ne zę
po wo ła nia Płoc kie go To wa rzy stwa Wio -
ślar skie go i fakt, że w 1927 ro ku na płoc -
kiej przy sta ni wio ślar skiej za cu mo wał sta -
tek, wio zą cy pro chy Ju liu sza Sło wac kie go.

W.J.

Alek san dra Lau za ję ła trze cie miej sce
w II Wo je wódz kim Tur nie ju Kwa li fi ka -
cyj nym ka de tek w te ni sie sto ło wym, ro ze -
gra nym w Ostro wi Ma zo wiec kiej. Jej klu -
bo wa ko le żan ka Syl wia Szel kow ska upla-
so wa ła się w prze dzia le 9-12.

Ola pew nie po ko ny wa ła ko lej ne prze ci-
w ni czki: Li dię Dur maj z Al fy Go sty nin,
Mo ni kę Ja ło wiec ką z Bo go rii Gro dzisk
Ma zo wiec ki, ale za trzy ma ła się na Mo ni ce
Klim czak z Re tur nu Pia secz no, póź niej -
szej trium fa tor ce tur nie ju. W me czu o 3.

miej sce po ko na ła pew nie 3:0 Agniesz kę
Ba na siak, rów nież z Pia secz na, z któ rą
nies peł na ty dzień wcześ niej prze gra ła
w Płoc ku w me czu dru giej li gi 2:3. 

Wcześ niej Ba na siak wy gra ła z Syl wią
Szel kow ską za trzy mu jąc ją w dro dze do
pier wszej czwór ki tur nie ju. Syl wia uleg ła
rów nież Ja ło wiec kiej, co spo wo do wa ło, że
osta tecz nie za ję ła gor sze miej sce niż
w pier wszym WTK. Awans do Ogól no -
pol skie go Tur nie ju Kwa li fi ka cyj ne go da -
wa ło tyl ko pier wsze miej sce w tur nie ju.(j)

Bez awan su

W wi gi lię Dnia Nie po dleg ło ści w za jeź dzie,,Ry ba ki” spot ka li się
wio śla rze – we te ra ni, aby wziąć udział w,,II Pa ra dzie Wio śla rzy”

PA RA DA WIO ŚLA RZY

Za wod ni cy z UKS Fu Hok Ku en w Płoc -
ku przy go to wu ją się do ko lej nych za wo dów
Wus hu. Po tur nie ju w Wie licz ce płoc ki klub
kung fu ma na swo im kon cie na stęp ny me -
dal. Zło to w kon ku ren cji wol nej wal ki san-
shou zdo był Adam Grze lak, te go rocz ny
Mistrz Pol ski.

Wśród po do piecz nych tre ne rów An ny
i Zbi gnie wa Błasz cza ków trwa ją przy go to -
wa nia do II ogól no pol skich za wo dów
WUS HU – SAN DA o Pu char Pre zy den ta
Mia sta Płoc ka. 

– W tym ro ku ra zem z Urzę dem Mia sta
wspó łor ga ni zu je my za wo dy – mó wi Zbi g-
niew Błasz czak z Fu Hok Ku en Płock. – Bę -
dzie my od po wie dzial ni za kon ku ren cję tra -
dy cyj nych form ręcz nych kung fu. Swe go ro -
dza ju no vum bę dzie for mu ła tzw. pier wsze -
go kro ku w for mach. Jest ona wpro wa dzo na
z my ślą o oso bach, któ re tre nu ją mniej niż
dwa la ta i sta no wi dla nich szan sę na prze -
ła ma nie pier wszych lo dów na ma cie.

