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Pier wszą se sję miał po pro -
wa dzić naj star szy wie kiem
rad ny – Je rzy Se we ry niak. 
– Chciał bym zło żyć re zy gna cję
ze wzglę du na stan zdro wia –
po wie dział. W je go miej sce
zo sta ła wyz na czo na dru ga pod
wzglę dem wie ku – Anie la Nie -
dzie lak.

Tekst ślu bo wa nia od czy tał
Pa weł Kol czyń ski, rad ny i se -
kre tarz po przed niej se sji Ra dy
Mia sta. 

Na stęp nie każ dy z rad nych
wsta wał i mó wił „ślu bu ję”, 
a niek tó rzy do da wa li jesz cze
„tak mi do po móż Bóg”. Na
se sji ina u gu ru ją cej pra cę Ra -
dy Mia sta z po wo du cho ro by
nie o bec ny był do tych cza so -
wy pre zy dent Mi ro sław Mi -
lew ski. Z te go po wo du ślu bo -

wa nie rad ne go zło żył pod-
czas dru giej se sji, 13 grud nia. 

Je dy na kan dy da tu ra
Głów nym pun ktem obrad

pier wszej se sji był wy bór prze-
wod ni czą ce go, wi ce prze wod ni -
czą cych oraz se kre ta rza se sji.
Na prze wod ni czą ce go zo sta ła
zgło szo na – przez Ar tu ra Ja ro -
szew skie go – kan dy da tu ra El ż-
bie ty Ga piń skiej. – Za sia da ona
w Ra dzie Mia sta po raz ko lej ny
– ar gu men to wał. – W po przed -
niej ka den cji by ła prze wod ni -
czą cą klu bu Plat for my Oby wa -
tel skiej i ko mi sji po li ty ki spo -
łecz nej. Jest nie ty po wym po li ty -
kiem: naj pierw wy cho wa ła trój -
kę dzie ci, zaj mo wa ła się pra cą,
a do pie ro po tem za ję ła się po li -
ty ką. W wy bo rach do Ra dy Mia -

sta otrzy ma ła naj wię cej gło-
sów od płoc czan, co świad czy 
o ogrom nym za u fa niu. 

19 rad nych w taj nym gło so -
wa niu opo wie dzia ło się za ob -
ję ciem przez El żbie tę Ga piń ską
fun kcji prze wod ni czą cej Ra dy
Mia sta, jed na oso ba by ła prze-
ciw, a trzy wstrzy ma ły się od
gło su (El żbie ta Ga piń ska nie
bra ła udzia łu w gło so wa niu). 

– Chcia ła bym po dzię ko wać
za za u fa nie – mó wi ła rad na. –
Obie cu ję cięż ką i me ry to rycz ną
pra cę. Płock to mo je mia sto 
i chcia ła bym, aby się roz wi ja ło.
Chcę być prze wod ni czą cą ca łej
Ra dy Mia sta. Mam na dzie ję, że
bę dę oso bą, któ ra bę dzie łą -
czyć, a nie dzie lić rad nych róż -
nych op cji po li tycz nych. Chcę
pra co wać po nad po dzia ła mi,

bo Płock na to za słu gu je. Mam
na dzie ję, że mi się to uda. Je -
stem pier wszą ko bie tą, któ ra
zo sta ła prze wod ni czą cą, ale
wiem, że ko bie ty rów nie do brze
spraw dza ją się w po li ty ce, a do
te go ła go dzą oby cza je i spo ry,
są kon kret ne. 

Męż czyź ni do po mo cy
No wa prze wod ni czą ca za pro -

po no wa ła, aby wpre zy dium Ra -
dy Mia sta za sia dło trzech przed -
sta wi cie li par tii, któ re w ra dzie
ma ją naj wię kszą re pre zen ta cję.
Rad ni, któ rzy star to wa li z li sty
PiS za pro po no wa li kan dy da tu -
rę To ma sza Kor gi, z li sty PO –
Ar tu ra Ja ro szew skie go, a z li sty
SLD – Woj cie cha Het kow skie -
go. W taj nym gło so wa niu kan -
dy da ci otrzy ma li na stę pu ją cą

licz bę gło sów: To masz Kor ga:
23 – za, 1 – prze ciw, 0 – wstrzy -
mu ją cych się; Ar tur Ja ro szew -
ski: 21 – za, 0 – prze ciw, 3 –
wstrzy mu ją ce się; Woj ciech
Het kow ski: 16 – za, 8 – prze -
ciw, 0 – wstrzy mu ją cych się.
Zatem wszystkie kandydatury
zostały przyjęte.

Ostat nim pun ktem po rząd ku
obrad by ło wy bra nie se kre ta -
rza se sji Ra dy Mia sta. Tu zo -
sta ły zgło szo ne dwie kan dy da -
tu ry: Pa wła Kol czyń skie go
(PiS) oraz To ma sza Ma li szew -
skie go (PO). Za pier wszym
kan dy da tem opo wie dzia ło się
9 rad nych, a za dru gim – 15. 

Mał go rza ta Da nie luk
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Ko bie ta rzą dzi w Ra dzie
Pod czas ina u gu ra cyj nej se sji, 8 grud nia przy się gę złożyli nowi radni, któ rzy przez czte ry la ta bę dą re pre zen to wać płoc-
czan w Ra dzie Mia sta. 

Na pierwszej sesji radni wybrali prezydium Rady Miasta
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Elżbieta Gapińska 
przewodnicząca Rady Miasta
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Nasza po słan ka
Be a ta Mał go rza ta Ru si -

now ska z Ży rar do wa za -
stą pi ła w Sej mie An drze ja
No wa kow skie go, któ ry zo -
stał wy bra ny na pre zy den -
ta Płoc ka. Po słan ka zokrę -
gu płoc ko -cie cha now skie -
go w wy bo rach przed trze -
ma la ty star to wa ła z li sty
Plat for my Oby wa tel skiej 
i otrzy ma ła 6.915 gło sów. 

Be a ta Ru si now ska uro -
dzi ła się w 1967 ro ku 
w Ży rar do wie, gdzie jest
dy rek tor ką Cen trum Kul-
tu ry. Po sta no wi ła pra cę
za wo do wą łą czyć z man-
da tem po sel skim. (ab)

No we wła dze 
na Ma zo wszu

Na pier wszym po sie dze -
niu Sej mi ku Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go IV ka den -
cji (2 grud nia) wy bra no no -
we wła dze sa mo rzą do we
Ma zo wsza. No wym Prze -
wod ni czą cym Sej mi ku
Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go zo stał Lud wik Ra -
kow ski (PO), a wi ce prze -
wod ni czą cy mi: Bo żen na
Pa chol czak (PSL), To masz
Ku char ski (PO) i Ka ta rzy -
na Pie kar ska (SLD).

Mar szał kiem Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go
po now nie zo stał wy bra ny
Adam Stru zik (PSL). Wi -
ce mar szał ka mi zo sta li:
Mar cin Kier wiń ski oraz
Krzysz tof Strzał kow ski.
Człon ka mi Za rzą du – Ja -
ni na Orze łow ska i Le szek
Rusz czyk. (mm)

Zmia na warty
Pod czas VI Zja zdu Cho -

rąg wi Ma zo wiec kiej ZHP
wy bra no no we wła dze. Na
sta no wi sku ko men dan ta
Cho rąg wi Ma zo wiec kiej
ZHP hm Grze go rza Woź -
nia ka za stą pił hm. Mi chał
Ba giń ski. We władzach
komendy zna le źli się: hm.
An drzej Gor czy ca – za -
stęp ca ko men dan ta ds. or -
ga ni za cyj nych, phm. Edy -
ta Rę czkow ska – za stęp ca
ko men dan ta ds. pro gra mu
i kształ ce nia, phm. Jo lan -
ta Tor bic ka – czło nek ko -
men dy, sze fo wa biu ra, hm.
Be a ta Pa cek – czło nek ko -
men dy ds. wy cho wa nia du -
cho we go i star szyz ny, hm.
Ce za ry Su peł – czło nek ko -
men dy ds. wi ze run ku ipro -
mo cji. (ab)

Plany na la ta
Na trze ciej se sji rad ni pod ję li uch wa łę w spra -
wie Wie lo let niej Pro gno zy Fi nan so wej.

Do ku ment zawiera wy kaz przed sięw zięć mia -
sta i ich fi nan so wa nie w la tach 2011-2050. Oczy -
wi ście, wszyst kie war to ści ujęte wta be lach to pro -
gno zy. Da ne przedstawiają m.in. przy pusz czal ne
do cho dy mia sta, wy dat ki bie żą ce, ma jąt ko we, 
za dłu że nie itp.

We dług za ło żeń w la tach 2012-2020 do cho dy
mia sta bę dą ro sły o 2,5 proc., a w la tach 2021-
2027 – bę dą wię ksze o 2,3 proc. – Na to miast w la -
tach 2028-2050, z uwa gi na bar dzo odleg ły okres
pla no wa nia, przy ję to do cho dy wwiel ko ściach sta -
łych na po zio mie 2027 ro ku – czy ta my w do ku -
men cie. 

Mia sto pla nu je po zy ska nie na re a li za cję kil ku
in we sty cji środ ków fi nan so wych z Unii Eu ro pej -
skiej oraz bu dże tu pań stwa. Do fi nan so wa nie chce
otrzy mać m.in. na: wy bu do wa nie uli cy Gra nicz -
nej, ob wod ni cy pół noc nej i pół no co -za chod niej,
prze bu do wę ul. Oto liń skiej wraz z in fra struk tu rą,
wdro że nie pro jek tu pod naz wą Płoc ka Plat for ma
Te le in for ma tycz na, prze bu do wę ul. Gra bów ka,
na bu do wę bez ko li zyj ne go skrzy żo wa nia li nii 
ko le jo wej z al. Pił sud skie go oraz prze bu do wę 
ul. Me dycz nej wraz z bra ku ją cą in fra struk tu rą. 

Re gio nal na Iz ba Obra chun ko wa po zy tyw nie
za o pi nio wa ła płoc ką Wie lo let nią Pro gno zę Fi nan -
so wą. Pe łen tekst uch wa ły wraz z za łącz ni ka mi
moż na zna leźć na stro nie www.bip.ump.pl w za -
kład ce Ra da Mia sta/uch wa ły i pro jek ty uch wał.

(m.d.) 

W grud niu me da le „za dłu go let nie po ży cie mał żeń skie” na da ne przez Pre zy den ta Rze -
czy pos po li tej Pol skiej otrzy ma li pań stwo: Zo fia i Zyg munt Kur bie lo wie, Ja ni na i Je rzy
Ma re ko wie, Ma ria i Jó zef Mi liń scy, Mi ro sła wa i Zdzi sław Re dliń scy, Han na i Eu ge -
niusz Wo ro niec cy, Wan da i Woj ciech Zie le niew scy. W trak cie ce re mo nii ju bi la ci wraz
ze zgro ma dzo ny mi goś ćmi wy słu cha li wy stę pu Zes po łu Wo kal ne go „HO AX” z Zes -
po łu Szkół nr 1 w Płoc ku pod dy rek cją Jac ka Rat kow skie go.

W ju bi le u szu mo że uczestniczyć każ da pa ra z pięć dzie się cio let nim sta żem mał żeń -
skim i wię kszym. Trze ba 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. (seb)

Sza now ni Czy tel ni cy
Od da je my do Wa szych rąk ostat ni nu mer „Sy g-

na łów Płoc kich”. Przez 15 lat na ła mach cza so pis -
ma in for mo wa liś my Pań stwa o pracy Urzędu 
i Rady Miasta Płocka, o waż nych wy da rze niach.
Za miesz cza liś my także ar ty ku ły po pu la ry zu ją ce
hi sto rię Płoc ka oraz pro mu ją ce przed sięw zię cia
kul tu ral ne i spor to we, nie tyl ko te z „naj wyż szej
pół ki”, ale tak że adre so wa ne do dzie ci i mło dzie ży. 

Dzię ku je my wszyst kim, któ rzy przez te la ta
two rzy li „Sygnały Płockie“. A prze de wszyst kim
dzię ku je my Pań stwu, na szym Czy tel ni kom za za -
in te re so wa nie, sło wa kry ty ki i do wo dy sym pa tii,
ja kie od Pań stwa otrzy my wa liś my.

Zes pó ł re dak cyj ny
Ali na Bo czkow ska, Mał go rza ta Da nie luk,

Ra do sław Ła ba rzew ski

Ra zem przez pół wie ku
Uro czy stość zło tych go dów od by wa się w Pa ła cu Ślu bów wy jąt ko wo czę -
sto. Każ de go mie sią ca kil ka na ście płoc kich mał żeństw bie rze udział w tej
wy jąt ko wej ce re mo nii. 

19. Fi nał Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy już w so bo -
tę 9 stycz nia. Po dob nie jak przed ro -
kiem na uli ce Płoc ka wyj dzie 300 wo -
lon ta riu szy. Tra dy cyj nie płoc ki sztab
WOŚP bę dzie w Mło dzie żo wym Do -
mu Kul tu ry przy ul. Tum skiej 9, gdzie
oko ło godz. 11 od bę dzie się kon cert
dzie ci z grup twór czych tej pla ców ki
po łą czo ny zli cy ta cją ga dże tów. Ogodz.
16 ru sza kon cert na du żej sce nie przed
ra tu szem. W tym ro ku wy stą pią wy -
łącz nie mło de zes po ły z Płoc kie go 
Oś rod ka Kul tu ry i Sztu ki; he a vy me ta -
lo wy sep tet Shre dlust, gra ją ca „za byt -
ko we go” pun ka Resz ta Po ko le nia, hip -
ho po wa Plusk wa oraz Un der Age, KZR
i Co kol wiek z MDK.

Fi nał za koń czy o godz. 20 świa teł ko
do nie ba, czy li po kaz sztucz nych ogni.

(rł)

W Płoc ku też za gra ją

Przy go to wy wa nie pu szek 
przed wiel kim fi na łem 

Wi gi lia przed Ra tu szem

Miesz kań com Płoc ka, któ rzy licz nie przy by li na Sta ry Ry nek ży cze nia
świą tecz ne zło ży li: pre zy dent Płoc ka, prze wod ni czą ca Ra dy Mia sta oraz
pro boszcz ka te dry. Har ce rze prze ka za li pre zy den to wi An drze jo wi No wa -
kow skie mu Bet le jem skie Świat ło Po ko ju. Świą tecz ny na strój spot ka nia pod-
kreśliła Ka pe la Gó ral ska Pa wła Śmiał ka oraz mu zy ka gos pel w wy ko na niu
Bo sco Band. (ab)
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W dru giej tu rze, 5 grud nia do
urn wy bor czych po szło 35.301
płoc czan, co oz na cza że frek -
wen cja w na szym mie ście wy -
nio sła 34,95 proc. (101.018 osób
by ło upraw nio nych do gło so wa -
nia). Na An drze ja No wa kow -
skie go swój głos od da ło 18.317
osób (52,34 proc.), a na Mi ro -
sła wa Ma ria na Mi lew skie go –
16.678 (47,66 proc.). 

Pod czas dru giej se sji Ra dy
Mia sta No wa kow ski zło żył uro -
czy ste ślu bo wa nie: 

Obej mu jąc urząd pre zy den -
ta mia sta, uro czy ście ślu bu ję,
że do cho wam wier no ści pra wu,
a po wie rzo ny mi urząd spra-
wo wać bę dę tyl ko dla do bra
pub licz ne go i po myśl no ści
miesz kań ców mia sta. Tak mi
do po móż Bóg. 

Na stęp nie, ustę pu ją cy pre zy -
dent Mi ro sław Mi lew ski prze -
ka zał in sy gnia wła dzy. Wrę cza -
jąc klucz do bram mia sta po -
wie dział: – Aby Pan za my kał
bra my przed ludź mi nie przy jaz -

ny mi na sze mu gro do wi, aotwie -
rał dla przy ja ciół Płoc ka. 

Ex posé od ser ca
No wy pre zy dent ode brał gra -

tu la cje od se na to rów i po słów
zie mi płoc kiej, rad nych, służb
mun du ro wych, przy ja ciół, zna -
jo mych i mieszkańców Płocka.
Wyg ło sił rów nież pier wsze ex -
posé i – jak za pew niał – przy go -
to wy wał się do nie go, ale na se -
sji nie czy tał, mó wił od ser ca.

– Wie rzę, że zbu du je my żłob -
ki, przed szko la, par kin gi, ob -
wod ni ce, pla ce za baw, par ki ior -
li ki – mó wił do ze bra nych. Pod -
kre ślił, że Płock jest mia stem
o wy jąt ko wym po ten cja le, gdyż
ma ogrom ny bu dżet, poz wa la -
ją cy re a li zo wać wie le in we sty -
cji. – Jed nak naj wię kszym po -
ten cja łem są miesz kań cy – mó -
wił. – Lu dzie, któ rzy brud ne, czę -
sto smut ne mu ry za ma lo wa li mu -
ra la mi, któ rzy w smut nych pod -
wór kach ra zem z dzieć mi ba wią
się w te atr. Lu dzie, któ rzy

w opusz czo nych ro gat kach
otwie ra ją ży ją cą ga le rię sztuki,
sa mi ra tu ją boż ni cę, bo sta ra ją
się ją oca lić, po ma ga ją nie peł -
no spraw nym, chcą oca lić płoc -
kie Po wąz ki, zbu do wa li pom nik
jed ne mu zwiel kich, wy jąt ko wych

płoc czan ja kim był druh Wa cław
Mil ke. Ale też ci, któ rzy ze swo -
im klu bem pił kar skim wę dru ją
po Pol sce do Nie po ło mic, Na -
da rzy na czy So kół ki. To właś -
nie dla ta kich lu dzi i z ta ki mi
ludź mi chcę być pre zy den tem
Płoc ka.

Po pier wsze współ pra ca
An drzej No wa kow ski za de -

kla rował cięż ką pra cę i współ -
pra cę z każ dym, kto bę dzie
chciał dzia łać dla do bra mia sta,
czy li m.in. z Ra dą Mia sta, rzą -

dem, mi ni stra mi, wo je wo dą,
mar szał kiem i za rzą dem wo je -
wódz twa oraz z miesz kań ca mi
Płoc ka. 

– Bę dę czę stym go ściem
wWar sza wie, by wMi ni ster stwie
In fra struk tu ry roz ma wiać o na -
szych ob wod ni cach, wMi ni ster -
stwie Spor tu za bie gać o or li ki,
a z mi ni strem spra wie dli wo ści
po roz ma wiać o tym, jak za gos -
po da ro wać tę część płoc kie go
wię zie nia, któ rą bę dzie moż na
przy wró cić cen trum na sze go
mia sta – de kla ro wał. 

Pre zy dent mó wił też o swo ich
pla nach zwią za nych z kul tu rą.
– W na szym mie ście nie mo że
za brak nąć wy da rzeń kul tu ral -
nych z naj wyż szej pół ki. Mam
na dzie ję, że we współ pra cy zmi -
ni ster stwem pow sta nie w Płoc -
ku me dia te ka, czy li bib lio te ka
XXI wie ku, a mo że tak że sa la
kon cer to wa dla Płoc kiej Or kie -
stry Sym fo nicz nej. 

An drzej No wa kow ski kła dzie
na cisk rów nież na współ pra cę
zprzed się bior ca mi, za rów no ty -
mi, któ rzy do pie ro roz po czy na -
ją po stu diach swo ją przy go dę
zbiz ne sem, ale tak że z ty mi, któ -
ry mi są bar dzo waż ny mi par tne -
ra mi dla na sze go mia sta, czy li
m.in. z Or le nem. 

Mał go rza ta Da nie luk

Z ludź mi dla lu dzi
We po nie dzia łek 13 grud nia wy bra ny przez płoc czan An drzej Ja cek No wa -
kow ski zło żył ślu bo wa nie na pre zy den ta mia sta. 

Ro man Sie miąt kow ski zo stał
pier wszym za stęp cą. Oz na cza
to, że wcza sie nie o bec no ści pre -
zy den ta An drze ja No wa kow -
skie go bę dzie wy ko ny wał je go
obo wiąz ki. Na co dzień od po -
wie dzial ny bę dzie za sze ro ko po -
ję tą po li ty kę spo łecz ną. 

Oświa ta i kul tu ra
Ro man Sie miąt kow ski przez

kil ka lat pra co wał w płoc kim ku -
ra to rium oświa ty, na stęp nie przez
11 lat był kan cle rzem Pań stwo -
wej Wyż szej Szko ły Za wo do wej.
Przez ostat nie mie sią ce był wój -
tem gmi ny Bru dzeń Du ży. 

– Na po czą tek chcę prze a na li -
zo wać struk tu ry w Urzę dzie Mia -
sta iw po dle ga ją cych mu jed nost -
kach – mó wił na kon fe ren cji pra -
so wej (16 grud nia). – Przyj rzę się,
co moż na zmie nić, po pra wić. Na
pew no nie bę dę po dej mo wał
gwał tow nych inie prze my śla nych
de cy zji. 

Za stęp ca pre zy den ta krót ko
przed sta wił swo je prio ry te ty,
m.in. do ty czą ce oświa ty. – Chcę,
aby płoc kie szko ły od po wied nio
zaj mo wa ły się za rów no ucz nia mi
bar dzo zdol ny mi, jak i ty mi mniej

zdol ny mi. Aby ci pier wsi by li przy -
go to wa ni do stu dio wa nia na naj -
lep szych uczel niach nie tyl ko pol -
skich, ale tak że za gra nicz nych.
Po nad to chcę zmo ty wo wać do -
dat kiem do pen sji naj lep szych na -
u czy cie li. No wy za stęp ca pre zy -
den ta mó wił rów nież omoż li wo -
ści pow sta nia w Płoc ku szko ły
dwu ję zycz nej i moż li wo ści zda -
wa nia ma tu ry mię dzy na ro do wej. 

– Trze ba się też za sta no wić 
co zro bić, aby w koń cu pił ka rze
noż ni Wi sły od bi li się od dna – tłu -
ma czył. Po za tym Ro man Sie miąt -
kow ski sta wia m.in. na pra ce rzecz -
ni ka osób nie peł no spraw nych,
współ pra cę zor ga ni za cja mi po za -
rzą do wy mi i opie kę spo łecz ną.

Miesz ka nia i śro do wi sko
Za stęp cą pre zy den ta ds. ko mu -

nal nych zo stał Krzysz tof Bu -
czkow ski. Jest on dok to rem so -
cjo lo gii, ukoń czył stu dia eko no -
micz ne, Po dy plo mo we Stu dium
In for ma ty ki oraz stu dia MBA
(Exe cu ti ve Ma ster of Bu si ness
Ad mi ni stra tion). Jest na u czy cie -
lem aka de mic kim w Ko le gium
Na uk Eko no micz nych i Spo łecz -
nych Po li tech ni ki War szaw skiej

wPłoc ku. Wka den cji 2006-2010
był rad nym i za stęp cą prze wod -
ni czą ce go Ko mi sji Gos po dar ki
Ko mu nal nej, dzia ła ją cej przy Ra -
dzie Mia sta. W mi nio nych la tach
pra co wał m.in. w Wo je wódz kim
Oś rod ku Ru chu Dro go we go
w Płoc ku, od dzia le in for ma ty ki
Urzę du Mia sta Płoc ka, atak że pro -
wa dził włas ną dzia łal ność gos po -
dar czą w za kre sie do radz twa
i szko leń. 

Bu czkow skie mu po dle gać bę -
dą ra tu szo we wy dzia ły zaj mu ją ce

się miesz kal nic twem, och ro ną śro -
do wi ska oraz – jak sam mó wi –
sze ro ko ro zu mia ną opie ką nad
prze strze nią miej ską. – Te raz naj -
waż niej szą rze czą jest ko or dy na -
cja dzia łań służb zaj mu ją cych się
od śnie ża niem ulic, chod ni ków ida -
chów – mó wił na kon fe ren cji pra -
so wej (20 grud nia). – Po za tym
mu szę poz nać oso by, któ re pra cu -
ją wwy dzia łach mi po dle ga ją cych
i zo rien to wać się co na le ży zmie -
nić, po pra wić. Je stem zwo len ni -
kiem za rzą dza nia stra te gicz ne go. 

Bu czkow ski za de kla ro wał, 
że prio ry te tem dla nie go są ta kie
dzia ła nia, któ re poz wo lą płoc cza -
nom ko rzy stać z te go, co ofe ru je
mia sto. Mał go rza ta Da nie luk

Od spraw spo łecz nych i ko mu nal nych
Pre zy dent Płoc ka po wo łał dwóch swo ich za stęp ców – Ro ma na Sie miąt kow skie go i Krzysz to fa Bu czkow skie go.

Andrzej Nowakowski, Prezydent Płocka
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We dług Sta tu tu, do je go obo -
wiąz ków na le ży kie ro wa nie
Urzę dem Mia sta w imie niu pre -
zy den ta. Po nad to se kre tarz wy -
ko nu je upraw nie nia zwierz chni -
ka służ bo we go w sto sun ku do
pra cow ni ków ra tu sza oraz kie -
row ni ków miej skich jed no stek
or ga ni za cyj nych w za kre sie
okre ślo nym przez pre zy den ta
(na pod sta wie sto sow ne go upo -
waż nie nia lub za rzą dze nia).

Mar cin Uch wał za stą pił na sta -
no wi sku Kry sty nę Ko wa lew ską,
któ ra prze szła do pra cy w Urzę -
dzie Sta nu Cy wil ne go. No wy se -
kre tarz ma 34 la ta. Jest ab sol -
wen tem Po li tech ni ki War szaw -
skiej w Płoc ku. Ukoń czył stu dia
po dy plo mo wa na kie run ku za -
rzą dza nie nie ru cho mo ścia mi. 

Po przed nio pra co wał w płoc -
kiej fi lii Wo je wódz kie go Urzę -
du Pra cy. (m.d.)

No wy szef urzę du
Mar cin Uch wał zo stał peł nią cym obo wiąz ki se kre ta rza mia sta. 

Krzysz tof Bu czkow ski
za stęp ca pre zy den ta 

ds. ko mu nal nych
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Ro man Sie miąt kow ski
I za stęp ca pre zy den ta 
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RAD NI KA DENCJI 2010-2014
Płoc cza nie wy bra li swo ich 25 przed sta wi cie li, któ rzy bę dą ich re pre zen to wać w Ra dzie Mia sta przez ko lej ne czte ry la ta. 

19 osób za sia da ło już w Ra dzie Mia sta 
w ka den cji 2006-2010. Czte ro let nią przer -
wę miał Woj ciech Het kow ski. Sześć osób:
Anie la Nie dzie lak, Jo an na Olej nik, Le szek
Brze ski, Da riusz Sku bi szew ski, Ro man
Sie miąt kow ski i Ar tur Kras za sie dli w ła -
wach rad nych po raz pier wszy. Po ni żej
przed sta wia my rad nych w ko lej no ści al fa -
be tycz nej, z po da niem naz wy ko mi te tu wy -
bor cze go, z któ re go list kan dy do wa li oraz
licz bę zdo by tych gło sów.           opr. M.D.

fot. K. Kaliński

Le szek Brze ski 
(Pra wo i Spra wie dli wość, 

433 gło sy) 

47 lat, dy rek tor Szko ły Mi -
strzo stwa Spor to we go przy Zes -
po le Szkół Tech nicz nych w
Płoc ku. Or ga ni za tor raj du ro -
we ro we go z Płoc ka do Ka ty nia
oraz Bie gu Nie po dleg ło ści. 

Gra ży na Bo że na Cie ślik 
(Pra wo i Spra wie dli wość,

506 gło sów)

55 lat, ab sol wen tka Po li -
tech ni ki War szaw skiej, pre zes
za rzą du re jo no we go Pol skie -
go Ko mi te tu Po mo cy Spo -
łecz nej w Płoc ku. 

El żbie ta Te re sa Ga piń ska 
(Plat for ma Oby wa tel ska, 

1312 gło sów) 

50 lat, ab sol wen tka Aka de -
mii Pe da go gi ki Spe cjal nej 
w War sza wie. Pra cu je w Gim-
na zjum nr 5. Przewodnicząca
klubu Platformy Obywatel-
skiej w Radzie Miasta.

Woj ciech Het kow ski 
(So jusz Le wi cy De mo kra tycz -

nej, 820 gło sów) 

58 lat, ab sol went Po li tech ni -
ki War szaw skiej oraz stu diów
po dy plo mo wych na UW iSGH.
Był pre zy den tem i wi ce pre zy -
den tem Płoc ka oraz prze wod -
ni czą cym Ra dy Mia sta. 

To masz Kor ga 
(Pra wo i Spra wie dli wość,

1112 gło sów) 

59 lat, w mi nio nej ka den cji
prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta.
Jest twór cą i pre ze sem Hos pi -
cjum Płoc kie go pw. św. Ur -
szu li Le dó chow skiej oraz kie -
row ni kiem Do mu Stu den ta
PWSZ w Płoc ku. 

Ar ka diusz Iwa niak 
(So jusz Le wi cy De mo kra tycz -

nej, 432 gło sy)

36 lat, wmi nio nej ka den cji był
człon kiem ko mi sji gos po dar ki
ko mu nal nej oraz in we sty cji, roz -
wo ju i bez pie czeń stwa. Wyksz -
tał ce nie wyż sze eko no micz ne,
pry wat ny przed się bior ca. 

Ar tur Ro bert Ja ro szew ski 
(Plat for ma Oby wa tel ska,

1241 gło sów)

46 lat, in ży nier -e lek tryk,
ab sol went po li tech ni ki w Ki -
jo wie. Ma tak że dy plo my Po -
li tech ni ki War szaw skiej, Uni-
wer sy te tu War szaw skie go
oraz Szko ły Głów nej Han dlo -
wej. Pra cow nik Or le nu. 

Ja cek Ja sion 
(Sto wa rzy sze nie Nasz Kraj,

1094 gło sy) 

40 lat, ab sol went Stu dium
Spo łecz no -Praw ne go w To ru -
niu, by ły re pre zen tant Pol ski w
kick bo xin gu, tre ner. Pra cow -
nik Miejskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego. 

Pa weł Kol czyń ski 
(Pra wo i Spra wie dli wość,

675 gło sów) 

31 lat, ab sol went Uni wer sy -
te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka w
To ru niu, rad ca praw ny, pier-
wszy pre zes To wa rzy stwa
Przy ja ciół Ar mii Kra jo wej. 
W poprzedniej kadencji był
sekretarzem sesji Rady Miasta. 

To masz Zdzi sław Kol czyń ski 
(Pra wo i Spra wie dli wość,

827 gło sów) 

53 la ta, po raz pier wszy do
Ra dy Mia sta zo stał wy bra ny w
1990 ro ku. W dru giej ka den cji
był do 1995 ro ku człon kiem za -
rzą du mia sta, a w la tach 1998-
2000 wi ce prze wod ni czą cym
Ra dy Mia sta. Od 2002 ro ku był
za stęp cą pre zy den ta Płoc ka do
spraw roz wo ju mia sta. 

Wier ny Kon sty tu cji i pra wu 
Rze czy pos po li tej Pol skiej, 

ślu bu ję uro czy ście obo wiąz ki rad ne go 
spra wo wać god nie, rze tel nie i ucz ci wie, 
ma jąc na wzglę dzie do bro mo jej gmi ny 

i jej miesz kań ców.
Tekst ślubowania składanego przez radnych
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Ar tur Bo le sław Kras 
(Plat for ma Oby wa tel ska, 

398 gło sów) 

52 la ta, po li to log, fo to graf,
pre zes Płoc kie go To wa rzy -
stwa Fo to gra ficz ne go im.
Alek san dra Ma cie szy, in -
struk tor fo to gra fii. 

Piotr Ku be ra 
(Pra wo i Spra wie dli wość, 

590 gło sów)

35 lat, praw nik, ab sol went
Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko -
per ni ka w To ru niu, od 2002
ro ku był za stęp cą pre zy den ta
Płoc ka do spraw po li ty ki spo -
łecz nej. 

Wio let ta Ma ria Kul pa 
(Pra wo i Spra wie dli wość,

1095 gło sów) 

36 lat, głów na księ go wa 
w Za rzą dzie Re gio nu Płoc kie -
go NSZZ So li dar ność. Jest to
jej trze cia ka den cja w Ra dzie
Mia sta. 

Lech Jan La tar ski 
(Sto wa rzy sze nie Nasz Kraj,

443 gło sy)

55 lat, wyksz tał ce nie wyż sze,
rad nym jest od czte rech ka den -
cji. Prze wod ni czą cy ra dy po -
wia to wej OPZZ w Płoc ku oraz
szef or ga ni za cji za kła do wej
Związ ku Za wo do we go Me ta -
low cy przy CNH. 

Ma gda le na Le wan dow ska 
(So jusz Le wi cy 

De mo kra tycz nej, 595 gło sów)

59 lat, ab sol wen tka Aka-
de mii Tech nicz no -Rol ni czej 
w Byd gosz czy, na u czy ciel ka 
w Szko le Pod sta wo wej nr 3,
czło nek za rzą du Związ ku Na u -
czy ciel stwa Pol skie go. 

To masz Ma li szew ski 
(Plat for ma Oby wa tel ska, 

775 gło sów)

33 la ta, w Ra dzie Mia sta 
po raz dru gi. Ukoń czył za rzą -
dza nie i mar ke ting na Uni wer -
sy te cie War szaw skim. Pra cu je
w Or len Kol Tran sie. 

Mi ro sław Ma rian Mi lew ski 
(Pra wo i Spra wie dli wość,

1083 gło sy)

44 la ta, wyksz tał ce nie wyż -
sze, od 2002 ro ku był pre zy -
den tem Płoc ka. Man dat rad-
ne go uzy ski wał do tej po ry
czte ro krot nie, po raz pier wszy
w 1990 ro ku. 

Bo że na Mu siał 
(So jusz Le wi cy De mo kra tycz -

nej, 604 gło sy)

55 lat, wyksz tał ce nie wyż sze,
ab sol wen tka ma te ma ty ki na
Uni wer sy te cie Łódz kim, od
2002 ro ku rad na. Wla tach 2008-
2010 czło nek zes po łu kon sul ta -
cyj ne go przy peł no moc ni ku do
spraw or ga ni za cji po za rzą do -
wych w Płoc ku. 

Anie la Ho no ra ta Nie dzie lak 
(Pol skie Stron nic two Lu do we,

251 gło sów)

59 lat, in ży nier bu dow nic twa
zupraw nie nia mi, bieg ła są do wa
wza kre sie bu dow nic twa iza rzą -
dza nia nie ru cho mo ścia mi, od
1994 ro ku pra cow nik sa mo rzą -
do wy, obec nie prze wod ni czą ca
Ra dy Osie dla Imiel ni ca. 

Piotr Łu kasz No wic ki 
(So jusz Le wi cy 

De mo kra tycz nej, 505 gło sów) 

54 la ta, ab sol went Po li tech -
ni ki War szaw skiej, pro wa dzi
włas ne biu ro nie ru cho mo ści.
Rad nym jest od 1994 ro ku. 

Jo an na Ewa Olej nik 
(Plat for ma Oby wa tel ska, 

436 gło sów)

37 lat, kon sul tant w za kre sie
po zy ski wa nia fun du szy unij -
nych, ab sol wen tka Uni wer sy te -
tu War szaw skie go, ukoń czy ła
stu dia po dy plo mo we wPol sko -
Ja poń skiej Wyż szej Szko le
Tech nik Kom pu te ro wych.

Je rzy Ka zi mierz Se we ry niak 
(Pra wo i Spra wie dli wość,

449 gło sów)

67 lat, obec nie eme ryt, 
z wyksz tał ce nia me cha nik -
kie row ca, przez 41 lat pra co -
wał w Płoc kim Przed się bior -
stwie In sta la cji Prze my sło -
wych. Rad nym zo stał po raz
trze ci.

25 li sto pa da do Ra dy Mia sta wy bra ni zo sta li tak że Krzysz -
tof Bu czkow ski i Ro man Sie miąt kow ski. 

W związ ku z po wo ła niem na sta no wi ska za stęp cy pre zy -
den ta, rad ni zrze kli się man da tów. Ich miej sce w RM zaj mą
naj praw do po dob niej Mar cin Fla kie wicz i Ma ciej Wią cek,
któ rzy by li następni pod wzglę dem licz by zdo by tych gło sów
na li stach Plat for my Oby wa tel skiej. 

Zaprzysiężenie nowych radnych odbędzie się na sesji Rady
Miasta 30 grudnia.

Da riusz Wło dzi mierz 
Sku bi szew ski 

(Sto wa rzy sze nie Na sze 
Mia sto Płock, 607 gło sów)

42 la ta, od 20 lat miesz ka na
płoc kiej Sta rów ce. Od 2008
ro ku jest prze wod ni czą cym
Ra dy Osie dla Sta re Mia sto.
Pro wa dzi włas ną dzia łal ność
gos po dar czą.
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W Spół dziel czym Do mu Kul-
tu ry 3 grud nia spot ka li się po do -
piecz ni i pra cow ni cy róż nych
płoc kich pla có wek dzia ła ją cych
na rzecz nie peł no spraw nych. 