Re pre zen tan ci UKS Fu Hok Ku en Płock
w prze dzia le wie ko wym od 10 do 49 lat na
naj bliż szych za wo dach wy star tu ją w na stę -
pu ją cych kon ku ren cjach: for my tra dy cyj ne
po łud nio we krót kie, for my tra dy cyj ne po -
łud nio we dłu gie oraz for my z bro nią. Tak że
Adam Grze lak, obec ny Mistrz Pol ski
w kon ku ren cji san shou do 70 kg (Pu char
Pol ski – maj 2009), po wy gra nym w po ło -
wie li sto pa da Ogól no pol skim Otwar tym Fe -
sti wa lu Chiń skich Sztuk Wal ki w Wie licz -
ce, przy go to wu je się do ko lej nych walk. 

II ogól no pol skie za wo dy WUS HU-
SAN DA o Pu char Pre zy den ta Mia sta Płoc -
ka od by ły się 29 li sto pa da w ha li spor to wej
MZOS przy Szko le Pod sta wo wej w Bo ro -
wi czkach. Obec ny se zon star to wy za my ka -
ją za wo dy or ga ni zo wa ne przez Sto wa rzy -
sze nie Da le kow schod nich Sztuk Wal ki
TAO z Ra dli na, któ re od bę dą się 12 grud nia
2009 ro ku. Se ba stian Lung

* Płoc ka sek cja kung fu tra dy cyj ne go
pow sta ła w 1992 ro ku. Jej za ło ży cie lem był
Si fu Ja cek Świąt kow ski, uczeń Lam Chu en
Ping’a – spad ko bier cy sty lu Hung Gar Ku -
en. Po lak, ja ko je den z dwóch przed sta wi -
cie li te go sty lu w kra ju, wysz ko lił spoś ród
swo ich ucz niów w Płoc ku zna ko mi tą ka drę,
uczest ni czą cą w licz nych za wo dach kra jo -
wych i mię dzy na ro do wych. Wśród nich
zna le źli się też Zbi gniew Błasz czak i Ma -
riusz Mię tus, któ rym w 2000 ro ku mistrz
Świąt kow ski po wie rzył pro wa dze nie płoc -
kie go klu bu Fu Hok Ku en. Od ma ja 2004
sek cja Fu Hok Ku en Płock zmie ni ła sta tus
praw ny i zo sta ła wpi sa na do ewi den cji Ucz -
niow skich Klu bów Spor to wych w Urzę dzie
Mia sta Płoc ka. Od te go cza su tre nin gi pro -
wa dzi rów nież An na Błasz czak – in struk tor
spor tu Wu Shu, po sia da ją ca rów nież sto pień
mi strzow ski w Hung Gar Kung Fu otrzy ma -
ny z rąk Si fu Jac ka Świąt kow skie go.

Na bór do Klu bu pro wa dzo ny jest przez
ca ły rok, a wię cej in for ma cji moż na uzy -
skać na stro nie: www.klub kun gfu.pl. 

Kung fu – ko lej ne przy go to wa nia

Ka zi mierz Cie ślik wrę cza wy róż nie nie Hen ry ko wi Szlach cie
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Cytat
numeru
Pod czas świąt 
Bo że go Na ro dze nia 
ciesz się i baw, 
po nie waż 
zda rza ją się one 
tyl ko raz do ro ku.

Tho mas Tus ser

1. con fet ti – a/ kosz tow ne kol czy ki b/
cze ko lad ki po da wa ne do ka wy c/ ma lut -
kie ko lo ro we krąż ki pa pie ru, któ ry mi
obrzu ca ją się uczest ni cy ba lu d/ wło ski
dom mo dy, spe cja li zu ją cy się w wy -
twor nych to a le tach.

2. kru szon – a/ pla cek z kru che go
cia sta b/ orzeź wia ją cy na pój al ko ho lo -
wy c/ urzą dze nie do ro zdrab nia nia lo du
d/ krysz ta ło wy kie li szek.

3. ra ut – a/ uro czy ste przy ję cie bez
tań ców b/ stan lek kie go upo je nia al ko -
ho lo we go c/ to ast no wo rocz ny d/ ta -
necz ny ko ro wód.

4. fok strot – a/ gin z wer mu tem b/
par kiet do tań ca wy ko na ny z bu ko wej
klep ki c/ ta niec to wa rzy ski d/ szal z li -
sie go fu tra.

5. ko ty lion – a/ ozdo ba przy pi na na
tań czą cym b/ chu ste czka w bu to nier ce
c/ ka pe lusz ozdo bio ny kwia ta mi i owo -
ca mi d/ po wóz czte ro kon ny.

6. szy fon – a/ bu fet z na po ja mi ga zo -

wa ny mi b/ de li kat na
tka ni na c/ ży ran dol
w sa li ba lo wej d/
du sza to wa rzy -
stwa.

7. pa jet ki –
a/ kel ner ki
roz no szą ce ta -
ce z na po ja mi
b/ jed wab ne
poń czosz ki c/
zim ne prze ką ski
d/ ce ki ny.

8. smo king – a/ pa -
lar nia b/ ga tu nek kosz-
tow nych cy gar c/ ko szu la fra -
ko wa d/ mę ski strój wie czo ro wy.

9. epu zer – a/ krzy kli wy wo dzi rej
w złym gu ście b/ wia der ko do schło dze -
nia szam pa na c/ za lot nik d/ ka set ka na
bi żu te rię.

10. fu lar – a/ tka ni na na sza le i kra -
wa ty, chust ka z niej na szy ję b/ hol pro -

wa dzą cy do sa li ba lo wej c/ pod kład pod
ma ki jaż d/ stan gret.

11. tar tin ki – a/ pan to fel ki ba lo we b/
da my do to wa rzy stwa wy naj mo wa ne
przez or ga ni za to rów ba lu c/ ozdob ne
szpil ki pod trzy mu ją ce kok d/ ma lut kie
ka nap ki.

12. fa ux -pas – a/ fi gu ra ta necz na,
po le ga ją ca na prze rzu ce niu

par tner ki przez ra mię b/
eli tar ne przy ję cie dla

mę ża tek c/ nie takt d/
pasz tet z gę sich
wą tró bek.

13. sza po klak
– a/ za pię cie ko -
lii b/ cy lin der
da ją cy się zło -
żyć c/ płat ny

tan cerz d/ kie -
row nik ho te lo wej

or kie stry.
14. ape ri tif – a/ na -

pój al ko ho lo wy pi ty przed
po sił kiem b/ srebr ny pro szek 

do ozda bia nia fry zu ry ba lo wej c/
kwiat wpi na ny we wło sy d/ ba żant
w ma la dze.

15. ma i tre d’ho tel – a/ bal w ek sklu -
zyw nym ho te lu b/ gos po darz przy ję cia
c/ spe cjal ność kuch ni d/ szef sa li w re -
sta u ra cji. Opr. (j)

Trud ne sło wa
Na ogół nie ma my kło po tów z po ro zu mie wa niem się, ale ję zyk nie u stan -
nie zmie nia się – po ja wia ją się no we okre śle nia, sta re cza sem zmie nia ją
zna cze nie lub w ogó le wy cho dzą z uży cia. Czy wie cie co zna czą po niż sze
sło wa, zwią za ne z nie o dleg łym kar na wa łem?

Pra wi dło we od po wie dzi: 

1c, 2b, 3a, 4c, 5a, 
6b, 7d, 8d, 9c, 10a, 
11d, 12c, 13b, 14a, 15d.
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Wyspa Bożego Narodzenia to za -
mor skie te ry to rium Au stra lii, po -

ło żo ne w pół noc no -wschod niej czę ści
Oce a nu In dyj skie go, na po łud nie od na -
le żą cej do In do ne zji wys py Ja wa. 

Christ mas Is land zo sta ła od kry ta
w 1615 ro ku przez że gla rzy ho len der -
skich, a naz wa zwią za na jest z dniem jej
od kry cia. 