De ka log do re a li za cji
Na po cząt ku uczestnikom

przy to czo no Kar tę Praw Osób
Nie peł no spraw nych przy ję tą
przez Sejm RP w 1997 r., któ ra
szcze gó ło wo okre śla w dzie się -
ciu pun ktach, co na le ży się nie -
peł no spraw nym, aby czu li się peł -
no praw ny mi oby wa te la mi. Ostat -
ni punkt te go ak tu brzmi: oso by
nie peł no spraw ne ma ją pra wo do
peł ne go uczest nic twa w ży ciu
pub licz nym, spo łecz nym, kul tu -
ral nym, ar ty stycz nym, spor to -
wym oraz re kre a cji i tu ry sty ce
od po wied nio do swych za in te re -
so wań i po trzeb. Do osią gnię cia
te go ide a łu jesz cze da le ko, ale na
szczę ście wie le w tej ma te rii
zmie nia się na lep sze.

Twór cza ek spre sja 
Ko lej nym pun ktem pro gra mu

by ła pre zen ta cja mul ti me dial na,
w któ rej przyb li żo no dzia łal ność
płoc kich pla có wek opie kuń czo -
wy cho waw czych ipo mo co wych.
Po tem na sce nie wi do wi sko wej
po ja wi li się ar ty ści. Naj pierw 

z re ci ta lem zło żo nym ze zna nych
prze bo jów wy stą pi ła Ka ta rzy na
Ur ba no wicz, nie peł no spraw na,
uta len to wa na wo ka list ka. Po niej
wy stą pi li la u re a ci Prze glą du Form
Te a tral nych Osób Nie peł no -
spraw nych. Niez wy kle bar wnie i
dow cip nie po ka za ła „Przy go dy
Sin dba da Że gla rza” gru pa te a tral -
na „Baj ko lu dy” z Zes po łu Szkół
Ogól noksz tał cą cych Spe cjal nych
nr 7. Mu zycz no-ta necz ny show
„Do gra ją cej sza fy gro sik wrzuć”
przed sta wił zes pół „Roz śpie-
wa ne Ser ca” z płoc kie go DPS, 
apeł ną ek spre sji icie ka wych ukła -
dów cho re o gra ficz nych in sce ni -

za cję „Do bro i Zło” za pre zen to -
wa li ucz nio wie Spe cjal ne go Oś -
rod ka Szkol no-Wy cho waw cze -
go nr 1.

Te go dnia moż na by ło tak że
sko rzy stać z po rad udzie la nych
przez spe cja li stów zróż nych dzie -
dzin, m.in. pra cow ni ków Za kła -
du Ubez pie czeń Spo łecz nych,
Urzę du Skar bo we go, Na ro do we -
go Fun du szu Zdro wia, Miej skie -
go Urzę du Pra cy, psy cho lo ga, pie -
lę gniar kę.

Or ga ni za to ra mi im pre zy by -
li: Dom Po mo cy Spo łecz nej
„Przy jaz nych Serc” i rzecz nik
osób nie peł no spraw nych. (ab)

Pra wo do szczę ścia
Pre zen ta cja twór czo ści, za ba wa i in te gra cja – tak ob cho dzo no Świa to wy Dzień
Osób Nie peł no spraw nych w Płoc ku. 

Ta kie kon klu zje po ja wi ły się
pod czas spot ka nia (7 grud nia)
śro do wi ska aka de mic kie go 
z wy bit nym znaw cą prob le ma -
ty ki or ga ni za cji szkol nic twa
wyż sze go, pro fe so rem Je rzym
Woź nic kim. Spot ka nie, zor ga -
ni zo wa ne przez sek cję pe da go -
gicz ną To wa rzy stwa Na u ko we -
go Płoc kie go, pro wa dził jej wi -
ce prze wod ni czą cy Ma riusz Por -
tal ski. Pre lek cji prof. Woź nic -
kie go do ty czy ła ak tu al nie pro -
wa dzo nych prac nad stra te gią
roz wo ju szkol nic twa wyż sze go
w Pol sce w la tach 2010-2020. 

– Na szym ce lem jest roz wój
szkol nic twa wyż sze go, tak aby pol -
skie uczel nie sta ły się atu tem roz -
wo jo wym kra ju iźró dłem je go pre -
sti żu – przed sta wił pod sta wo we
za ło że nia pro jek tu śro do wi sko -
we go prof. Woź nic ki. – Pro po -
no wa na przez nas wi zja sy ste mu
i in sty tu cji szkol nic twa wyż sze go
w 2020 ro ku zo sta ła opar ta na
kon cep cji „uni wer sy te tu no wej
od po wie dzial no ści pub licz nej” 
i za kła da re a li za cję mi sji uczel ni
na szczeb lu kra jo wym i lo kal nym.
W wy mia rze mię dzy na ro do wym
uzu peł nio na jest o ele men ty kon -
cep cji uni wer sy te tu ja ko „otwar -
tej sie ci”, w ra mach któ rej re a li -
zo wa ne są wspól ne przed sięw zię -
cia edu ka cyj ne i ba daw cze.

Po pre lek cji wy wią za ła się dy -
sku sja. Szcze gól nie zna czą cy był
głos prof. Jó ze fa Pół tu rzyc kie -
go, prze wod ni czą ce go Sek cji Pe -
da go gicz nej i dzie ka na Wy dzia -
łu Pe da go gicz ne go Szko ły Wyż -
szej im. Pa wła Włod ko wi ca, któ -
ry upom niał się ozna czą ce miej -
sce w stra te gii roz wo ju szkol -
nic twa wyż sze go idei kształ ce -
nia usta wicz ne go. (mp)

Na u ka li de rem
W opi nii nie tyl ko śro do wi ska aka de mic kie go na u ka i szkol-
nic two wyż sze po win no być mo to rem na pę do wym pol skie -
go ży cia spo łecz no -gos po dar cze go. Po stęp w tych dzie dzi -
nach po wi nien zde cy do wa nie wy prze dzać roz wój w in nych
sfe rach. 

„Rozśpiewane serca” z płockiego DPS
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Uro czy stość od by ła się 3 grud -
nia w Opac twie Po be ne dyk tyń -
skim. – Otrzy ma nie sty pen dium
no bi li tu je, jest czymś waż nym –
mó wił do zgro ma dzo nych bi skup
Piotr Li be ra. – Bę dąc ob da ro wa -
nym trze ba też pa mię tać, aby 

w przy szło ści nie za po mi nać 
o dzie le niu się. Dziel cie się więc
wa szym ta len tem, to roz wi ja kul -
tu rę da wa nia i so li dar no ści.

Gra tu la cje ucz niom zło ży ła
rów nież Ka ta rzy na Gó ral ska, ma -
zo wiec ki wi ce ku ra tor oświa ty. 

– Aby coś osią gnąć trze ba uwie -
rzyć w sie bie, pra co wać i pla no -
wać da le ko sięż nie – mó wi ła. –
Ta lent otrzy mu je jed nost ka, ale
za je go roz wi ja nie od po wie dzial -
ni są do ro śli, mię dzy in ny mi na -
u czy cie le i ro dzi ce. Lu dziom ta -
kim jak wam, z du żym ta len tem,
nie jest ła two od na leźć się w ży -
ciu, ale z cza sem są do ce nia ni.

41 ucz niów róż nych ty pów
szkół z Płoc ka, Gą bi na, Wy szo -
gro du, Go sty ni na, Sier pca, Ma -
łej Wsi, Sta roź reb, Si ko rza, Za -
wi dza Ko ściel ne go, Stu dzień ca
otrzy ma ło dy plo my i sty pen dia
pre ze sa Ra dy Mi ni strów. Naj -
lep szą śred nią ocen – 5,33 – uzy -
skał Ar ka diusz Da la nek z Ma -
ła cho wian ki. Śred nia ocen po -
zo sta łych osób wa ha ła się od
4,53 do 5,26. Niek tó rzy sty pen -
dia zdo by li już po raz dru gi. 

Pod czas uro czy sto ści przyz -
na no rów nież sty pen dium Mi ni -
stra Edu ka cji. Otrzy mał je Do -
mi nik Mu rzy now ski z Gim na -
zjum nr 13 z od dzia ła mi dwu ję -
zycz ny mi w Płoc ku. W ubieg -
łym ro ku szkol nym uzy skał śred -
nią ocen 5,14. (m.d.) 

Naj lep si z naj lep szych
42 naj lep szych ucz niów ze szkół po nad gim na zjal nych
otrzy ma ło sty pen dia rzą do we. 

Ucz nio wie od bie ra li wy róż nie nia 
w to wa rzy stwie dy rek to rów swo ich szkół oraz rodziców

Prof. dr hab. Je rzy Woź nic -
ki jest pro fe so rem zwy czaj -
nym wPo li tech ni ce War szaw -
skiej, aod 2007r. tak że wSzko -
le Wyż szej Psy cho lo gii Spo -
łecz nej w War sza wie. Prze -
wod ni czył Zes po ło wi Pre zy -
den ta RP ds. przy go to wa nia
pro jek tu usta wy Pra wo oszkol -
nic twie wyż szym. Był człon -
kiem Zes po łu do Spraw Opra -
co wa nia Za ło żeń Re for my Sy -
ste mu Na u ki oraz Za ło żeń Re -
for my Sy ste mu Szkol nic twa
Wyż sze go MNiSW.

Na zle ce nie Kon sor cjum
dzia ła ją cych w Pol sce kon fe -
ren cji rek to rów, prze wod ni -
czył Ko mi te to wi Ste ru ją ce mu
i Zes po ło wi Wy ko naw ców 
w pra cach nad pro jek tem śro -
do wi sko wym Stra te gii roz wo -
ju szkol nic twa wyż sze go: 2010-
2020, aobec nie, wra mach dal -
szych prac nad stra te gią, jest
człon kiem Fo rum Ek sper tów
Mi ni ster stwa Na u ki i Szkol -
nic twa Wyż sze go.

Prof. Je rzy Woź nic ki
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Wnio sek for mal ny o zmia nę
wy so ko ści wy na gro dze nia
padł na po sie dze niu przed se -
syj nym rad nych. Woj ciech
Het kow ski za pro po no wał, aby
wy so kość za rob ków pre zy den -
ta by ła mak sy mal na, ja ką do -
pusz cza usta wa. 

Spra wa roz pa try wa na by ła
na se sji Ra dy Mia sta (22 grud-
nia). W gło so wa niu 16 rad-
nych by ło za przy ję ciem mak -

sy mal nych sta wek wy na gro -
dze nia dla pre zy den ta, a 7
wstrzy ma ło się od gło su. 

Na pen sję pre zy den ta uch-
wa lą przez ra dę w wy so ko ści
12.488 zł brut to skła da się:
wy na gro dze nie za sad ni cze –
6.200 zł, do da tek fun kcyj ny –
2100 tys. zł, a do da tek spe cjal -
ny – 3.320 zł, 868 zł za wy słu -
gę lat (14 proc.). 

Mał go rza ta Da nie luk

Pen sja pre zy den ta
Na se sji rad ni usta li li wy so kość za rob ków An drze ja No wa -
kow skie go. 
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Już są po pra wia ne ma ło czy -
tel ne (m.in. ze wzglę du na nie -
wiel kie roz mia ry, krój czcion ki
i złe umiesz cze nie) pod pi sy pod
obiek ta mi. – Ta kich rze czy,
zwłasz cza tych, za któ re to nie
my je steś my od po wie dzial ni, nie
da się unik nąć – tłu ma czył dy -
rek tor, któ ry pod kre ślał, że kie -
dy trze ba by ło wstrzy mać bu do -
wę na osiem mie się cy, aby do -
koń czyć pro jekt aran ża cji, pod -
jął de cy zję bez wa ha nia. 

Po bu dza nie zmy słów
Efek ty są im po nu ją ce, np.

dzię ki przesz klo nej po dło dze
mię dzy II a III pię trem moż na
zo ba czyć ma kie tę Płoc ka z oko -
ło 1800 ro ku, jed ną z naj wię -
kszych ek spo no wa nych w pol -
skich mu ze ach (ska la 1:160,
pow. ok. 40 mkw.). 

Pra ce nad sce na riu szem trwa -
ły dwa la ta. Głów nym za ło że -
niem by ło uka za nie na sze go mia -
sta w szer szym kon tek ście. –
Chcie liś my po ka zać, że za rów -
no wte dy, kie dy prze by wał tu Ot -
ton zBam ber gu czy bi skup zMa -
lo ne, czy w XVI stu le ciu, okre -
śla nym ja ko „zło ty wiek” Płoc -
ka – by liś my czę ścią kul tu ry za -
chod niej, by liś my Eu ro pej czy -
ka mi – mó wił To masz Kor da la,
za stęp ca dy rek to ra Mu ze um. –
Stąd naz wa ek spo zy cji „X wie -
ków Płoc ka. Płock w prze strze -
ni kul tu ro wej Ma zo wsza, Pol ski
i Eu ro py”. 

Dziś jed nak hi sto rii nie da się
opi sać wy łącz nie przez gab lo ty.
Aby tra fić do mło de go wi dza –
a ta kie za da nie po sta wił so bie
dy rek tor So bie raj – trze ba po -
sta wić na no we for my ek spo zy -
cji, na po bu dza nie zmy słów. Już
w pier wszej czę ści ma my sie -
dem ekra nów mul ti me dial nych
umie szo nych wo kół wiel kiej, to -
te micz nej re pli ki rzeź by Świa -
to wi da. Są też in te rak tyw ne in -
fo kio ski (po le cam szcze gól nie
ten przy „Lo ży ma soń skiej”). Na
kan wie wspom nia nej ma kie ty
opra co wa no wi do wi sko słow -
no -mu zycz ne (lek tor, mu zy ka,
efek ty spe cjal ne). Mul ti me dia
speł nia ją jesz cze jed ną ro lę, po -
ma ga ją za wsze tam, gdzie bra -
ku je ma te ria łu hi sto rycz ne go.

Cen ne za byt ki
– Przy go to wu jąc ek spo zy cję

nie mo gliś my sku pić wię kszej
uwa gi na ja kimś okre sie kosz -

tem in ne go, ogra ni cze niem był
też do stęp do ma te ria łów. Mie -
liś my pe wien kło pot z XVII 
i XVIII w., choć ma my na dzie ję,
że mi mo wszyst ko uda ło nam się
od dać kli mat tych stu le ci – tłu -
ma czy ła Bar ba ra Ry dzew ska 
z dzia łu hi sto rycz ne go. Jed nak
pod kre śla za To ma szem Kor da -
lą, że fak tycz nie naj wię kszą war -
to ścią są hi sto rycz ne obiek ty, tj.
fi del płoc ka, piec ba ro ko wy czy
au ten tycz ne drzwi wej ścio we

(tzw. „do mu Lach ma na”) zokre -
su pru skie go znaj du ją ce się na
II pię trze. Właś nie to pię tro –
pre zen tu ją ce czas „Pod pru skim
i ro syj skim pa no wa niem” bu dzi
mój naj wię kszy po dziw.

– Ma my me da le se ce syj ne, wy -
jąt ko wy zbiór bi żu te rii pa trio -
tycz nej, pow sta łej po pow sta niu
stycz nio wym – mó wi Ry dzew -
ska. – Zna czą war tość ma ją za -
byt ki zwią za ne z lo ża mi ma soń -
ski mi, m.in. wy jąt ko wa pod
wzglę dem ar ty stycz nym odz na -
ka lo ży Al ber ti na. Szcze gól nie
cen na jest ko lek cja bro ni na 
I pię trze, tj. szab la hu sar ska czy
ka ra be la przy stro ju płoc kim po -
zy ska na od ro dzi ny Ro ba kie wi -
czów – sil nie zwią za nej z Płoc -
kiem. Zwra cam uwa gę rów nież
na tło ki ce chów rze mieśl ni czych. 

W przy go to wa niu ek spo zy cji
po mog ły Mu ze um Ma zo wiec -
kie mu in ne pla ców ki: To wa rzy -
stwo Na u ko we Płoc kie, Mu ze -
um iAr chi wum Die ce zjal ne oraz
Ar chi wum Pań stwo we. Efekt
przy nio sły rów nież ape le do
płoc czan umiesz cza ne w pra sie.
Dy rek tor So bie raj li czy, że po
za poz na niu się wja ki spo sób pa -
miąt ki są pre zen to wa ne, po ja -
wią się ko lej ni chęt ni do prze -
ka za nia „na za wsze“ lub w de -
po zyt swo ich zbio rów. 

Ubo ga hi sto ria naj no wsza
Trze cie pię tro wi ta nas Ar ką

Przy mie rza (aron ha -ko desz) –
świę tą skrzy nią z sy na go gi przy
ul. Kwiat ka – uni ka to wy za by -
tek bę dą cy pa miąt ką po płoc kich
Ży dach, któ rzy przez 800 lat
miesz ka li na Tum skim Wzgó -
rzu. Wgab lo tach obok znaj dzie -
my in ne ju da i ki: zwój To ry,
świecz ni ki cha nu ko we czy za -
sta wy sto ło we i bi żu te ria z tzw.
skar bu Pan tof la od ko pa ne go 

w 1996 r. ko ło pla cu 13 Stra co -
nych. Na trze cim pię trze przej -
dzie my po au ten tycz nym tum -
skim bru ku obok wi tryn, któ re
sta no wią aran ża cje za kła du 
fo to gra ficz ne go z szyl dem „Fo -
to Mi ła”. 

Jest też coś na kształt fo to pla -
sty ko nu (w któ rym prze la tu ją
zdję cia z przed wo jen ne go Płoc -
ka) i ki no. 

Zu peł nie sym bo licz nie zo stał
po trak to wa ny okres ostat nich 50
lat XX wie ku. Ek spo zy cji na da -
je ton bu do wa „ma zo wiec kich”,
któ ra fak tycz nie poz wo li ła na
skok cy wi li za cyj ny mia sta,
zmie nia jąc za rów no je go wy gląd
jak i struk tu rę spo łecz ną. Bra -
ku je mi jed nak wzmian ki o wy -
da rze niach w 1945 ro ku, o niez -
wy kle pręż nie dzia ła ją cym po -
dzie miu an ty ko mu ni stycz nym,
o czer wcu 1976 ro ku, nie wspo -
mi na jąc o sta nie wo jen nym i in -
ter no wa niach czy ro ku 1966,
kie dy kar dy nał Ka rol Woj ty ła
od wie dził Płock po raz pier wszy. 

Jak tłu ma czył dy rek tor So bie -
raj, ze wzglę du na ogra ni czo ną
prze strzeń wszyst kie go nie uda -
ło się po ka zać. Li czę, że – zgod -
nie z za pew nie nia mi – tę naj bliż -
szą nam hi sto rię bę dzie my mo gli
oglą dać na wy sta wach cza so -
wych. Ra do sław Ła ba rzewski

Kli mat sta re go Płoc ka
– Od da je my wi dzom no wą ek spo zy cję, ale jesz cze dłu go bę dzie ona do piesz -
cza na i po pra wia na – mó wi dy rek tor Mu ze um Ma zo wiec kie go. Dla te go w cią -
gu naj bliż szych lat wstęp na wy sta wę hi sto rycz ną bę dzie bez płat ny.