W 1888 ro ku Wys pa Bo że go Na ro dze -
nia zo sta ła za a nek to wa na przez Wiel ką
Bry ta nię i od tej po ry za czął się pro ces jej
za lud nia nia przez ko lo ni za to rów. Pod czas
II woj ny świa to wej by ła oku po wa na przez
Ja poń czy ków. Do walk nie do szło, gdyż
hin du scy żoł nie rze bry tyj skich wojsk ko -
lo nial nych, aby oca lić włas ną skó rę, sa mi
wy mor do wa li an giel skich ofi ce rów i pod -
da li się Ja poń czy kom.

Po woj nie wys pa na dal po zo sta wa ła
w rę kach Wiel kiej Bry ta nii, któ ra w 1958
ro ku prze ka za ła ją pod ad mi ni stra cję Au -
stra lii. Tak jest po dziś dzień. I cho ciaż
wys pą za rzą dza ad mi ni stra tor mia no wa -
ny przez gu ber na to ra ge ne ral ne go Au s-
tra lii, to „gło wą” wys py jest kró lo wa bry-
tyj ska, El żbie ta II. Wła dza usta wo daw cza
na le ży na to miast do Zgro ma dze nia Wys -
py Bo że go Na ro dze nia.

Wys pa po ło żo na jest w stre fie kli ma -
tu rów ni ko we go, a więc pa nu je tam wil -
got ny tro pik. Rocz na su ma opa dów at -
mos fe rycz nych wy no si oko ło 2600 mm,
z cze go wię kszość opa dów no to wa na
jest w okre sie od grud nia do kwiet nia.
Śred nia tem pe ra tu ra po wie trza ule ga
niez nacz nym wa ha niom i oscy lu je
w gra ni cy 27°C. Po wierz chnia wys py

wy no si 135 ki lo me trów kwa dra to wych,
z cze go 63 proc. sta no wi park na ro do -
wy, któ ry po ra sta dżun gla z tro pi kal ny -
mi la sa mi. Li nia brze go wa wys py ma
dłu gość 80 km i sta no wią ją z re gu ły
wy so kie i stro me kli fy. Tyl ko w kil ku
miej scach poz wa la ją one na do stęp do
oce a nu. Naj wyż szym wznie sie niem
wys py jest gó ra Mur ray Hill o wy so ko -
ści 361 m n.p.m.

Na wys pie, wg da nych z 2005 ro ku,
miesz ka 2839 osób. Gę stość za lud nie nia
wy no si 11 miesz kań ców na ki lo metr
kwa dra to wy. Wię kszość po pu la cji (po -
nad 60 proc. to Chiń czy cy, 20 proc. sta -
no wią Ma la jo wie, 10 proc. to lud ność
po cho dze nia eu ro pej skie go, a po zo sta łe
10 proc. to przy by sze z in nych kra jów
azja tyc kich. Osie dla ludz kie sku pio ne
są w pół noc nej czę ści wys py i le żą na
kil ku ta ra sach. Nad sa mym oce a nem
roz cią ga się osa da na zy wa na Set tle ment
(po ang. „osa da”) z in sty tu cja mi, skle -
pa mi i ma łym po mo stem przy pla ży. Po
dru giej stro nie pla ży do mi nu ją urzą dze -
nia do za ła dun ku fos fo ry tów. 

Sieć dróg na wys pie ma dłu gość 240
km, z cze go tyl ko 30 km sta no wią dro gi
as fal to we. Tak więc wy naj mu jąc sa mo -

chód na le ży o tym pa mię tać i wła ści wie
je dy ną op cją jest sa mo chód te re no wy
z na pę dem na 4 ko ła. 

Czę sto uży wa ny mi ję zy ka mi na wys -
pie są chiń ski i ma laj ski, ale ję zy kiem
urzę do wym jest an giel ski, a sto li cą
osa da Fly ing Fish Co ve. Pod ko niec
XIX wie ku na wys pie od kry to zło ża
fos fo ry tów, któ re ek splo a tu je się od
tam tej po ry pra wie nie przer wa nie.
W 1987 ro ku rząd Au stra lii zam knął
ko pal nie od kryw ko we, ale już 4 la ta
póź niej wzno wio no wy do by cie ze
wzglę du na bez ro bo cie i na cisk opi nii
pub licz nej. Obec nie ek splo a ta cja jest
pro wa dzo na na ogra ni czo ną ska lę,
gdyż zło ża są prak tycz nie na wy czer pa -
niu. To właś nie do pra cy w ko pal niach
od kryw ko wych spro wa dzo no chiń s-
kich i ma laj skich ro bot ni ków z ro dzi -
na mi, któ rzy dziś są zde cy do wa ną wię -
kszo ścią na wys pie. Wy do by cie fos fo -

ry tów i tu ry sty ka to prak tycz nie je dy ne
źró dła do cho dów wys py. 

W 1993 ro ku otwar to na wys pie,
zbu do wa ny kosz tem 34 mi lio nów do la -
rów, Christ mas Is land Re sort – luk su -
so wy ho tel z ka sy nem. Przy by wa li tu
m.in. bo ga ci In do ne zyj czy cy, aby za -
ży wać za ka za ne go w ich mu zuł mań -
skim kra ju ha zar du. Pog ło ski o pra niu
brud nych pie nię dzy w ka sy nie oraz za -
wie sze nie lo tów z wys py do Dża kar ty
przy czy ni ło się do zam knię cia ka sy na
w 2003 ro ku. Ho tel jest na dal czyn ny,
choć po dob no świe ci pust ka mi. 

Na Wys pie Bo że go Na ro dze nia są też
na si! Po la cy z po cho dze nia, pań stwo
No wic cy, któ rzy przy by li z Au stra lii, są
wła ści cie la mi ele gan ckie go pen sjo na tu
Man go Tree Lod ge.

W 2001 ro ku rząd Au stra lii roz po czął
na wys pie bu do wę kos mo dro mu i cen -
trum lo tów kos micz nych. Bu do wa jest
pro wa dzo na do tej po ry w bar dzo wol-
nym tem pie, a in we sty cja ma wy ba wić
wys pę z kło po tów fi nan so wych. Naj wię -
kszą atrak cją tu ry stycz ną Christ mas Is -
land są… kra by. Nie ty sią ce, ale mi lio ny
tych czer wo nych stwo rzeń o wiel ko ści
du żej dło ni za miesz ku je tu tej szą dżun glę.
Pod ko niec paź dzier ni ka kra by scho dzą
ma so wo w dół – na pla że, na okres go -
dów, blo ku jąc przy oka zji dro gi i spra -
wia jąc nie la da kło pot miej sco wym wła -
dzom, któ re zmu szo ne są na wet usta wiać
spe cjal ne zna ki dro go we. Wi do wi sko
koń czy się na po cząt ku grud nia, ale to

nie zna czy, że po za tym okre sem nie wi -
dać kra bów – wi dać ich set ki tak że
w mar cu czy czer wcu, ale w dżun gli. In -
ną atrak cją na wys pie są tzw. blow ho les,
a więc na tu ral ne fon tan ny na ska li stym
wy brze żu. „Fun kcjo nu ją” one jed nak tyl -
ko wte dy, gdy jest wy so ka fa la i wiatr
z od po wied nie go kie run ku. Christ mas Is -
land sły nie też z do sko na łych wa run ków
do nur ko wa nia.