Rut scy to za słu że ni płoc cza -
nie, spo łecz ni cy i dzia ła cze To -
wa rzy stwa Na u ko we go Płoc kie -
go, któ rych pra ca da ła po czą tek
Bib lio te ce im. Zie liń skich i Mu -
ze um Ma zo wsza Płoc kie go –
pla ców ce, któ ra sta ła się fun da -
men tem obec ne go Mu ze um Ma -
zo wiec kie go.

Nic więc dziw ne go, że TNP
wresz cie zde cy do wa ło się zdi -
gi ta li zo wać zbio ry po nich. Do
nie daw na z tych za so bów moż -
na by ło ko rzy stać wy łącz nie 
wczy tel ni Zbio rów Spe cjal nych
w ogra ni czo nych go dzi nach.
Obec nie są ogól nie do stęp ne nie
tyl ko w czy tel ni mul ti me dial nej
w głów nej sie dzi bie Bib lio te ki,
ale rów nież on -li ne (www.
tnp.org.pl, pod stro na: bib lio te -
ka, e-bo o ki). 

Ba za za so bów cyf ro wych
TNP li czy już po nad 7 tys. jed -
no stek. Skła da się na nią pra sa
ogól no pol ska, płoc ka i dru gie -
go obie gu, „ci me lia” oraz zbio -
ry spe cjal ne ta kie jak in ku na -
bu ły, sta ro dru ki, rę ko pi sy, do -
ku men ty, ar chi wal ne pla ka ty.
W ostat nim cza sie przy by ły ko -
lej ne.

Obok pa mią tek po Rut skich
Bib lio te ka im. Zie liń skich ze -
ska no wa ła też ko lej ne sta ro dru -
ki, m.in. wy da ny we Wro cła wiu

w 1740 r. „Świat we wszyst kich
swo ich czę ściach wię kszych 
y mniej szych…” Wła dy sła wa
Łu bień skie go. Cen ne po lo ni cum
za wie ra m.in. cie ka wy opis wo -
je wódz twa i bi skup stwa płoc -
kie go. Uda ło się rów nież wy ko -
nać kon wer sję kil ku ko lej nych
rocz ni ków (15 wo lu mi nów) po -
pu lar ne go ogól no pol skie go pis -
ma „Ty god nik Ilu stro wa ny”,
wy da wa ne go w War sza wie 
w la tach 1859-1939 oraz 10 wo -
lu mi nów płoc kich ka len da rzy 
z róż nych lat XIX/XX wie ku. Te
ostat nie rów nież zo sta ły za -
miesz czo ne na stro nie in ter ne -
to wej To wa rzy stwa Na u ko we -
go Płoc kie go. Wszyst kie za pi -
sa ne zo sta ły na dy sku twar dym
i pły tach.

W elek tro nicz nej wer sji do -
stęp na jest rów nież „Try bu na
Ma zo wiec ka Zie mi Płoc kiej”, 
w su mie18 wo lu mi nów z lat
1961-1966.

Di gi ta li za cja tych zbio rów by -
ła moż li wa dzię ki Fun da cji „Fun -
dusz Gran to wy dla Płoc ka” (15
tys. zł do ta cji) i Urzę do wi Mia sta
Płoc ka (5 tys. zł). Bib lio te ka TNP
od kil ku lat kon sek wen tnie two -
rzy elek tro nicz ne ba zy da nych oraz
di gi ta li zu je swo je zbio ry, ama ich
spo ro, bo ok. 380 tys. jed no stek. 

(rł)

Dostępne cyfrowo
Pa pie ry oso bi ste i do ku men ty szkol ne Ste fa na Rut skie go
oraz ze szy ty szkol ne Ha li ny Rut skiej. Są już do stęp ne 
w cyf ro wym for ma cie. Moż na je rów nież obej rzeć przez
stro nę in ter ne to wą.

Fragment liczącej 40 mkw. makiety 
przedstawiającej Płock z ok. 1800 r.

Ca ły pro jekt kosz to wać bę -
dzie 195 mln zł, a 61,6 mln zł
wy nie sie do ta cja unij na. Umo -
wę o przyz na niu środ ków uni-
j nych 23 grud nia pod pi sa li:
mar sza łek wo je wódz twa ma -
zo wiec kie go Adam Stru zik
i pre zes PPP-T Iwo na Le wan -
dow ska. 

Obiek ty Cen trum Usług
Biz ne so wych (skła da ją ce go
się z Cen trum Usług Kor po ra -
cyj nych i Da ta Cen ter) bę dą
two rzyć in fra struk tu rę dla in -
we sto rów z sek to ra usług no -
wo czes nych – BPO (Bu si ness
Pro cess Out so ur cing) i SSC
(Sha red Ser vi ces Cen ters),
czy li zaj mu ją cych się m.in.
świad cze niem usług dla in -
nych firm w za kre sie za so bów

ludz kich, fi nan sów i ra chun -
ko wo ści. 

Cen trum Usług Kor po ra cyj -
nych bę dzie no wo czes nym
obiek tem kla sy A o po wierz -
chni użyt ko wej ok. 9500
mkw, a Da ta Cen ter to no wo -
czes ny oś ro dek prze twa rza nia
da nych kla sy TI RE III z fun -
kcją lo gi stycz ną i ba daw czą,
o po wierz chni użyt ko wej
3500 mkw.

Z ko lei La bo ra to rium Cen-
tral ne skła dać się bę dzie
z dwóch obiek tów. W jed nym
z nich o pow. ok. 5.600 mkw.
mie ścić się bę dą la bo ra to ria
i pra cow nie ana li tycz ne, a dru -
gi to trzy kon dy gna cyj ny bu dy -
nek ad mi ni stra cyj ny o pow.
1.100 mkw. (ab)

Pie nią dze dla PPPT
Cen trum Usług Biz ne so wych i Cen tral ne La bo ra to rium to
ele men ty pro jek tu klu czo we go, któ ry bę dzie re a li zo wa ny
w Płoc kim Par ku Prze my sło wo -Tech no lo gicz nym. Przed-
sięw zię cie otrzy ma ło do fi nan so wa nie z Unii Eu ro pej skiej.
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Wszyst ko dzię ki tzw. au dio -
de skryp cji (tech ni ka opi su
słow ne go), któ ra zgod nie z za -
po wie dzia mi zo sta ła przy go to -
wa na do spek ta klu „Opo wieść
wi gi lij na”. 18 grud nia w Te a -
trze Dra ma tycz nym czy tał ją,
w przer wach mię dzy dia lo ga -
mi, lek tor Ste fan Kno the. 

Wy klu cze ni z kul tu ry
Każ dy mógł usły szeć je go

głos przez bez prze wo do wą
słu chaw kę. Dru gim uchem
słu chał gło sów ze sce ny i wi -

dow ni. – To waż ne – mó wił
przed spek ta klem Woj ciech
Gra bar czyk, nie wi do my od
kil ku lat. – Wyj ścia do te a tru,
ki na czy na kon cert w to wa rzy -
stwie żo ny, spra wia ją wie le
trud no ści w od bio rze. Szep czą -
ca pa ra jest obiek tem za in te re -
so wa nia i nie ze złej wo li
przesz ka dza in nym. 

Pan Woj ciech jest wy jąt -
kiem po twier dza ją cym re gu łę. –
Płoc kie śro do wi sko osób nie wi -

do mych tak dłu go by ło nie o bec -
ne w ży ciu kul tu ral nym, że w ca -
ło ści sta ło się wy klu czo ne z ży -
cia pub licz ne go. Nie szu ka już
oka zji i nie uświa da mia so bie
ta kiej po trze by – tłu ma czy Je rzy
My szak ze Sto wa rzy sze nia „De
Fac to”. Dla te go to nie mo że być
dzia ła nie jed no ra zo we. – Naj -
waż niej sze są dzie ci i mło dzież –
twier dzi z ko lei Gra ży na Ry bic -
ka, po lo nist ka z III L.O. – Mam
nie wi do mą uczen ni cę. Wiem jak
du żo po trze ba bodź ców, że by jej
świat się po sze rzał. Po sta wi łam

so bie za cel, że Pa try cja bę dzie
do brze wyksz tał co ną hu ma nist -
ką. Nie moż na grun tow nie wyk-
sz tał cić współ czes ne go czło wie -
ka, je śli nie poz na on do rob ku
kul tu ral ne go kra ju i świa ta. 

Im pre zy dla wszyst kich
– Zro bi liś my ko lej ny waż ny

krok ku nor mal no ści – mó wi
Re na ta Nych – pre ze ska „De
Fac to”. – Jed nak obo wiąz kiem
władz mia sta i or ga ni za to rów

wy da rzeń kul tu ral nych jest to,
by im pre zy by ły na rów ni do -
stęp ne dla wszyst kich miesz -
kań ców. Trze ba też po móc na -
dro bić stra co ny czas star szym
oso bom.

Mo ni ka Mio du szew ska z Te -
a tru Dra ma tycz ne go za pew nia,
że współ pra ca bę dzie kon ty nu -
o wa na. 

– Ma my na dzie ję, że or ga ni -
zu jąc spek takl z au dio de skryp -
cją obu dzi my za in te re so wa nie
in nych in sty tu cji, że uprzy tom -
ni my ko niecz ność or ga ni zo wa -
nia im prez otwar tych dla
wszyst kich miesz kań ców; nie
tyl ko se an sów, spek ta kli, ale
tak że wy da rzeń estra do wych
czy spor to wych – ape lu je Re -
na ta Nych. – Nie ma żad nych
przesz kód by na przy kład me -
cze pił ki ręcz nej w no wej ha li
by ły do stęp ne dla osób nie wi -
do mych, cho ciaż by ta kich kil -
ku let nich, jak Ma ciek – fan Wi -
sły Płock, któ ry – mi mo wszys-
t ko – ku pił kar net na wszyst kie
me cze. 

Do tej po ry Ma zo wiec kie mu
Sto wa rzy sze niu Pra cy dla Nie -
peł no spraw nych „De Fac to”
uda ło się opra co wać pla ny bar-
wno-wy pu kłe z au dio de skryp -
cją płoc kiej Sta rów ki, fa sa dy
Mu ze um Ma zo wiec kie go oraz
jed nej z je go sal. Pro wa dzi też
„In ter ne to wy kiosk z pra są” 
z 38 ty tu ła mi (w wer sji tek sto -
wej i au dio), z któ re go ko rzy -
sta oko ło 1.500 osób nie wi do -
mych.

„Mel po me na szep cze do
ucha” to wspól ny pro jekt sto-
wa rzy sze nia „De Fac to”, Fun-
da cji dzie ciom „Zdą żyć z po -
mo cą” i Te a tru Dra ma tycz ne -
go w Płoc ku.

Ra do sław Ła ba rzew ski

Duch przeszłości (Marek Walczak) 
i Ebenezer Scrooge (Szymon Cempura) 
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Szep czą ca Mel po me na 
To by ło wiel kie wy da rze nie kul tu ral ne. Po raz pier wszy w Płoc ku nie wi do mi 
wi dzo wie mo gli nie tyl ko słu chać dia lo gów, ale też śle dzić ak cję, „zo ba czyć”
stro je, ge sty, mi mi kę ak to rów. 

– Mo że my tak twier dzić, bo ma -
my od da nych przy ja ciół, ma my
was – mó wił pre zes płoc kie go
hos pi cjum To masz Kor ga pod -
czas im pre zy zor ga ni zo wa nej
przez Ogól noksz tał cą cą Szko łę
Mu zycz ną. W ak cję „Hos pi cjum
to też ży cie” pla ców ka włą czy ła
się po raz trze ci. W wy peł nio nej
po brze gi sa li kon cer to wej ucz -
nio wie za pre zen to wa li spek takl
mu zycz ny „Kró lew na Śnież ka”.
W przed sta wie niu uwy pu klo no
prob lem sie roc twa, po ka zu jąc na
przy kła dzie Śnież ki, jak trud no
żyć bez wspar cia ro dzi ców. 

Po przed sta wie niu wrę czo no na -
gro dy la u re a tom ogól no pol skie go
kon kur su pla stycz ne go „Sło nik –
mój przy ja ciel”. Ko or dy na to rem

kon kur su, któ re go ce lem by ło
uświa do mie nie dzie ciom, że wśród
nich są oso by osie ro co ne, by ło
Miej skie Hos pi cjum. Sym bo lem
kon kur su był słoń, gdyż jest to
zwie rzę naj dłu żej utrzy mu ją ce ża -
ło bę po stra cie naj bliż szych. Pier -
wszą na gro dę zdo by ła Ma gda An -
tosz kie wicz zczwar tej kla sy Szko -
ły Pod sta wo wej nr 13. 

Zwień cze niem spot ka nia był
kier masz ozdób świą tecz nych 
i anio łów wy ko na nych róż ny mi
tech ni ka mi przez Mar le nę Ko ziń -
ską i Jo an nę Za rem bę (któ re by ły
tak że au tor ka mi sce no gra fii do
przed sta wie nia). Do chód ze sprze -
da ży przez na czo ny został na po -
trze by dzie ci znaj du ją cych się pod
opie ką płoc kie go hos pi cjum. (ab)

Hos pi cjum to też ży cie
Nie je steś sam, nie je steś sa ma – te sło wa z pio sen ki Se we -
ry na Kra jew skie go, wy ko na ne na za koń cze nie spot ka nia 
w szko le mu zycz nej, by ły chy ba naj bar dziej wy mow nym
pod su mo wa niem ak cji na rzecz płoc kie go hos pi cjum. 

W bajkowe postacie wcieliły się 
dzieci ze szkoły muzycznej 
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Przed spek ta klem „Opo -
wieść wi gi lij na”, któ ry był 
au dio dy skry bo wa ny, pra cow -
ni cy płoc kie go te a tru uczest -
ni czy li w war szta tach do ty czą -
cych za cho wa nia się w sto sun -
ku do nie wi do me go wi dza. 
To kil ka pod sta wo wych rad,
któ re mo gą przy dać się każ -
de mu. – Po pier wsze nie pchać

i nie cią gnąć. Na śli skiej na -
wierz chni ta kie za cho wa nie
mo że być nie bez piecz ne – tłu -
ma czy ła Ka ta rzy na Ga jew ska,
psy cho log i oso ba nie wi do ma.
– Za nim po mo że my, na le ży za -
py tać czy ta ka po moc jest po -
trzeb na. Je śli tak, po da je my
oso bie nie wi do mej ra mię (a
nie wci ska my swo jej rę ki), któ -

ra trzy ma się łok cia prze wod -
ni ka, co poz wa la sa mo dziel -
nie wy czuć każ dy je go ruch,
np. zwol nie nie przed przesz -
ko dą.

Sło wa „tu” i „tam” nic nie
zna czą. Mó wi my: w pra wo, 
wle wo, za kręt wle wo, trzy stop -
nie w dół. Kie dy nie wi do me go
do pro wa dzi my do je go miej sca
na le ży po ło żyć je go dłoń na
opar ciu fo te la, a nie pró bo wać
go na si łę sa dzać. (rł)

Pro szę nie po py chać!

22 grud nia spod ra tu sza wy ru szył sa mo chód za pa ko wa ny 50 kg
wę dlin oraz bluz ka mi i swe tra mi dla dzie ci oraz do ro słych. Wszys-
t ko tra fi ło do Urzę du Gmi ny w Słu bi cach, któ ry za jął się ro zdzie le -
niem da rów. Zbiór kę od spon so rów z Płoc ka i oko lic zor ga ni zo wał
ra tu szo wy Od dział Za rzą dza nia Kry zy so we go, Och ro ny Lud no ści 
i Spraw Obron nych. W ten spo sób od po wie dział na apel mar szał ka
wo je wódz twa ma zo wiec kie go o po moc dla powodzian. (m.d.)

Dla po trze bu ją cych
Urząd Mia sta prze ka zał da ry dla miesz kań ców gmi ny 
Słu bi ce, któ rzy ucier pie li pod czas te go rocz nych po wo dzi. 

Za ję cia trwa ły pra wie pół to -
ra mie sią ca, a uczest ni ka mi
by li ucz nio wie pla ców ki. Pod-
czas za jęć mie li oni oka zję 
za poz nać się m.in. z za sa da-
mi or ga ni za cji och ro ny osób 
i mie nia, wy bra ny mi za gad nie -
nia mi praw ny mi, a na wet ele-
men ta mi sa mo o bro ny. Po nad -
to kurs prze wi dy wał wy ko ny -

wa nie prac kon ser wa tor skich 
i pie lę gna cyj nych oraz na u kę
udzie la nia pier wszej po mo cy
prze dle kar skiej. Po 120 go dzi -
nach za jęć ucz nio wie sta nę li
do eg za mi nu, któ ry po twier -
dził zdo by cie przez nich kwa l-
i fi ka cji. 

Pro jekt do fi nan so wa ny był
ze środ ków unij nych. (m.d.)

Zdo by wa nie kwa li fi ka cji
„Kurs na do zor cę” – to ty tuł pro jek tu re a li zo wa ne go
przez Spe cjal ny Oś ro dek Szkol no -Wy cho waw czy nr 2.
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Pod czas prac na wy bie gu dla
ży raf ro bot ni cy 6 paź dzier ni ka
zna le źli stos ko ści i cza szek. Na
miej scu od ra zu po ja wi ła się pro -
ku ra tu ra. I to ona wy da ła po sta -
no wie nie ozba da niu zna le zio nych
ko ści. Za ję li się tym bie gli z Uni -
wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka w
To ru niu. – Przy je cha li do Płoc ka
i stwier dzi li, że ko ści nie le żą w
po rząd ku ana to micz nym – mó wi
Iwo na Śmi giel ska -Ko wal ska,
rzecz nik płoc kiej pro ku ra tu ry. –
Są to wtór nie po łu pa ne ko ści, co
wska zu je, że jest to os su a rium, czy -
li miej sce po now ne go po chów ku. 

Za ta kim po sta no wie niem
prze ma wia rów nież to, że w zoo
nie zna le zio no żad nych frag -
men tów ubio ru, ko ści by ły prze -
mie sza ne z zie mią, a wśród nich
znaj do wa ła się tak że czasz ka
dziec ka. – Nie po twier dzi ła się
hi po te za, że jed na zcza szek mia -
ła ślad po ku li – wy jaś nia rzecz -

nik. – Po nad to stan za cho wa nia
ko ści, ich sil ne spróch nie nie
wska zu je, że nie po cho dzą one 
z cza sów II woj ny świa to wej. 

Na pod sta wie zna le zio ne go
obok frag men tu mu ru ka mien -
no -ce gla ne go na za pra wie wa -
pien no -gli nia nej moż na wnio -
sko wać, że szcząt ki po cho dzą 
zokre su mię dzy XVII aXIX wie -
kiem. Bez szcze gó ło wych ba dań
an tro po lo gicz nych, ale rów nież
źró deł ar chi wal nych, nie da się
okre ślić do kład nej da ty. 