Roz cza ro wa niem mo że za koń czyć się
na to miast po szu ki wa nie po wią zań
Christ mas Is land z Bo żym Na ro dze niem.
Je dy ną chrze ści jań ską świą ty nią na wys -
pie jest ma leń ka ka pli ca ka to lic ka, dum-
nie na zy wa na ko ścio łem. Ca ła spo łecz -
ność ka to lic ka to kil ku na stu wier nych,
z cze go wię kszość to cza so wo prze by wa -
ją cy na wys pie wiet nam scy azy lan ci. Ka -
to lic ki ksiądz przy jeż dża z Au stra lii raz
na rok przed Wiel ka no cą. Jed nak Dzień
Bo że go Na ro dze nia jest świę tem na ro do -
wym, wol nym od pra cy i ob cho dzą go
wszy scy miesz kań cy wys py, bez wzglę-
du na wyz na wa ną re li gię. Po nad po ło wa
lud no ści wys py to mu zuł ma nie, znacz ną
część sta no wią wyz naw cy bud dyz mu. 

Fla ga Wys py Bo że go Na ro dze nia
przed sta wia Krzyż Po łud nia, iden tycz ny
jak na fla dze Au stra lii, co przy po mi na
o związ kach z tym kra jem. Błę kit odz -
wier cie dla Oce an In dyj ski, a zie leń la sy
tro pi kal ne. W cen trum umiesz czo no
krąg sło necz ny z ma pą Wys py Bo że go
Na ro dze nia. W czę ści swo bod nej, en de -
micz ny fa e ton żół to dzio by (Pha e ton
lep tu rus), któ ry nie wy stę pu je ni gdzie
in dziej. Fla ga zo sta ła za pro jek to wa na w
1986 ro ku.

Na Wys pę Bo że go Na ro dze nia moż na
do le cieć m.in. z Au stra lii (z mia sta
Perth), z Sin ga pu ru, a tak że z na le żą cej
do In do ne zji wys py Ba li.

Źró dło: „Ty god nik Po lo nij ny”

Wys pa Bo że go Na ro dze nia 
(Christ mas Is land) 



* * *

Blon dyn ka u dok to ra:
– Niech mi pan po mo że! Trzmiel

mnie użą dlił!
– Spo koj nie, za raz pos ma ru je my ma -

ścią.
– Ale jak go pan zła pie? Prze cież on

już po le ciał!
– Pos ma ru ję to miej sce, gdzie pa nią

użą dlił.
– Aaa, to by ło w par ku, przy fon tan -

nie, na ław ce pod drze wem.
– Kre tyn ko, pos ma ru ję tę część cia ła,

w któ rą cię uciął!
– Trze ba by ło od ra zu tak mó wić.

W pa lec mnie uciął.
– Któ ry kon kret nie?
– A skąd mam wie dzieć!? Wszyst kie

trzmie le wy glą da ją po dob nie!

* * *

Blon dyn ka ku pi ła Fan tę z zie lo nym
kap slem. Otwie ra, pa trzy na spo dzie
kap sla na pis: spró buj szczę ścia zno wu.
Za my ka więc bu tel kę, od krę ca czy ta –
spró buj szczę ścia zno wu. Za my ka, od -
krę ca, czy ta...

*  *  *

Ja dą cą na ro we rze blon dyn kę za trzy -
mu je po li cjant:

– Nie ma pa ni po wie trza w tyl nym
ko le.

– Tak, wiem, ale tyl ko na do le.

*  *  *

Ja sio po szedł z ta tą do cyr ku. Z uwa -
gą ob ser wu je jak męż czyz na prze bra ny
za kow bo ja jeź dzi na ko niu i rzu ca no -
ża mi w ścia nę pod któ rą stoi ko bie ta.
Wi dzo wie klasz czą.

– Cze mu oni tak się cie szą? – py ta
Ja sio ta tę. – Prze cież ani ra zu nie tra fił!

*  *  *

Ja siu wy ko pał z pia skow ni cy gra nat
i po ka zu je go ma mie.

Ma ma na to: – Wrzuć to cho ler stwo
do pie ca, bo nas po za bi ja!