– Do tej po ry za kła da liś my, że
mog ło dojść do za bój stwa – mó -
wi Iwo na Śmi giel ska -Ko wal ska.
– Te raz – po ba da niach i opi -
niach bieg łych – wie my, że nic
ta kie go nie mia ło miej sca. 

Co da lej sta nie się z koś ćmi?
Naj pierw pro ku ra tu ra mu si zam -
knąć po stę po wa nie, a po tem do
dzia ła nia przy stą pi miej ski kon -
ser wa tor za byt ków. M.D.

To nie de zer te rzy
Ko ści zna le zio ne na te re nie płoc kie go zoo nie po cho dzą 
z II woj ny świa to wej. Tym sa mym zo sta ła oba lo na hi po te -
za, że szcząt ki na le żą do nie miec kich de zer te rów.

Pa mię ta cie jak kras no lud ki
w dis ne jow skiej „Kró lew nie
Śnież ce” skra da ją się po scho -
dach. Trzesz cze nie ich skó rza -
nych bu ci ków dźwię kow cy
uzy ska li dzię ki ugnia ta niu sta -
re go por tfe la. Rów nie od kryw -
cze po my sły mia ły dzie ci, któ -
re w czwar tek 25 li sto pa da
wzię ły udział w Mię dzysz kol -
nym Kon kur sie Kre a tyw no ści
„Cie ka wa bu do wla”, zor ga ni -
zo wa nym przez Szko łę Pod-
sta wo wą nr 6. Każ da z oś miu
dru żyn, bio rą cych udział 
w kon kur sie, w cią gu go dzi ny
mu sia ła zbu do wać od po staw
in stru ment, na któ rym mia ła
na stęp nie za grać. W ruch po -
szły m.in. gum ki, pa ty czki,
pla sti ko we po jem ni ki, ba lo ny,
łyż ki, wie sza ki do ubrań, fo lia
alu mi nio wa czy alu mi nio we
for my do cia sta. In stru ment
mu siał zmie ścić się w pu deł ku
61x61 cm. Wszyst kie bu do wle
im po no wa ły wy glą dem, ale 
z wy ko rzy sta niem ich moż li -
wo ści był cza sa mi kło pot.

– Wiesz, jak po trzesz ku ku -
ry dzą o ku ku ry dzę w ten spo -
sób to uzy skasz faj ny dźwięk –
ko men to wa li człon ko wie ju ry,
któ rzy nie tyl ko oce nia li, ale
też chęt nie pod po wia da li
uczest ni kom.

– Choć sze le ści i grze cho -
cze to nie jest tyl ko in stru -
ment, mo że rów nież słu żyć ja -

ko strach na wrób le dla far -
me rów i rol ni ków – opo wia -
da ły dzie cia ki z jed nej z dru -
żyn. Pun kty zdo by wa ło się
rów nież za wy ko na nie włas-
nej wer sji pio sen ki „Fan ta -
zja” i za pta si strój, dla te go na
sa li gim na stycz nej za ro i ło się
od pa pug, bo cia nów i pta -
ków -dzi wa ków. Zwy cię ży ła
„Pta sia or kie stra” (SP Słup-
no). Ko lej ne miej sca zdo by ły:
„Pta sie graj ki” (SP11) i „Pta -
si band o po ran ku” (SP3), 
a wy róż nie nia otrzy ma ły zes -
po ły z SP 5 i 21. 

W su mie w kon kur sie
„Szóst ki” wy star to wa ło 9 szkół

– wszyst kie bio rą udział w pro-
jek cie „Szko ła wspie ra ją ca
uzdol nie nia”, któ ry – mó wiąc
w skró cie – wspie ra szko ły
uczą ce dzie ci twór cze go i kre a -
tyw ne go my śle nia. SP 6 jest w
nim już po raz dru gi (edy cje:
2005, 2010). W tym cza sie w
za ję ciach z twór czo ści uczest-
ni czy ło 384 dzie ci z 17 klas z
tej szko ły. Na za koń cze nie kon -
kur su wszy scy na u czy cie le,
opie ku no wie grup otrzy ma li
przy go to wa ne ze sta wy za baw i
ćwi czeń twór czych, któ re bę dą
mo gli wy ko rzy stać w swo jej
szko le. Spon so rem kon kur su
był Urząd Mia sta Płoc ka. (rł)

Po le pio ne dźwię ki w „Szóst ce”
Po szu ki wa nie mu zy ki ukry tej w przed mio tach, to jed na z naj bar dziej fan ta -
stycz nych za baw dzie ciń stwa. Te raz mło dzi ek spe ry men ta to rzy mo gli swo je od-
kry cia po ka zać pub licz nie.

Ma ra ton Pi sa nia Li stów od
11 lat or ga ni zu je w Pol sce Am -
ne sty In ter na tio nal, od dwóch
lat – dzię ki In dze Ku ja wie –
Za wadz kiej z Mło dzie żo we go
Do mu Kul tu ry – rów nież w
Płoc ku. Płoc cza nie pi sa li w
MDK przy ul. Tum skiej 9a, ale
rów nież w do mu. – By li sta li
uczest ni cy oraz kil ka na ście no -
wych osób – mó wi In ga Ku ja -
wa – Za wadz ka. W nie dzie lę
do łą czył do nas prze mi ły Włoch
Mar co, któ ry rów nież od dał
swój głos w obro nie praw czło -
wie ka. Li sty zo sta ną po se gre -
go wa ne i jak naj szyb ciej wy-
sła ne do adre sa tów. Bar dzo
dzię ku ję Pań stwu za po moc 
w roz pro pa go wa niu Ma ra to nu

i wszyst kim uczest ni kom za
chęć włą cze nia się w ak cję. 

Ma ra ton Pi sa nia Li stów od -
by wa się co ro ku w oko li cach
10 grud nia, kie dy świę tu je my
Mię dzy na ro do wy Dzień Praw
Czło wie ka. W cza sie Ma ra to nu
przez 24 go dzi ny pi sa ne są
ręcz nie li sty w obro nie kil ku na -
stu kon kret nych osób lub grup
osób, któ rych pra wa czło wie ka
zo sta ły zła ma ne. Am ne sty In -
ter na tio nal sza cu je, że te li sty
po ma ga ją w po nad 30 proc.
przy pad ków. W tym ro ku pi sa -
no m.in. w obro nie ka to lic kie go
księ dza oj ca Ale jan dro So la lin -
de Gu er ra z Mek sy ku, któ ry
zaj mu je się two rze niem bez-
piecz nych miejsc dla mi gran -

tów, z da la od gan gów, któ re
ich wy ko rzy stu ją oraz stu Ro -
mów, któ rzy zo sta li si łą ek smi -
to wa ni ze swo ich do mów 
w Ru mu nii w 2004 ro ku i od
tam tej po ry ży ją w nie ludz kich
wa run kach, w me ta lo wych bu -
dach umiesz czo nych przy
oczysz czal ni ście ków.

Am ne sty In ter na tio nal jest
mię dzy na ro do wym ru chem lu -
dzi dzia ła ją cych od 50 lat na
rzecz po sza no wa nia praw czło -
wie ka. Fun kcjo nu je na te ry to -
rium oko ło 150 państw i te ry to -
riów, zrze sza po nad 2,8 mln
człon ków i człon kiń na ca łym
świe cie. Pro wa dzi kam pa nie
prze ciw ko cięż kim na ru sze -
niom praw czło wie ka. (rł)

Li sty w obronie wol no ści
Po dob nie jak przed ro kiem płoc cza nie na pi sa li po nad 130 li stów w obro nie osób, 
któ rych pra wa są ła ma ne

Ludz kie szcząt ki zna le zio no na te re nie wy bie gu dla ży raf
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Do Płoc ka przy je cha li przed -
sta wi cie le władz lo kal nych, mi -
ni sterstw, sek to ra pry wat ne go,
firm kon sul tin go wych i uni wer -
sy te tów z: Al ba nii, Boś ni i Her -
ce go wi ny, Chor wa cji, Li twy,
Ło twy, Ru mu nii, Wę gier,
Włoch i Pol ski. Te ma tem spot -
ka nia by ła „Gos po dar ka wod -
no -ście ko wa, ze szcze gól nym
uw zględ nie niem wód opa do -
wych”. Omó wio no nie tyl ko
prob le my za gos po da ro wa nia
wód opa do wych w na szym kra -
ju, ale tak że kwe stie fi nan so -
wa nia usług i in we sty cji w sek -
to rze wod no -ście ko wym,
w tym par tner stwa pub licz no -
pry wat ne go w tym sek to rze.

Po ru szo no tak że spra wy ty po -
wo tech nicz ne, m.in. prob lem
ka ta strof spo wo do wa nych
przez wo dy opa do we i bu rzo -
we. No wa tor skie po dej ście do
te ma tu za wie ra ła pre zen ta cja
z za kre su eko hy dro lo gii, do ty -
czą ca re na tu ry za cji za so bów
wod nych Ło dzi.

Im pre zę zor ga ni zo wa ło CI -
FAL Płock wraz z In sty tu tem
ONZ ds. Ba dań i Szko leń UNI -
TAR, Urzę dem Mia sta Płoc ka
i„Wo do cią ga mi Płoc ki mi” przy
wspar ciu fi nan so wym fir my Ve -
o lia En vi ron ne ment. 

Szcze gó ły kon fe ren cji do stęp -
ne są na stronie www.ci fal -
plock.eu. (mt)

Wod ne dy le ma ty
W trzyd nio wej kon fe ren cji płoc kie Mię dzy na ro do we Cen-
trum Roz wo ju Lo kal ne go CI FAL go ści ło oko ło 60 spe cja li -
stów i prak ty ków w dzie dzi nie gos po dar ki wod no -ście ko -
wej, któ rzy dzie li li się swo ją wie dzą i do świad cze niem. 
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Kie row cy mo gą ko rzy stać 
z ob ja zdów, np. uli ca mi: Po łud -
nio wą, Wy szo grodz ką, al. Ja na
Pa wła II, Ma zu ra i Go ści niec.
Au to bus li nii nr 29 kur su je te raz
uli ca mi: Wy szo grodz ka, al. Ja -
na Pa wła II (przy Au chan), Go -
ści niec, Kor cza ka, Bo ro wic ka. 

– Mi mo, że służ by na bie żą co
do wo zi ły kru szy wo ipia sek, skar -
pa na dal się osu wa ła – mó wił na
kon fe ren cji pra so wej 16 grud nia
pre zy dent An drzej No wa kow ski.
– Pow sta wa ły szpa ry o głę bo ko -
ści na wet 60 cen ty me trów. Do -
dat ko wo wy so ka fa la na Wi śle po -
gar sza ła sy tu a cję. W tej chwi li
trzy ma się tyl ko jed na część jezd -
ni. Dla te go ze wzglę dów bez pie -
czeń stwa nie mo gliś my cze kać 
z zam knię ciem Gra bów ki. 

Ba da nia prze pro wa dzo ne
przez Pań stwo wy In sty tut Ge o -
lo gicz ny wy ka za ły, że na od cin -
ku oko ło 150 me trów Gra bów -
ka po sa do wio na jest na dzi kich
wy sy pi skach śmie ci i gru zu.
Do dat ko wo wo da wyp łu ku je
skar pę. Dla te go ko niecz ny jest

dre naż prze bie ga ją cy pro sto pa -
dle do rze ki. Po nad to trze ba
wzmoc nić dro gę, np. ko lum na -
mi żwi ro wy mi. 

Od kil ku ty god ni trwa opra-
co wa nie pro jek tu prze bu do wy
dro gi. Po wi nien być go to wy na
po cząt ku 2011 ro ku. Po uzy ska -
niu poz wo leń na pra ce i wy ło -
nie niu wy ko naw cy, ro bo ty bę -
dzie moż na roz po cząć wios ną.
Ma ją one po trwać oko ło dwóch
mie się cy. 

– Za bie ga my u wo je wo dy 
o pro me sę na uzy ska nie środ-
ków na bu do wę Gra bów ki –
wy jaś niał No wa kow ski. – 
Nie wy klu czam, że po usta bi -
li zo wa niu się po zio mu Wi sły
oraz szcze gó ło wych ba da -
niach uli cą bę dą mog ły prze-
jeż dżać sa mo cho dy oso bo we.
Ale do pó ki nie bę dę miał pew -
no ści, że jest to bez piecz ne,
nie po dej mę ta kiej de cy zji. 

(m.d)

Wy łą czo na z ru chu
Od 14 grud nia uli ca Gra bów ka jest zam knię ta dla ru chu ko ło we go. Ta ka de cy -
zja zo sta ła pod ję ta z po wo du za pad nię cia się na wierz chni. 

Ul. Grabówka czeka gruntowna przebudowa
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Zi ma to naj gor szy okres dla
osób, któ re nie ma ją gdzie miesz -
kać. Do te go zaz wy czaj do cho -
dzi brak pie nię dzy, choć by na je -
dze nie czy le kar stwa. Dla te go
straż ni cy miej scy, usta la ją miej -
sca, gdzie gro ma dzą się be zdom -
ni. – Spraw dza my dwo rzec ko le -
jo wy, ogród ki dział ko we, pu sto -
sta ny i ru i ny do mów – informują
funkcjonariusze Stra ży Miej -
skiej. – Py ta my rów nież miesz -
kań ców, czy nie wie dzą ono wych
miej scach prze by wa nia osób be -
zdom nych. 

Zgod nie z pro ce du ra mi, gdy
fun kcjo na riu sze znaj dą ta ką oso -
bę, od wo żą ją do noc le gow ni, 
a je śli jest pi ja na do iz by wy trzeź -
wień. Nie kie dy jed nak oso by
trzeź we, od ma wia ją od wie zie nia
do noc le gow ni. Wte dy straż ni cy
nie mo gą nic zro bić, oprócz po -
in for mo wa nia pla có wek, któ re
mog ły by po móc. Po nad to każ dy
z be zdom nych otrzy mu je kar tkę
z nu me ra mi te le fo nów i adre sa -
mi. Ta kie spe cjal ne wi zy tów ki dla
be zdom nych przy go to wał Miej -
ski Oś ro dek Po mo cy Spo łecz nej. 

Z ana liz wy ni ka, że są dwie
gru py lu dzi, któ rzy nie ma ją da -
chu nad gło wą. Pier wszą sta no -
wią ci, któ rzy nie pi ją, ale nie
chcą żad nej po mo cy, bo sa mi
pró bu ją za ro bić na utrzy ma nie,
np. zbie ra ją pusz ki, bu tel ki, 
ma ku la tu rę, ele men ty me ta lo we
i sprze da ją je w pun ktach sku -
pu. Jak sa mi mó wią, wo lą wol -
ność niż ogra ni cze nia. 

In na gru pa be zdom nych to ta -
cy, któ rzy by li w pla ców ce, ale
z niej odesz li, na du ży wa ją al ko -
ho lu, a w do mu dla be zdom nych
męż czyzn czy hos te lu by wa ją
tyl ko po to, że by raz na ja kiś czas
dojść do sie bie. Po tem zwy kle
wra ca ją do swo je go try bu ży cia. 

Zi mą czę ściej zwra ca my uwa -
gę na lu dzi, któ rzy nie ma ją do -
mu. – Dla te go je śli zo ba czy my,
że ktoś śpi na klat ce scho do wej,
le ży na przy stan ku, uli cy lub ław -
ce, zadz woń my pod czyn ne ca łą
do bę bez płat ne nu me ry te le fo -
nów: 997 lub 112 – ape lu je
Krzysz tof Pia sek z płoc kiej 
po li cji.

Zgło sze nia przyj mu ją rów nież
straż ni cy miej scy pod bez płat -
nym nu me rem 986. 

Jed no cześ nie pa mię taj my, 
że da jąc pie nią dze be zdom nym
wca le im nie po ma ga my. Za -
miast na je dze nie czy le kar stwa,
w wię kszo ści przez na cza ją je na
al ko hol. (m.d.)

Trud ny okres dla be zdom nych
Wi dzisz, że na two jej klat ce scho do wej śpi be zdom ny, po in for muj o tym straż miej ską
lub po li cję. Fun kcjo na riu sze spró bu ją po móc.

Obo wią zek ta ki ma ją wła ś-
ci cie le i za rząd cy nie ru cho mo -
ści. Szcze gól ną uwa gę na le ży
zwró cić na obiek ty o po wierz -
chni po wy żej 2 tys. mkw. (hi -
per mar ke ty, ha le tar go we,
spor to we, ma ga zy ny) oraz in -

ne obiek ty o po wierz chni da -
chu po wy żej 1 tys. mkw. 

Je śli ktoś za u wa ży przy pad ki
za nied bań po wi nien za wia do mić
po wia to we go in spek to ra na dzo ru
bu do wla ne go, tel. 24/367 16 52
lub 51. opr. (m.d.)

Dbaj o bez pie czeń stwo
Wo je wo da ma zo wiec ki ape lu je o od śnie ża nie da chów
oraz usu wa nie so pli, któ re za gra ża ją prze chod niom.

Na po cząt ku grud nia pre zy -
dent Płoc ka wy dał za rzą dze -
nie, w któ rym wyz na czył te -
re ny do re kre a cji. Są to: park
„Za Tu mem” na Skar pie Wi -
śla nej w re jo nie Ba zy li ki Ka t-
e dral nej, aż do ul. Te a tral nej
– tu do pusz cza się moż li wość
użyt ko wa nia traw ni ka je dy -
nie w re jo nie Ba zy li ki Ka te -
dral nej (na otwar tej prze strze -

ni za ka te drą); park „Jar Abi -
sy nia” na Skar pie Wi śla nej;
te ren wo kół za le wu So bót ka;
Park Pół noc ny; zie le niec 
u zbie gu ul. Pił sud skie go 
i Cho pi na; pa saż Ro guc kie go;
Ale ja Spa ce ro wa; pa saż Vu ka
Ka ra dzi ca, park na Zdu nach,
park Mo ścic kie go; park na
Gór kach Po do mi ni kań skich. 

(opr. ab.)

Miej sca re kre a cji
Do nie daw na dep ta nie traw ni ka by ło za gro żo ne ka rą
grzyw ny na wet do 1 tys. zł lub ka rą na ga ny. W lip cu ub.
ro ku zmie ni ły się w tym wzglę dzie prze pi sy i te raz traw ni -
ki czy zie leń ce znaj du ją ce się na te re nach wyz na czo nych
do re kre a cji moż na użyt ko wać. 
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Na gro dy za krzy żów ki
Bo że Na ro dze nie i Wi gi lij ne

drzew ko to ha sła krzy żó wek
opub li ko wa nych w po przed -
nim wy da niu „Sy gna łów Płoc-
kich”. Wśród au to rów po praw -
nych od po wie dzi wy lo so wa -
liś my zwy cięz ców. Na gro dy
otrzy mu ją: Bo gu mi ła Mar kie -
wicz – su szar ka do owo ców,
Ro man Pro kop – czaj nik elek-
trycz ny, An drzej Zie mic ki –
że laz ko, Ha li na Mil ler – mik -
ser ręcz ny. 

Ko cham Cię Pol sko
Płock pełnił funkcję sto li cy

Pol ski w la tach 1079 – 1138. 
Za po da nie ta kiej od po wie -

dzi na gro dy – ko szul ki z lo go
pro gra mu „Ko cham Cię Pol-
sko” wy lo so wa li: Mał go rza ta

Nat kow ska, Li dia Kur piń ska,
El żbie ta Piąt kow ska. 

Płock na sta rych pocz tów kach
Obec ny Plac Obroń ców

War sza wy no sił daw niej naz -
wy m.in. Plac Pa nień ski, Plac
Gu ber nial ny, Plac Flo riań ski.
Za po da nie po praw nych od -
po wie dzi na gro dy – pub li ka -
cję „Płock na sta rych pocz -
tów kach”, se ria trze cia otrzy-
mu ją: Bar ba ra Ro ma now ska,
Ja cek Kar piń ski, Mar cin Kę -
czkow ski.

Po od biór na gród na le ży
zgło sić się z do wo dem toż sa -
mo ści do re dak cji „Sy gna łów
Płoc kich” w bu dyn ku ra tu sza,
po kój 220, w go dzi nach pra -
cy Urzę du Mia sta, do 14 sty-
cz nia.

Roz strzy gnie cie 
kon kur sów

Ser decz nie dzię ku je my 
za wszyst kie kar tki świą tecz ne i wia do mo ści e-ma i lo we
z ży cze nia mi z oka zji świąt Bo że go Na ro dze nia i No we go
Ro ku, ja kie otrzy ma liś my od Pań stwa – na szych Czy tel ni -
ków oraz od wie lu firm i in sty tu cji.

Zes pół Re dak cyj ny „Sy gna łów Płoc kich”
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Wy pra wie prze wo dził ksiądz
Ste fan Ceg łow ski, dy rek tor Mu -
ze um Die ce zjal ne go, któ ry przy -
jaź ni się z ar tyst ką już pięt na -
ście lat. 

Poe zja na płót nie
Ma don na Pol ska na obra zach

pa ni Sła wy no si zwiew ne suk nie
iwar ko cze, ota cza ją na tu ra, dzie -
ci oraz zwie rzę ta. Płasz czyz nę
dzieł po sze rza ją bo ga to de ko ro -
wa ne ra my. Z ty łu obra zy opa -
trzo ne są frag men tem wier sza,
któ ry nat chnął au tor kę. In spi ra -
cją jest dla niej głów nie poe zja
Bo le sła wa Leś mia na, ks. Ja na
Twar dow skie go, Je rze go Ha ra -
sy mo wi cza, Ma rii Pa wli kow -
skiej -Jas no rzew skiej, ale też wie -
lu in nych poe tów. Wi ze run ków
Ma don ny pow sta ło w su mie 60.

In ny cykl to „Anio ły w poe zji
pol skiej”. Wśród 49 dzieł, kil ka -
na ście za ty tu ło wa nych jest (za
„Kró lem Du chem” Ju liu sza Sło -
wac kie go) „Anio ły Na ro dów Na -
czel nych”. Przed sta wio ne na nich
po sta cie sym bo li zu ją róż ne na cje.
Jest Anioł Ju dy, Anioł Hel la dy 
i wie le in nych. – Ni gdy nie pa ła -
łam sym pa tią do Ger ma nii, dla -
te go naj wię cej kło po tów spra wi -
ło mi na ma lo wa nie anio ła te go
na ro du – wy jaś nia ar tyst ka.

Tak że licz ne po sta cie świę -
tych za lud nia ją obra zy Kwiat -
kow skiej. Na ogół ma la rze
przed sta wia ją ich z atry bu ta mi,
pa ni Sła wa bez pre ten sjo nal nie
wkła da im kwia ty w rę ce. 

Jej ulu bio nym ma la rzem jest
Ja cek Mal czew ski. Na py ta nie 
oswo ich mi strzów spoś ród wiel -
kich ar ty stów od po wia da: – Na
stu diach nie by ło ni ko go ta kie -
go, ale książ ki z obra za mi i mu -
zea są za wsze otwar te. 

Obra zy Kwiat kow skiej znaj -
du ją się w Mu ze um Ma zo wiec -
kim (nie są ek spo no wa ne) oraz
w Ko ni nie, gdzie znaj du je się
cykl stwo rzo ny do poe zji Ma rii
Pa wli kow skiej -Jas no rzew skiej.

Kar dy nał prze pra szał
Dzie ła mo nu men tal ne go nie

stwo rzy ła, bo nie u stan nie ma lo -
wa ła pod wpły wem chwi li. – Po -
wiem o obra zach, któ re pow sta -
ły, jak żył Wy szyń ski – wspo mi na
ma lar ka. – Na ma lo wa łam dwóch
świę tych Ja nów – na jed nym obra -
zie z He ro dia dą, na dru gim z Sa -

lo me. Po tem kar dy nał przy szedł
mnie prze pro sić, że nie bę dą wi -
sieć w ka te drze, ale w ka pli cy.
Tłu ma czył, że nie mo gą być
umiesz czo ne tam, gdzie są oł ta -
rze, po nie waż lu dzie nie mo gli by
się mo dlić przed He ro dia dą ani
przed Sa lo me. Zu peł nie się o to
nie obra zi łam, bo wszyst ko mi jed -
no, gdzie bę dą wi sieć. Cie szę się,

je śli mo je obra zy się po do ba ją,
ale to spra wa ich wła ści cie li, 
co z ni mi zro bią. 

Jak zo sta je się ma lar ką? 
W przy pad ku Sła wy Kwiat kow -
skiej oka zu je się, że wy star czył
ołó wek i pu ste stro ny na po cząt -
ku i na koń cu książ ki z bib lio te -
czki ciot ki. Jak wiel bi ciel ka li te -
ra tu ry mo że ma zać po książ kach?
Oka zu je się, że pa ni Wie sła wa
do sta ła przyz wo le nie: –Wo lę, że -
byś ma lo wa ła po książ kach niż
po mo ich ścia nach – mó wi ła

krew na. – Bied na ciot ka, ty le ksią -
żek jej za ma lo wa łam – przyz na -
je pa ni Sła wa. 

Na u czy ciel ka i sa ni ta riusz ka
Wie sła wa Kwiat kow ska uro -

dzi ła się 3 li sto pa da 1925 ro ku
w War sza wie i tam też spę dzi ła
ca łe swo je ży cie. Mat ka by ła na -
u czy ciel ką. Brzyd kie sło wa Wie -

sła wa poz na ła z „Pa mięt ni ków”
Pił sud skie go. Jej młod szy brat
zmarł, za nim go zo ba czy ła. Dla
oj ca, jak sa ma mó wi, był to pre -
tekst, „że by pójść do du żo młod -
szej pa ni”. Od za wsze mia ła sil -
ny cha rak ter. – Gdy oj ciec na -
ka zał mi za miesz kać w swo im
no wym do mu, wlaz łam na ok no
i chcia łam ska kać. A on po wie -
dział: Skacz so bie – wspo mi na
ar tyst ka. Do pie ro je go par tner -
ka za ła go dzi ła sy tu a cję, tłu ma -
cząc mu, że na sto lat ka na praw -

dę mo że wysko czyć. Trud ne
dzie ciń stwo? – By ło do brze, gdy
w do mu by ło ciep ło. Jak nie by -
ło, szło się do ki na i sia da ło obok
pie ca, że by się po rząd nie ogrzać
– wspo mi na ma lar ka.

Ukoń czy ła Li ce um Pe da go -
gicz ne. – Tyl ko tam nie by ło ma -
te ma ty ki na ma tu rze – żar tu je.
Choć po cząt ko wo chcia ła wy -
brać wy dział re ży ser ski na aka -
de mii fil mo wej, osta tecz nie stu -
dio wa ła na sto łecz nej Aka de mii
Sztuk Pięk nych, a po stu diach
przez dwa la ta uczy ła w gim na -
zjum, aby od pra co wać sty pen -
dium. Opie ko wa ła się też dzieć -
mi w wie ku od trzech ty god ni do
trzech lat w do mu dziec ka.

Po wy bu chu Pow sta nia War -
szaw skie go zo sta ła sa ni ta riusz ką.
Bar dzo nie lu bi wspo mi nać te go
okre su. – Czło wiek wy chy lał się
z ok na i słu chał, gdzie bom bar -
du ją, czy nie trze ba ucie kać. Po -
wie dzia ła nam jed nak o odłam ku
ku li, któ ry na dal ma w no dze.
Przyz na je, że nie ro zu mie cze mu
Nie miec, któ ry do niej strze lał,
był tak nie ludz ki, prze cież wraz
z ko le żan ką nio sła ran ne go pow -
stań ca. Ze smut kiem wspo mi na
rów nież hi sto rię, jak pod czas wy -
cho dze nia z mat ką po pow sta niu
z War sza wy by ły pro wa dzo ne
przez ich pięk ne go psa, przez co
nikt ich nie za cze piał, a nie miec -
cy żoł nie rze uś mie cha li się na je -
go wi dok. – Niem cy lu bią psy –
do da je. – Ja jed nak wo lę ko ty. Są
mą dre, ma ją włas ne zda nie, apsy
tyl ko słu cha ją. 

Sen o Bo gu
Jed ną z pier wszych waż nych

prac Kwiat kow skiej był pla kat te -
a tral ny, choć sa ma au tor ka nie pa -
mię ta już do ja kiej sztu ki. Zaj mo -
wa ła się też przez pe wien czas
kon ser wa cją w Wi la no wie. 

Pa ni Wie sła wa na dal ma gło -
wę peł ną po my słów. – Ma lu ję kil -

ka obra zów na raz, ty le ile mi się
mie ści w po ko ju – mó wi. Za py ta -
liś my nad czym obec nie pra cu je.
Wod po wie dzi opo wie dzia ła nam
swój sen. – Ostat nio śnił mi się
Pan Bóg, któ ry po ka zy wał mi trud -
ne kol cza ste przej ście i mó wił, 
że nie mam na ra zie skrzy deł, 
to mu szę za drzeć wy so ko no gę.
Chcia łam się przyj rzeć Bo gu, 
że by za pa mię tać je go wy gląd ipo -
tem go na ma lo wać, ale nie wi dać
go by ło. Py ta łam po tem ko goś zna -
jo me go, któ ry też wi dział Bo ga 
i po wie dział, że nie moż na go zo -
ba czyć, bo Pan Bóg te go nie chce.
Na mo im obra zie bę dzie na środ -
ku drze wo, oczy wi ście buk (mu -
szę się przyj rzeć ja kie ma li ście,
że by po tem do brze na ma lo wać),
ado o ko ła bę dą klę czeć anio ły, ca -
łe krę gi i bę dą mia ły skrzy dła mo -
ty li, że by by ło ko lo ro wo. 

Ser ce speł nio ne 
Sła wa Kwiat kow ska ni gdy nie

by ła na wer ni sa żu swo ich prac. 
– Wiel kie go tłu mu to ja nie lu bię
– tłu ma czy. Nie sprze da je swo ich
obra zów, za wsze je ko muś ofia -
ro wu je. Mó wi, że nie waż ne, kim
jest czło wiek, któ ry pro si ją 
o obraz. Pra wie za wsze po tra fi
stwo rzyć coś dla nie go, choć by od
za raz. Na nic nie na rze ka: – Prze -
ży łam woj nę ipow sta nie, ale wiem,
że świat jest pięk ny. 

Że gna my się i za pra sza my do
Płoc ka tę po god ną, mi łą ko bie tę,
któ rej speł nio ne ży cie i uci szo ne
ser ce bu dzi uś miech i po dziw.
Cho ciaż tak na praw dę za wsze jest
na szym go ściem dzię ki obra zom,
któ re „aniel sko” zdo bią Gim na -
zjum wSi ko rzu oraz za chę ca ją do
po ko cha nia wi ze run ków Mat ki
Bo żej na dru gim pię trze daw ne -
go Opac twa Be ne dyk tyń skie go.

Ola To ma szew ska, kl. II e
Ka mi la Bru dzyń ska, kl. II a

Kolorowe fot. na str. 15

Pięk ny świat Sła wy
Gru pa dzien ni ka rzy z Klu bu „Re dak tor” dzia ła ją ce go w III Li ce um Ogól noksz -
tał cą cym uda ła się do War sza wy, aby od wie dzić niez wy kłą ma lar kę – Wie sła -
wę Kwiat kow ską, któ ra ofia ro wa ła płockiemu Kościołowi dwa wiel kie cy kle
obra zów przed sta wia ją ce anio ły i Mat kę Bo żą. 

Sła wa Kwiat kow ska i jej anioł
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W tym ro ku z 21 szkół pla -
stycz nych zca łej Pol ski na de sła -
no 333 pra ce. Oce nia ło je trzech
pro fe so rów z war szaw skich
uczel ni: Jan Ryl ke, kie row nik ka -
te dry Sztu ki Kra jo bra zu ze Szko -
ły Głów nej Gos po dar stwa Wiej -
skie go – prze wod ni czą cy ju ry
oraz zAka de mii Sztuk Pięk nych
Ja cek Dy rzyń ski – Wy dział Ma -
lar stwa i Zyg munt Ra fał Strent
– Wy dział Gra fi ki. 

Grand Prix po raz pier wszy
po zo sta ła w Płoc ku. Zdo był ją
Krzysz tof Oran kie wicz z I Pry -
wat ne go Li ce um Pla stycz ne go.
Wka te go rii ma lar stwa pier wsze
miej sce przyz na no Ha li nie Bie -
la zPań stwo we go Zes po łu Szkół
Pla stycz nych w Byd gosz czy, 
aw ka te go rii ry sun ku pier wsza na -
gro da po wę dro wa ła do Ewy Pie -
choc kiej z Li ce um Pla stycz ne go
w Go rzo wie Wiel ko pol skim. 

– Kon kurs jest waż nym spo so -
bem pro mo wa nia wraż li wej este -
tycz nie i twór czo ak tyw nej mło -
dzie ży z ca łej Pol ski – pod kre śla
Mał go rza ta Mro czkow ska, dy -
rek tor I PLP. 

Część prac zo sta ła wy ek spo -
no wa na wsa li wy sta wo wej szko -
ły. – Jest tu 95 prac, chcie li byś -
my po ka zać wię cej, ale nie ma my
na to miej sca – mó wi ła ku ra tor
po kon kur so wej wy sta wy Ma gda -
le na Si kor ska -To kar ska. – Za pra -
sza my ucz niów płoc kich szkół do
jej zwie dza nia. Ku ra tor zwró ci ła
uwa gę, że w pra cach mło dych
twór ców prze wi ja się te mat eko -
lo gii i de gra da cji śro do wi ska na -
tu ral ne go czło wie ka, ale jed no cześ -
nie tchnie znich zach wyt nad pięk -
nem ota cza ją ce go świa ta. (ab) 

Ogro dy ta len tu
Za ok nem zi mo wa au ra, a w sa li wy sta wo wej I Pry wat ne go
Li ce um Pla stycz ne go róż no bar wne kwia ty, urze ka ją ce 
za kąt ki i no stal gicz ne kra jo bra zy. To po kło sie trze cie go 
Ogól no pol skie go Kon kur su Pla stycz ne go „Pa mię taj cie 
o ogro dach”. 

Krzysztof Orankiewicz,
zdobywca Grand Prix
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O na ro dze niu się wśród ak -
to rów Te a tru Dra ma tycz ne go
im. Je rze go Sza niaw skie go
„no wej świec kiej tra dy cji”
wspo mi nał dy rek tor płoc kiej
sce ny Ma rek Mo kro wiec ki. 
– To by ło po pre mie rze spek ta -
klu po świę co ne go Bro niew -
skie mu „I znów je stem w Płoc -
ku” w 1997 ro ku. Wpa dliś my
na po mysł, aby pójść pod pom-
nik Bro niew skie go. Tam Boh -
dan Ur ban kow ski wyg ło sił
świat ły esej, po wie dzie liś my kil -
ka wier szy, wy pi liś my po kie -
lisz ku wód ki. Ka rol Susz ka, któ -
ry na sce nie mó wił wiersz „Ku -
ku łe czka”, wdra pał się na drze-
wo i wy re cy to wał ten wiersz. 

W tym ro ku wie czór po świę -
co ny Bro niew skie mu roz po czął
się w „Czar nym Ko cie”, gdzie

ze bra ło się spo re gro no osób.
Ak to rzy przed sta wi li wier sze
poe ty zwią za ne go z Płoc kiem –
te zna ne, choć by z lek tur szkol -
nych, jak przej mu ją ce stro fy
„Słu chaj dzie we czko (...) po gru -
zach bie ga na ga, ru da Ryf ka,
trzy na sto let nie dziec ko” z „Bal -
lad i ro man sów”, czy „Bar pod
zdech łym psem” (któ ry z mu zy -
ką Wło dzi mie rza Kor cza wy ko -
nu je Mi chał Ba jor), „Uli ca Mi -
ła”, a tak że utwo ry niez na ne szer -
szej pub licz no ści. 

Póź niej, w zi mo wej, mroź -
nej au rze uczest ni cy hap pe nin -
gu spot ka li się przy pom ni ku
Bro niew skie go. Tu, zgod nie 
z tra dy cją, by ły wier sze, zni -
cze, to ast i wiersz „Ku ku łe -
czka” mó wio ny z drze wa
przez Pio tra Ba łę. (ab)

Hap pe ning 
na uro dzi ny poety
Pier wszy raz pod pom ni kiem Wła dy sła wa Bro niew skie go
ze bra li się 13 lat te mu, aby spon ta nicz nie ucz cić set ną
rocz ni cę je go uro dzin. Od tam tej po ry co ro ku, 17 grud-
nia, or ga ni zu ją hap pe ning na cześć wy bit ne go twórcy.

Ga le ria OTO JA po ka zu je
właś nie pier wszą, in dy wi du -
al ną wy sta wę Wło dzi mie rza
Ro sło na – twór cy art brut 
z Do mu Po mo cy Spo łecz nej
w Brwil nie. 

Wy ra że nie bez cza su
– Każ dy obraz sta no wi zam -

knię tą i do koń czo ną kom po zy -
cję – uwa ża ar ty sta Ja cek Ma li -
now ski, ku ra tor wy sta wy. – Ar -
ty sta odrzu ca re a lizm czy po -
praw ność ana to micz ną, pe ne -
tru je prze strzeń baj ko wą i sur -
re al ną, prze strzeń nie li ne ar nej
nar ra cji. Nie ilu stru je żad ne go
szcze gól ne go wy da rze nia, ma -
lu je wy my ślo ne lub za ob ser wo -
wa ne mo ty wy, do da je frag men -
ty czy sto ab strak cyj ne, do pi su je
nie czy tel ny tekst.