* * *

Ja sio chwa li się ko le żan ce:
– Wczo raj zła pa łem ta kie go pstrą ga

jak mo ja rę ka.
– Nie moż li we, nie ma ta kich brud-

nych pstrą gów.

Po li cjant na eg za mi nie na pra wo ja -
zdy do sta je za da nie:

– Pro szę opi sać pra cę sil ni ka.
– Mo gę włas ny mi sło wa mi?
– Pro szę bar dzo.
– To bę dzie tak: brum, brum brum....

*  *  *

Po otwar ciu no wej przy chod ni le karz
sia da dum ny w fo te lu i cze ka na pier-
wsze go pa cjen ta. Ktoś pu ka do drzwi.
Le karz uda jąc bar dzo za ję te go, pod no -
si słu chaw kę te le fo nu i mó wi:

– Nie ste ty, mo gę pa na przy jąć do pie -
ro za dwa ty god nie, mam strasz nie du -
żo pa cjen tów.

Uda je, że do pie ro te raz za u wa żył pa -
cjen ta i py ta:

– Co pa nu do le ga?
– Nic. Je stem z te le ko mu ni ka cji,

przy sze dłem po dłą czyć te le fon.

* * *

Pod czas ma tu ry uczen ni ca nie mog ła
przy pom nieć so bie ty tu łu sa ty ry Kra sic -
kie go „Żo na mod na”. Po lo nist ka, chcąc
na pro wa dzić dziew czy nę na trop, wska -
za ła wzro kiem dru gą na u czy ciel kę, zna -
ną z ele gan cji, ubie ra ją cą się zgod nie
z naj no wszy mi tren da mi mo dy.

– Spójrz na pa nią pro fe sor. Zo bacz jak
jest ubra na – pod po wia da na u czy ciel ka. –
Ja kie okre śle nie przy cho dzi co na myśl?

– Pol ska nie rzą dem stoi – wy pa li ła
uczen ni ca.

*  *  *

U ad wo ka ta za ła twia spra wę mał żeń -
stwo z ma łym dziec kiem. W pew nej
chwi li ma lec za czy na głoś no krzy czeć.

– Bar dzo pa na prze pra sza my, ale nie
mie liś my go z kim zo sta wiać – uspra -
wie dli wia ją się ro dzi ce.

– Nic nie szko dzi – od po wia da ad -
wo kat. – Naj wy żej klien ci po my ślą so -
bie, że wrę czy łem pań stwu ra chu nek za
mo je usłu gi.

*  *  *

Jaś idzie z ma mą na spa cer. Dro gę
prze bie ga im kot.

– Ma mo, to kot czy kot ka?
– Kot. Prze cież wi dzisz, że ma wą sy.

* * *

Przy cho dzi Ja siu ze szko ły i ma ma py ta:
– Jak by ło w szko le?
– Do brze. Pa ni mnie wy róż ni ła. Po -

wie dzia ła, że ca ła kla sa to de bile, a ja
je stem naj wię kszy.

* * *

Fa cet awan tu ru je się w so la rium.
– Zap ła ci łem za dwie go dzi ny, a wy -

rzu ca cie mnie po 15 mi nu tach!
Pa ni z ob słu gi cier pli wie tłu ma -

czy, że w in struk cji jest wy raź -

nie na pi sa ne, że w ka bi -
nie moż na prze by wać
mak si mum 15 mi nut.

– Nic mnie to nie ob -
cho dzi! – wrzesz czy klient.
Ja ju tro znad mo rza wra cam!

* * *

Ko wal ska spo ty ka No wa ko wą.
– Jak się chce cie ko chać z tym swo -

im chło pem, to kup cie so bie ża lu zje –
mó wi Ko wal ska.

– A wy se kup cie oku la ry, bo to nie
był mój chłop tyl ko wasz.