Be a ta Jasz czak, sze fo wa sto-
wa rzy sze nia OTO JA – pro wa -

dzą ce go ga le rię do da je: – Je go
sty li sty ka ko ja rzy się z ek spre -
sją „no wych dzi kich”. Fak ty-
cz nie Ro słon two rzy niez wy -
kle ży wo i bru tal nie. – Na
obra zach far ba le je się po
płót nie po zo sta wia jąc ma low -
ni cze za cie ki lub po zo sta je na
nim gę sta i sku pio na – opi su je
Ma li now ski.

In spi ru ją ca sztu ka
„No wy dzi cy” in spi ro wa li się

mię dzy in ny mi nie miec kim ek -
spre sjo niz mem, któ re go przed -
sta wi cie le ta cy jak Klee czy Kan -
dyn sky ocho czo czer pa li z twór -
czo ści „brut”. 

Ga le ria OTO JA sta ra się nie -
u sta nie pod kre ślać, że art brut
jest peł no praw ną czę ścią sztu -
ki współ czes nej, a nie kie dy jej
wiel ką in spi ra cją, cze go do wo -
dem – obok już wspom nia nych

– są fa scy na cje Ma xa Er nsta,
Je a na Du buf fe ta czy Ed war da
Dwur ni ka. Dla te go wszyst kie
trzy wy sta wy in dy wi du al ne
twór ców brut za wsze mia ły
kon tekst sztu ki współ czes nej.
Od lip ca mo gliś my oglą dać pra -
ce Ba si Chęc kiej (Płoc kie Zag -
łę bie Sztu ki Na iw nej i Art Brut)
z mło dą ar tyst ką z Je le niej Gó -
ry Ba sią Bań dą. Ku ra to rem wy -
sta wy Ge no we fy Jan kow skiej
(Płoc kie Zag łę bie Sztu ki Na -
iw nej i Art Brut) był stre e tar -
to wy ar ty sta IXI Co lor, któ ry
stwo rzył na ek spo zy cji włas ną
edu ka cyj ną kom po zy cję. 

Te raz ku ra to rem jest wspom -
nia ny Ma li now ski, któ ry do dat -
ko wo za pro sił do współ pra cy
Ro ber ta Ma cie ju ka – war szaw -
skie go ma la rza, gra fi ka, twór -
cę in sta la cji, zwią za ne go z ga -
le ria mi: Fok sal i Le Gu ern. Ma -
cie juk po ka zał na wy sta wie
pięć prac na wią zu ją cych do baj -
ko we go świa ta na sze go dzie -
ciń stwa.

Wer ni saż od był się 3 grud-
nia – w Mię dzy na ro do wym
Dniu Osób Nie peł no spraw -
nych. Był czę ścią du żej im pre -
zy za ty tu ło wa nej Hol ly brut,
pod czas któ rej po ka za no rów -
nież ma te riał twór czy i edu ka -
cyj ny z ple ne ru w Za krze wie
oraz fil my, m.in. „Art brut”
Bru no De char me’a z Ga le rii
abcd w Pa ry żu.

Wy sta wę, któ ra pow sta ła
dzię ki wspar ciu Sa mo rzą du
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie -
go i Fun da cji Fun dusz Gra no -
wy dla Płoc ka, moż na oglą dać
do koń ca stycz nia 2011 ro ku. 

(rł)Wło dzi mierz Ro słon i je go pra ca
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Dzi kie obra zy Ro sło na 
Fan ta stycz ny to świat, pe łen ma gicz nych stwo rów: owa dów, zwie rząt, anio łów, 
dia błów lub po sta ci hy bry dal nych łą czą cych w so bie czę sto prze ciw staw ne ce chy.

Ak to rzy płoc kiej sce ny w „Czarnym Kocie”
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W ka wiar ni „Czar ny Kot”
na Sta rym Ryn ku moż na
oglą dać naj no wszą wy sta wę
fo to gra ficz ną Ja na Drze wiec -
kie go pt. „CV – prze bieg ży -
cia”. Po do ba ją mi się te nie
na chal ne, zro bio ne jak by od
niech ce nia zdję cia ko biet,
któ re nic nie ma sku ją, nic nie
re tu szu ją – po ka zu ją ko bie -
cość ta ką, jak lu bię.

Au tor za pra sza nas do po -
ko ju, gdzie pa nu je ba ła gan,

do łóż ka, w któ rym śpi –
z pew no ścią bli ska mu – ko -
bie ta i kot, jest też zdję cie ta -
ty, zdję cia z tań ców i z pi cia
wód ki.

– Te 31 zdjęć to mo je oso bi -
ste CV, fo to gra fie dla mnie
waż ne, choć nie za wsze do bre 
i uda ne – mó wi Jan Drze wiec -
ki. – I choć wie le tych ukry tych
zna czeń po zo sta nie dla wi dza
ta jem ni cą, to zu peł nie mi to
nie przesz ka dza. (rł)

31 scen z ży cia
CV Ja na Drze wiec kie go odrzu cił by każ dy pra co daw ca ja -
ko naz byt kon tro wer syj ne, ale pry wat nie każ dy chęt nie
na pił by się z nim wód ki i po roz ma wiał o ży ciu.

Pub li ka cja za wie ra kil ka -
dzie siąt por tre tów płoc kich
zna jo mych, przy ja ciół, emi -
gran tów. 

„Emi gra cja” jest uży ta za rów -
no do słow nie jak i w prze noś ni
np. ja ko „emi gra cja w za świa -
ty” lub „emi gra cja wew nętrz na”
lu dzi, któ rzy ży li tro chę z bo ku,
na obrze żach głów ne go nur tu,
wy klu cza ją cy się sa mi lub wy -

klu cza ni przez tzw. „śro do wi -
sko”, jak np. Ja nusz Dziu bak czy
Alek Ko rze nec ki. 

Znaj dzie my tu wspom nie nia
pi sa ne przez sa mych emi gran -
tów, mię dzy in ny mi: An nę Łu -
czak, Mał go rza tę Pło szew ską,
Woj tka Grzy ma łę, Ma rię Pu -
kow nik, Mar ka So bo ciń skie go,
Pa wła Gę bic kie go czy Fe li xa
Tu szyń skie go. 

Wzru sza ją co o poet ce Ur szu -
li Am bro zie wicz pi sze Le na
Szat kow ska. Zresz tą ta płoc ka
au tor ka prze wi ja się w wie lu
wspom nie niach, bo książ ka jest
jak rze ka, roz le wa się stru my -
ka mi i stru mie nia mi po ży cio -
ry sach płoc czan. Po ja wia się
The mer son, Bro niew ski, Aska -
nas. We wstę pie Ma rek Gra la
pi sze: Ko lej ny, szó sty już al -
bum Mir ka Ła kom skie go
„Płock na emi gra cji” to li te -
rac ko -fo to gra ficz na kost ka Ru -
bi ka. Trud no ją uło żyć w jed -
ną ca łość bez gorz kich my śli 
o prze mi ja niu i nie po trzeb nej
śmier ci. 

Al bum koń czy su ple ment 
z wier sza mi o Płoc ku. (rł)

Na si emi gran ci
To chy ba naj bar dziej po waż na książ ka z sen ty men tal nej
se rii Mi ro sła wa Ła kom skie go, któ ry od dał tym ra zem głos
lu dziom, o któ rych ist nie niu wie lu nic nie wie, bo pa mię -
tać nie mo że, in ni zaś pa mię tać nie chcą – z le ni stwa, z za -
zdro ści, bo ma ją in ne prob le my na gło wie.
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Mi mo nie o bec no ści naj lep -
szych za wod ni ków PTW – Do -
mi ni ka Ku bia ka iKa mi la Zaj kow -
skie go, któ rzy prze by wa li na kon -
sul ta cjach ka dro wych – młod si
płoc cy za wod ni cy po ka za li, że
tak że na er go me trze wio ślar skim
i na wet na ko niec se zo nu star to -
we go, na dal są groź ni dla naj lep -
szych wio śla rzy w kra ju. 

Za wod ni cy na me dal
Bar dzo do brze za pre zen to wał

się Da mian Sa lak, któ ry wy star -
to wał wgru pie mło dzie żo wej mi -
mo, że w tej ka te go rii wie ko wej
bę dzie star to wał do pie ro od 2011
r. Za jął dru gie miej sce, prze gry -
wa jąc je dy nie z Ro ber tem Ry ba -
kiem (MKS War sza wa), by łym
re pre zen tan tem Pol ski w tej gru -
pie wie ko wej. Na czwar tym miej -
scu upla so wał się Łu kasz Le wan -
dow ski, a na pią tym Mi chał Mi -
ko ła jew ski. Wgru pie mło dzie żo -
wej wwa dze lek kiej wy star to wał
Da mian Kru szyń ski, któ ry za jął
dru gie miej sce. 

W ry wa li za cji ju nio rów Ra fał
Zaj kow ski (brat Ka mi la) po ka -
zał, że naz wi sko zo bo wią zu je 
i zdo był pier wsze miej sce. Rów -
nież w tym wy ści gu do sko na le
pop ły nął Da mian Lu bom ski, któ -
ry za jął trze cie miej sce, a do dru -
gie go miej sca za bra kło mu tyl ko
0,1 se kun dy. Ju nio rzy młod si nie
chcie li być gor si od star szych ko -
le gów i bój o naj wyż sze miej sce
na po dium roz strzy gnę li mię dzy
so bą. Z tej bra to bój czej wal ki
zwy cię sko wy szedł Ja kub Pło ski
zaj mu jąc pier wsze miej sce. Na
dru gim miej scu z nie wiel ką stra -
tą za mel do wał się Mi chał Iskra. 

Za własz czy li po dium
Na stęp nie do ry wa li za cji

przy stą pi ły ju nior ki młod sze.
Na naj wyż szym stop niu po dium
sta nę ła We ro ni ka Trzciń ska, 
a na czwar tym miej scu ry wa li -
za cję ukoń czy ła Pa try cja Sie -
bier ska, któ ra mi ni mal nie uleg -
ła w wal ce o po dium. Na za -
koń cze nie do ry wa li za cji o ty -
tuł Mi strza Ma zo wsza przy stą -
pi li naj młod si adep ci wio ślar -
stwa. Pier wsze wy star to wa ły
dziew czę ta, któ re swo im wy -
stę pem tak że po ka za ły, że po -
zy cja spor to wa PTW to nie
przy pa dek. Re we la cyj nie spi -
sa ła się Aga ta Ga wlik, któ ra za -
ję ła pier wsze miej sce, tuż za nią
dop ły nę ła Ar le ta Ci choc ka. 

Na to miast to co zro bi ła gru -
pa mło dzi ków, po zy tyw nie za -
sko czy ło wszyst kich ob ser wa -
to rów mi strzostw. Płoc cy wio -
śla rze nie tyl ko wy gra li, ale in -
nym nie poz wo li li na wet zbli -
żyć się do po dium zaj mu jąc
pier wsze pięć miejsc. Ry wa li -
za cję wy grał Kon rad Pa wlak,
na dru gim miej scu upla so wał
się Mar cin Kry siń ski, a na trze -
cim Igor Smo liń ski. Tuż po za
po dium był Da mian Rut kow -
ski, a na pią tym miej scu, z mi -
ni mal ną stra tą cza so wą, dop ły -
nął Mi chał Has. 

Wio śla rze z PTW mo gli
wziąć udział w za wo dach dzię -
ki wspar ciu Urzę du Mia sta 
i PKN Or len. Wię kszość za -
wod ni ków to ucz nio wie Szko -
ły Mi strzo stwa Spor to we go
przy ZST w Płoc ku.

Wal de mar Ro gow ski 
Se kre tarz Za rzą du PTW

Wio ślar stwo

Grad medali
na er go me trze
Do brze za pre zen to wa li się spor tow cy z Płoc kie go To wa -
rzy stwa Wio ślar skie go pod czas Mi strzostw Ma zo wsza 
na er go me trze wio ślar skim ro ze gra nych w War sza wie 
w pier wszej po ło wie grud nia.

Nie za leż nie od wy ni ków
ka dry na ro do wej, płoc kim
sym pa ty kom pił ki ręcz nej
naj bar dziej na ser cu le ży Or -
len Wi sła i jej wy ni ki w pier -
wszej od sło nie se zo nu. Tak
się po to czy ły wy da rze nia, że
ba ro me trem ja ko ści zes po łu
w pol skiej li dze jest dys po zy -
cja gra czy w kon fron ta cji
z eki pą Vi ve Kiel ce, któ rej
he ge mo nia na pol skiej are nie
wy da je się nie do przer wa nia.
Przy go to wa nia i me cze li go -
we ze słab szy mi ry wa la mi są
po raz ko lej ny tyl ko przy s-
taw ką do da nia głów ne go, ja -
kim jest „świę ta woj na”. 

Nie dali rady
Nadrzędnym celem se zonu

2010/11 dla płoc kich szczy pi-
or ni stów by ło po ko na nie eki py
do wo dzo nej przez Bo gda na
Wen tę. Cel nie zo stał osią gnię -
ty. Pocieszeniem mo że być to,
że dy stans ja ki dzie lił obie dru -
ży ny niez nacz nie się zmniej -
szył. Dru gim ce lem, ja ki sta w-
ia no zes po ło wi przed se zo -
nem, był awans do ko lej nej (II)
run dy Pu cha ru Zdo byw ców
Pu cha rów. Płoc ka eki pa pod
wo dzą Lar sa Wal the ra do sta ła
się do tych ro zgry wek „ku -
chen ny mi drzwia mi”, gdyż na
kra jo wym pod wór ku Or len
Wi sła nie trium fo wa ła w tych
ro zgryw kach i na wet nie by ła
w fi na le, ale kło po ty fi nan so -
we lu biń skie go Zag łę bia poz-
wo li ły płoc cza nom zmie rzyć
się z ry wa lem eu ro pej skim. Co
praw da ru muń ska Re si ta to nie
to sa mo, co zes po ły z Hisz pa -
nii czy Nie miec, ale na „pier-
wsze prze tar cie“ mia ło wy star -
czyć. Nie ste ty i tym ra zem
płoc cy ki bi ce mu sie li przeł -
knąć „gorz ką pi guł kę”, gdyż
w dwu me czu lep si oka za li się
gra cze z Ru mu nii.

Zes pół in dy wi du al no ści
Dwie naj waż niej sze kon-

fron ta cje w pier wszej czę ści
se zo nu za koń czy ły się po raż -
ka mi. Zes pół jest bu do wa ny
od nie daw na i na brak suk ce -
su mo że skła dać się ze staw
kil ku lub kil ku na stu po je dyn -
czych drob nych nie do cią -
gnięć, a nie jed na kon kret na,

jak choć by tre ner bez kon cep -
cji gry. Lars Wal ther wy da je
się być od po wied nią oso bą na
zaj mo wa nym sta no wi sku,
choć po tych klu czo wych po -
raż kach za rzu ca no mu brak
kon kret ne go sty lu gry, któ ra
rze czy wi ście mo men ta mi wy -
glą da ła jak im pro wi za cja.
Miej my jed nak na dzie ję, że
jest to ce na, ja ką trze ba zap ła -
cić za sca le nie kil ku in dy wi -
du al no ści w ko lek tyw, któ ry
ro zu mie się bez słów i po tra fi
za cho wać się na pla cu 
gry nie kon wen cjo nal nie, ale
i sku tecz nie. Pra ca z tą sa mą

gru pą lu dzi przy nie sie z pew -
no ścią efek ty w po sta ci bar -
dziej zor ga ni zo wa nej gry, ale
wciąż po zo sta je py ta nie czy
to wy star czy na zde tro ni zo -
wa nie kiel czan. 

Na od po wiedź na to py ta nie
trzeba poczekać do za koń cze -
nia se zo nu, ale po dro dze bę -
dzie kil ka oka zji by spraw dz-
ić, w któ rą stro nę zmie rza Or -
len Wi sła. Pier wsza z nich już
w mar cu w Płoc ku, po nie waż
w dniach 19-20 ro ze gra ny zo -
sta nie w Or len Are nie tur niej
fi na ło wy Pu cha ru Pol ski
w no wej for mu le z udzia łem
czte rech naj lep szych zes po -
łów tych ro zgry wek. Nikt
chy ba nie wy o bra ża so bie,
aby za bra kło w tym tur nie ju
Or len Wi sły, któ ra ma co
praw da do ro ze gra nia jesz cze
spot ka nie ćwier ćfi na ło we
z AZS AWF Go rzów Wiel ko -

pol ski, lecz ewen tu al na po -
raż ka by ła by kom pro mi ta cją. 

Du że szan se na wy stęp w fi -
na ło wym tur nie ju ma też II
zes pół Wi sły, któ ry spot ka się
w ćwier ćfi na le z War mią Ol sz-
tyn i w przy pad ku po ko na nia
ry wa la był by naj wię kszą nie-
s po dzian ką fi na ło wych ro z-
gry wek. 

Na po cząt ku kwiet nia po do -
piecz nych Lar sa Wal the ra cze -
ka ko lej ny spraw dzian w re -
wan żo wym po je dyn ku se zo nu
za sad ni cze go z Vi ve w Kiel -
cach. Póź niej bę dzie my już
tyl ko pa sjo no wać się po je dyn -

ka mi w run dzie play -off, któ re
roz strzy gną o po dzia le me da li
w mi strzo stwach Pol ski. Te,
w naj bar dziej po żą da nym ko -
lo rze, ki bi ce chcie li by zo ba -
czyć na szy jach płoc kich
szczy pior ni stów. 

Piotr Ma rek No wic ki

Piłka ręczna

Na pół met ku se zo nu
Za koń czył się pier wszy etap ro zgry wek li go wych pił ka rzy ręcz nych. PGNiG Su-
per li ga męż czyzn pa u zu je aż do lu te go, a ki bi ce szczy pior nia ka pa sjo no wać się
bę dą te raz Mi strzo stwa mi Świa ta, w któ rych re pre zen ta cja Pol ski przez wie lu
fa chow ców ty po wa na jest na me da lo we go fa wo ry ta. 

Płockim szczypiornistom 
nie udało się pokonać Vive Kielce
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Ry wa li zo wa ły w nim dziew -
czę ta z rocz ni ka 1995/96 oraz
1997/98. Wśród mło dzi czek try -
um fo wa ły za wod ni czki MKS
Kut no, przed dru ży ną KS Le -
gion Le gio no wo i UKS Kuź nia
Strze go wo. W mi ni ko szy ków -

ce naj lep sze by ły ko szy kar ki 
z UKS Bry za Kol bu dy, dru gie
miej sce za ję ły dziew czę ta z II
UKS Ja giel lon ka War sza wa, 
a trze cie z MUKS 21 Płock.

Oprócz na gro dy głów nej, czy -
li Pu cha ru Pre zy den ta Płoc ka

wrę czo no tak że me da le i sta tu -
et ki dla naj lep szych za wod ni -
czek posz cze gól nych dru żyn.
Przyz na no tak że ty tuł „naj bar -
dziej war to ścio wej za wod ni czki
tur nie ju”, któ rą wka te go rii 95/96
zo sta ła Mi cha li na Ka miń ska
(MKS Kut no), a w rocz ni ku
97/98 Ni ko la Iwa now ska (UKS
Bry za Kol bu dy). Im pre zę zor -
ga ni zo wa li: Zes pół Szkół nr 2 
i MUKS 21 Płock, przy wspar -
ciu Urzę du Mia sta, PKN Or len,
Ba sell Or len i Le vi Stra uss Fo -
un da tion. (nad)

Ko szy ków ka

An drzej ko we gra nie
Już po raz dzie sią ty ro ze gra ny zo stał Ogól no pol ski An -
drzej ko wy Tur niej Ko szy ków ki Dziew cząt o Pu char Pre zy -
den ta Mia sta Płoc ka.
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W za wo dach wzię ły udział
zes po ły ucz niów ze szkół spe -
cjal nych oraz gim na zjów z od -
dzia ła mi in te gra cyj ny mi. Im pre -
za od by ła się w Ga le rii Wi sła. 

Przed ro zgryw ka mi dru ży ny
przez po nad dwa mie sią ce
mog ły bez płat nie ćwi czyć na
krę giel ni. Pier wsze miej sce 

w tur nie ju za ję ła dru ży na Spe -
cjal ne go Oś rod ka Szkol no -
Wy cho waw cze go nr 2, dru gie
– Gim na zjum nr 6, a trze cie –
Gim na zjum nr 2. Zwy cięz cy
otrzy ma li me da le oraz dy plo -
my, a wszyst kim uczest ni kom
wrę czo no pu cha ry. 

(m.d.)

Strą cić jak naj wię cej
Pu cha ry w kształ cie krę gla otrzy ma li uczest ni cy I Tur nie -
ju In te gra cyj ne go Gry w Krę gle. 

Oka za ła pa miąt ka z tur nie ju 
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Płoc czan ka swo im wyś mie ni -
tym wy ni kiem prak tycz nie za -
pew ni ła so bie udział w tur nie ju
fi na ło wym Pu cha ru Pol ski Mło -
dzi ków – Mi strzo stwach Pol ski
w naj młod szej ofi cjal nej ka te -
go rii wie ko wej. Wcześ niej kil -
ku krot nie na dru gim stop niu po -
dium w OTK sta wa ła in na za -
wod ni czka z Płoc ka – Ka ro li na
Ko mo siń ska, ale już w bar wach
klu bów z in nych miast.

W dwud nio wych za wo dach
Ka sia wy gra ła sześć po je dyn -
ków, prze gra ła dwa, w tym fi nał
prze ciw ka dro wicz ce Ka ro li nie
La lak z KKS Sy gnał Lub lin.
Zda niem tre ne ra Nad wi śla ni na
Grze go rza Lip czyń skie go du żo
le piej za pre zen to wa ła się dru -
gie go dnia za wo dów, a do zwy -
cię stwa w ostat niej grze za bra -
kło Ka si nie co szczę ścia w koń -
ców kach se tów. Płoc czan ka
wzbu dzi ła swo ją po sta wą za in -
te re so wa nie m.in. Lesz ka Ku -
char skie go, me da li sty Mi str-
zostw Świa ta i Eu ro py, obec nie

od po wie dzial ne go za szko le nie
ko biet w Pol skim Związ ku Te -
ni sa Sto ło we go. 

We dług nie o fi cjal nych ob li -
czeń Ka sia po win na zaj mo wać
po II OTK trze cie miej sce na
ogól no pol skiej li ście kla sy fi -

ka cyj nej mło dzi czek. Na 41.
miej sce w tym ran kin gu spa dła
jej klu bo wa ko le żan ka An na
We resz cza ka, któ ra nie zak wa -
li fi ko wa ła się do II OTK. Płoc-
czan kę wy prze dzi ła m.in. dru -
ga z uczest ni czek OTK z wo je -
wódz twa ma zo wiec kie go Kla -
u dia Cie siel ska z Oża ro wian ki
Oża rów Ma zo wiec ki, któ ra 
w Kra ko wie nie mal otar ła się 
o po zo sta nie w OTK.

W ro zgry wa nym rów no le gle
w Brze gu Dol nym II OTK ju -
nio rek bez po wo dze nia wy stą -
pi ła, obec nie nie sto wa rzy szo na
za wod ni czka z Płoc ka – Ka ro -
li na Ko mo siń ska. Pod czas za -
wo dów wy gra ła tyl ko pięć se -
tów, ale ani jed ne go po je dyn ku
i nie tyl ko wy pa dła z I ka te go -
rii OTK, ale tak że z gro na za -
wod ni czek, któ re ma ją zag wa -
ran to wa ny start w ko lej nym
OTK. Aby znów wy stą pić na
szczeb lu ogól no pol skim bę dzie
mu sia ła star to wać w kwa li fi ka -
cjach wo je wódz kich. (rn)

Ka sia Ba grow ska
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Te nis sto ło wy

Płoc czan ka na po dium
Dwu na sto let nia te ni sist ka sto ło wa Nad wi śla ni na Płock Ka ta rzy na Ba grow ska,
od nio sła je den z wię kszych w ostat nich la tach suk ce sów in dy wi du al nych płoc -
kie go te ni sa sto ło we go, sta jąc na dru gim szczeb lu po dium pod czas II Ogól no -
pol skie go Tur nie ju Kwa li fi ka cyj ne go mło dzi czek w Kra ko wie. 

W ha li spor to wej Zes po łu Szkół
nr 5 w Płoc ku 4 grud nia ry wa li -
zo wa ło ze so bą 164 za wod ni ków
z 13 oś rod ków z Pol ski. Or ga ni -
za to rem im pre zy był Płoc ki Klub
Ka ra te Ky o kus hin kai, a je go
przed sta wi cie le osią gnę li na stę -
pu ją ce wy ni ki: I miej sce – Adam
Alasz kie wicz w ka te go rii ku mi te
ka det (12-13 lat) +50 kg, Mar cin

Ka miń ski wka te go rii ku mi te mło -
dzi cy (14-15 lat) + 60 kg, Ka mil
Krysz to fiak w ka te go rii ku mi te
se nior – 80 kg, Ja cek Żab ka w ka -
te go rii ku mi te se nior +80 kg oraz
trze cie miej sce Mał go rza ta Ci -
choc ka wka te go rii ku mi te ju nior -
ki młod sze (16-17 lat).

Or ga ni za cję im pre zy wsparł fi -
nan so wo Urząd Mia sta. (jm)

Ka ra te

Sukces razy pięć 
Pię cio krot nie sta wa li na po dium re pre zen tan ci Płoc kie go
Klu bu Ka ra te Ky o kus hin kai pod czas Ogól no pol skie go
Tur nie ju Ka ra te Ky o kus hin Dzie ci i Mło dzie ży.

Wy róż nie ni re pre zen tu -
ją kil ka na ście dy scy plin
m.in. (wio ślar stwo, pły-
wa nie, ju do, lek ką at le ty -
kę, bad min ton, te ak won -
do, pił kę ręcz ną, kic kbo -
xing, wu -shu, triath lon
oraz te nis na wóz kach).
Wśród la u re a tów zna le źli
się fi na li ści Mi strzostw
Świa ta i Eu ro py, me da li -
ści uni wer sjad, Pu cha rów
Świa ta i Pu cha rów Eu ro -
py. Pu la na gród wy nio sła
359.600 zł. (seb)

Nagrody za 
spor to we

osią gnię cia
Za osią gnię cie wy so kich
wy ni ków we współ za -
wod nic twie mię dzy na -
ro do wym lub kra jo wym
324 spor tow ców, tre ne -
rów i dzia ła czy otrzy ma -
ło na gro dy pre zy den ta
Płoc ka. 

Piotr Ma ślan ka z klu bu LKS
„Pun cher” Płock przy wiózł 
z Otwar te go Mię dzy na ro do -
we go Pu cha ru Pol ski w Opo lu
srebr ny me dal, któ ry zdo był 
w wal kach prze ry wa nych ja ko
se nior w ka te go rii – 185 cm.

W tur nie ju we wszyst kich ka -
te go riach wie ko wych wy stą pi -
ło łącz nie 406 za wod ni ków z:
Pol ski, Wiel kiej Bry ta nii, Nie -
miec, Czech, Ar me nii, Ukra i -
ny, Moł da wii i Azer bej dża nu. 

(ab)

Ta ek won do

Srebro seniora

W po je dyn ku wie czo ru, któ -
ry od był się na za sa dach MMA,
Łu kasz „Sasza” Chle wic ki
(MMA 6-2) zChan ge Gym Kra -
ków zno ka u to wał w pier wszej
run dzie Jor da na Bło cha (MMA
5-4). Wy nik te go po je dyn ku dla
wie lu znaw ców pol skiej sce ny
MMA jest du żym za sko cze niem,
po nie waż wich oce nie mu ro wa -
nym fa wo ry tem do wy gra nej był
Jor dan. 

Du ży za wód prze ży li płoc cy
ki bi ce po og ło sze niu wy ni ków
dru giej wal ki wie czo ru. Fa wo ryt
pub licz no ści, płoc cza nin, mistrz
świa ta wK-1 fe de ra cji WKA Łu -
kasz Ra jew ski (Rajewski Te am
Płock) doz nał po raż ki wpo je dyn -
ku to czo nym na za sa dach K-1 
z Ra do sła wem Dem czu rem (Sa -
mo lew ski Te am Poz nań). Łu kasz,
któ ry już na sa mym po cząt ku te -
go po je dyn ku zo stał za sy pa ny gra -
dem moc nych cio sów, wal czył
zbyt bo ja źli wie, aby ma rzyć opo -
ko na niu dy na micz ne go poz na nia -
ka. Wy raź nie w tym po je dyn ku
bra ko wa ło Ra jew skie mu mo cy 
iz po ko rą mu siał uz nać wyż szość
swe go ry wa la.

Zu peł nie ina czej wy glą dał po -
je dy nek in ne go mi strza z Płoc -
ka – Krzysz to fa Sa dec kie go

(MMA 3-0) z klu bu Va le Tu do
Płock. Wal czą cy w for mu le
MMA płoc cza nin zde cy do wa -
nie, od sa me go po cząt ku po je -
dyn ku za a ta ko wał swo je go ry -
wa la Oska ra Śle po wroń skie go
(MMA 1-1) Szko ła Jiu -Jit su Ko -
był ka i przez dwie mi nu ty bom -
bar do wał go moc ny mi cio sa mi.
Se kun dan ci Oska ra nie chcąc ry -
zy ko wać po waż niej szej kon tu -
zji swo je go za wod ni ka, przer -
wa li po je dy nek rzu ca jąc na ring
bia ły ręcz nik. 

Jed nym z bo ha te rów so bot -
niej ga li był rów nież Piotr Woź -
nic ki (San da Płock). Piotr po
dwóch la tach po wró cił do gru -
py An gels Of Fi re i swo ja po -
sta wą udo wod nił, że w K-1 ma
jesz cze du żo do za o fe ro wa nia.
Po pu lar ny Woź ny, gdy tyl ko za -
u wa żył, że sła bym pun ktem Ste -
fa na Sy rek -Dą brow skie go
(Garuda Mu ay Thai Gym 
W-wa) jest obro na przed ata ka -
mi na wą tro bę, sku pił się prak -
tycz nie na tym jed nym ele men -
cie i to na ty le sku tecz nie, że po
trzech ko lej nych li cze niach sę -
dzia przer wał wal kę już w pier -
wszej run dzie, og ła sza jąc zwy -
cię stwo płoc cza ni na przez RSC.

(ros)

Sztu ki wal ki

Nies po dzian ki na rin gu
Czter na ście ek scy tu ją cych po je dyn ków na za sa dach K-1,
low kick oraz MMA obej rze li mi łoś ni cy spor tów wal ki
pod czas Ga li An gels of Fi re – Ex clu si ve. 
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Przed ju ro ra mi i pub licz no -
ścią wy stą pi ło 33 wy ko naw ców
z 11 szkół pod sta wo wych –
z Płoc ka, Słup na, Zą got i Świę -
cień ca. Uczest ni cy po dzie le ni

by li na dwie ka te go rie wie ko -
we. Grand Prix kon kur su zdo -
by ła Oli wia Kraw czyk z SP 18.
W gru pie ucz niów z klas I – III
try um fo wa ła Na ta lia Żół tow -

ska zSP 17, awśród wy ko naw -
ców z klas IV-VI Bar ba ra Cen -
drow ska z SP 23. 

Spon so rem kon kur su był
Urząd Mia sta. (nad)

– Nasz fe sti wal cie szy się co
ro ku du żym po wo dze niem.
Niek tó rzy z uczest ni ków bio rą
w nim udział na wet kil ka lat z
rzę du – mó wią or ga ni za tor ki
kon kur su, Mał go rza ta Sta rzyń -
ska i An na Wy soc ka -Bi jak.

Im pre za sprzy ja roz wi ja niu
po zy tyw ne go na sta wie nia do
na u ki ję zy ka nie miec kie go 
i tre no wa niu spraw no ści ję zy -
ko wych. Poz wa la też spraw -
dzić uczest ni kom ich ta lent
wo kal ny. W tym ro ku wa lo ry
mu zycz ne oce niał m.in. wo ka -
li sta zes po łu Har lem Ry szard
Wol bach. Zwy cięz cy otrzy-
ma li atrak cyj ne na gro dy ufun-
do wa ne przez dy rek to ra III LO
oraz sklep Me dia -Markt.(nad)

Nie miec ka pio sen ka
W III Li ce um Ogól noksz tał cą cym po raz ko lej ny gim na zja li ści i li ce a li ści z płoc kich
szkół wzię li udział w Fe sti wa lu Pio sen ki Nie miec kiej. 

Ma don ny pa ni Sła wy
Chce my za chę cić Pań stwa do obej rze nia pięk nych
obra zów Sła wy Kwiat kow skiej, któ re są  ek spo no -
wa ne w Mu ze um Die ce zjal nym w Płoc ku. O ar tyst -
ce pi sze my na stro nie 11.

Muzyczny jubileusz
Uta len to wa ni wo kal ni ucz nio wie za pre zen to wa li swo je umie jęt no ści w
Kon kur sie Pio sen ki Dzie cię cej „Can to Pic co lo”, któ ry już po raz dzie sią ty
oby wał się w Szko le Pod sta wo wej nr 17.

W ostat niej edy cji kon kur su py ta liś my Pań stwa, kie dy zo sta ła wy bu do wa na Ka t-
e dra Ma ria wic ka. 

Świą ty nia Mi ło sier dzia i Mi ło ści pow sta ła w la tach 1911 – 1914

Za po da nie po praw nej od po wie dzi na gro dę – ko la cję w ce nie 120 zł w re sta u ra -
cji Sta ro miej ska wy lo so wa li: Kry sty na Ru si nek i An drzej Ma le sa.

Fun da to rem na gród jest Agen cja Re wi ta li za cji Sta rów ki – wspó łor ga ni za tor pro-
jek tu „Sta rów ka Płoc ka”. (ab)

Po za kon kur sem wy stą pił chór „Mu zycz ne Iskier ki” z SP 17, 
któ ry pro wa dzi Agniesz ka Kral ka
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Fe sti wal to oka zja do spraw dze nia 
zdol no ści ję zy ko wych i wo kal nych
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Ma don na Leś na

Ma don na Grzy bo wa

(...) i wiatr głasz cze pu kle mo je
i mnie nie sie gór pro ce sja

co raz prę dzej...
tym czer wo nym chod ni kiem grzy bów

Je rzy Ha ra sy mo wicz, „Ma don ny Pol skie”, War sza wa 1969 r.



Olga Tokarczuk
pisarka

Cytat numeru Książ ki to ta ki spe cjal ny, cie ka wy punkt 
wi dze nia, dzię ki któ re mu mo że my być 
na praw dę bli sko z dru gim czło wie kiem, 
a na wet przez chwi lę stać się nim.

Krzysz tof Mo ska le wicz w na gro dę wy je dzie do Ja po nii

W kon kur so we szran ki (22-26 li sto -
pa da) sta nę ło 19 mło dych pia ni stów
z Pol ski, któ rych oce nia li pro fe so ro wie
uczel ni mu zycz nych z na sze go kra ju,
a tak że z Sankt Pe ter sbur ga (Ro sja) i z
Tia nijn (Chi ny). Jest to je den z trud niej -
szych kon kur sów pia ni stycz nych adre -
so wa ny do ucz niów szkół mu zycz nych
II stop nia. Prze słu cha nia od by wa ją się
w trzech eta pach i wy ma ga ją od każ de -
go uczest ni ka przy go to wa nia go dzin ne -
go pro gra mu. Ostat ni etap po le gał na
wy ko na niu kon cer tu z to wa rzy sze niem
Po mor skie go Kwar te tu Smy czko we go. 

Pia ni ści star to wa li w dwóch ka te go -
riach wie ko wych. W pier wszej gru pie
zwy cię żył wspom nia ny już Łu kasz
Byr dy, któ ry zdo był tak że na gro dę spe -
cjal ną im. prof. Ha li ny Czer ny – Ste-
fań skiej za naj lep sze wy ko na nie utwo -
rów Fry de ry ka Cho pi na. W dru giej gru -

pie try um fo wał Krzysz tof Mo ska le wicz
z Zes po łu Pań stwo wych Szkół Mu zy-
cz nych im. F. Cho pi na w War sza wie,
któ ry otrzy mał na gro dę spe cjal ną w po -
sta ci wy ja zdu kon cer to we go do Ja po nii
wraz z pro fe so rem. Obie na gro dy głów -
ne fi nan so wa ny by ły, tak jak w po -
przed nich la tach, przez ja poń skie go
spon so ra – Ei chii Na kay a me.

Na gro dę spe cjal ną prof. El żbie ty Ste-
fań skiej za naj lep sze wy ko na nie utwo -
rów Ja na Se ba stia na Ba cha otrzy mał
Igor Tor bic ki z Płoc ka.

Or ga ni za to ra mi kon kur su by ły: Płoc -
kie To wa rzy stwo Mu zycz ne im. Wa -
cła wa Lach ma na, obie płoc kie szko ły
mu zycz ne i Sto wa rzy sze nie Edu ka cji
Mu zycz nej In ge nium. Kon kurs sfi nan -
so wa ny był przez Urząd Mia sta i Cen -
trum Edu ka cji Ar ty stycz nej w War -
sza wie. (ab)

Mło dzi wir tu o zi
Z for te pia nem wy je chał z Płoc ka Łu kasz Byr dy z Ogól noksz tał cą cej Szko ły Mu zycz nej Ii II stop nia w Poz na niu, 

zdo byw ca Grand Prix w XI Kon kur sie Pia ni stycz nym im. prof. Lud wi ka Ste fań skie go i Ha li ny Czer ny -Ste fań skiej. 