* * *

Zna ny psy chia tra pro wa dzi szko le nie
w pew nej fir mie. W przer wie wy kła du
pod cho dzi do nie go jed na z pań i py ta:

– W ja ki spo sób roz poz na je pan cho -
ro bę psy chicz ną u oso by za cho wu ją cej
się cał kiem nor mal nie?

– To pro ste – od po wia da psy chia tra.
–Za da ję ba nal ne py ta nie, na któ re każ -
dy po wi nien znać od po wiedź.

– Ja kie to py ta nie?
– Ka pi tan Co ok od był czte ry po dró -

że do o ko ła świa ta i umarł w trak cie
jed nej z nich. Któ ra to by ła?

Pra cow ni ca za my śli ła się i mó wi:
– Nie móg łby pan za dać mi in ne go py -

ta nia? Ni gdy nie by łam do bra z hi sto rii.
*  *  *

Na przy ję ciu le karz roz ma wia
z praw ni kiem. Co chwi la ktoś pod cho -
dzi i pro si le ka rza o ja kąś po ra dę.

– Co pan ro bi, by lu dzie nie zwra ca -
li się na przy ję ciu do pa na w spra wach
za wo do wych? – py ta le karz.

– To pro ste, udzie lam po ra dy, a po -
tem wy sy łam im ra chu nek.

Na stęp ne go dnia le karz po sta no wił
wy pró bo wać ten spo sób i przy go to wał

ra chun ki. Idąc na pocz tę, by je wy -
słać, zaj rzał do swo jej skrzyn-

ki pocz to wej. Był w niej
ra chu nek od praw ni ka

za wczo raj szą po ra dę.

* * *

Praw nik, in ży -
nier i ma te ma tyk
zda ją test. Wszyst -
kim ko mi sja za da je

to sa mo py ta nie: ile
jest 2 x 2? In ży nier

od po wia da, że 4. Ma te -
ma tyk, że 4,0 a praw nik

py ta: a ile ma być?

* * *

Bar dzo bo ga ty biz nes men zo stał za -
pro szo ny na ban kiet ju bi le u szo wy or ga -
ni za cji cha ry ta tyw nej. Je den z or ga ni za -
to rów, wie dząc że gość za ro bił ostat nio
po nad mi lion do la rów, su ge ru je, że by
coś prze ka zał na cel spo łecz ny.

– Pro szę pa na, mo ja mat ka jest umie -
ra ją ca, bo ubez pie cze nie nie po kry wa
kosz tów ope ra cji. Mam pię cio ro dzie ci
z trzech mał żeństw, w do dat ku zmarł
mąż mo jej sio stry i nie zo sta wił jej gro -
sza na utrzy ma nie czwór ki dzie ci...

– Bar dzo mi przy kro, nie wie dzia łem
– mó wi za kło po ta ny or ga ni za tor.

– Nie szko dzi – od po wia da bo gacz. –
Im nic nie da je, więc dla cze go miał -
bym wam dać?

Hu mor ze szy tów

Jak Baś ka ucie ka ła na kla czy przed
Ta ta ra mi to pia na le cia ła jej z py ska
i nozdr za mia ła ro zdę te.

Pan Ta de usz zo ba czył Zo się na pło -
cie i poz nał, że by ła dzie wi cą.

Mi łość do szlach cian ki do pro wa dzi -
ła in te res Wo kul skie go do ru i ny.

Ko cha now ski jest oj cem pol skiej
poe zji, a poe zja je go mat ką.

W „Nad Niem nem” Wi told uka zy wał
Ma ry si swo je re for my.

Sto ją ca ko bie ta klę cza ła na gło wie
trzy ma jąc dzban.

Mic kie wicz spo ty kał wie lu lu dzi, od
któ rych za wsze coś wy no sił.

W poe zji Ka spro wi cza do strze ga my
wpływ ma la rzy im pe ria li stów.

Wier sze, któ re na pi sa ła Ko nop nic ka,
przed sta wia ły obraz nę dzy i roz pa czy.
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Śmiech to zdro wie


