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Z pozoru wydaje się, że kompozytor
Fryderyk Chopin nie miał nic wspólnego
z naszym miastem. Jednak okazuje się, że
odwiedził on Płock w 1827 roku podczas
swojej podróży do Gdańska i to na własne
życzenie. Chopin w swoich pamiętnikach
napisał, że choć nasze miasto nie leży do−
kładnie na trasie wyprawy, to jednak
chciałby odwiedzić je ze względu na inte−
resujące zabytki. 

Wiadomo, że kompozytor podróżował
dyliżansem i zatrzymał się na poczcie przy
ul. Warszawskiej (dziś Kościuszki 13)
– naprzeciwko Domu Broniewskiego. Jego
pobyt w Płocku trwał kilka godzin. Dziś
trudno dokładnie powiedzieć, co Chopin
zwiedzał w naszym mieście. Zapewne by−
ły to średniowieczne mury zamku z dwie−
ma wieżami oraz położoną na wzgórzu ka−
tedrę. Być może, że widział nowy płocki
ratusz wybudowany w latach 1824−27. 

To wszystko oraz dużo więcej mogą zo−
baczyć dziś ci, którzy zawitają do Płocka.
A ponieważ Chopina znają wszyscy, także
goście z zagranicy, staje się on magnesem
do ściągnięcia turystów. 

Turystyka związana z dziedzictwem
Chopina jest szczególnie ważną sprawą
dla branży turystycznej oraz promocją Pol−
ski poza granicami kraju – czytamy w uch−
wale w sprawie przystąpienia Płocka do
LOT Mazowsze Chopina, którą radni za−
twierdzili na ostatniej sesji Rady Miasta. 

Organizacja chce zaproponować tury−
ście bogatą ofertę kulturalno−turystyczną

nie tylko w miejscach, w których Fryde−
ryk Chopin tworzył, czy przebywał. Chce
zwrócić uwagę na zabytkowe miasta znaj−
dujące się w pobliżu tych miejsc. Dlatego
Płock zostanie wpisany w szlak Chopina
na Mazowszu. Oznacza to, że w folde−
rach, które zostaną wydane przez LOT
„Mazowsze Chopina” pojawi się również
nasze miasto i jego najciekawsze zabytki.
Organizacja chce także stworzyć stronę
internetową (w czterech wersjach języko−
wych), gdzie zamieszczone zostaną
wszelkie informacje o atrakcjach, zdjęcia,
mapki lokalne oraz kalendarz imprez
i wydarzeń. Wszystkie miejsca umiesz−

czone na chopinowskim szlaku zostaną
specjalnie oznaczone. 

Na wszystkie przedsięwzięcia organiza−
cja chce zdobyć fundusze m.in. z progra−
mów Unii Europejskiej.

Oprócz Płocka w Lokalnej Organizacji
Turystycznej „Mazowsze Chopina” będą
działać m.in. Warszawa, Żelazowa Wola,
Sanniki, Wyszogród, Brochów i Iłów.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ma−
zowsze Chopina” przygotowuje również
obchody 200. rocznicy urodzin Fryderyka
Chopina. Jubileusz przypada w 2010 roku
i będzie szczególnie obchodzony na terenie
Mazowsza. M.D.

Płock przystąpił – na prawach członka założyciela – do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ma−
zowsze Chopina”

Kompozytor dla miasta
Dla zdrowia
maluchów

1 milion złotych jeszcze w tym roku
miasto przeznaczy na szczepienia prze−
ciwko meningokokom. 

Przypomnijmy, że są to bakterie,
które mogą spowodować zapalenie
opon mózgowo−rdzeniowych oraz wy−
wołać posocznicę (sepsę), czyli uogól−
nioną odpowiedź organizmu na zaka−
żenie. Według statystyk na choroby
wywołane meningokokami najczę−
ściej chorują dzieci w wieku 0−4 lat
oraz młodzież. Należy jednak pamię−
tać, że zachorować może każdy czło−
wiek, bez względu na wiek. 

– Szczepienia nie będą obowiązko−
we, a decyzję o jego wykonaniu pozo−
stawiamy rodzicom – mówił na sesji
Rady Miasta zastępca prezydenta
Piotr Kubera. – W pierwszej kolejno−
ści będą mogły być zaszczepione dzie−
ci, które mają nie więcej niż 6 lat. Je−
śli wystarczy pieniędzy zaszczepimy
dzieci w wieku 7−12 lat. 

Już niedługo zostanie przeprowadzo−
ny konkurs dla niepublicznych zakła−
dów opieki zdrowotnej, które podejmą
się wykonania szczepień. 

Andrzej Łachmański zaproponował,
żeby szczepić nie tylko przeciw menin−
gokokom, ale także przeciwko choro−
bom wywoływanym przez np. pacior−
kowce czy gronkowce.

– Jeśli będzie takie zapotrzebowanie,
chętnie rozpatrzymy taką propozycję
– obiecał Piotr Kubera. (m.d.)

Prawie dwie godziny musieli czekać
kierowcy, którzy 20 marca chcieli prze−
jechać starym mostem. Zderzyły się tam
trzy samochody.

– Wypadek wydarzył się o godzi−
nie 21.45 na drodze od strony Ra−
dziwia – opowiada Anna Lewan−
dowska z płockiej policji. – Łodzia−
nin kierujący Oplem Omegą zjechał
na lewy pas i zderzył się z mazdą
oraz toyotą. 

Samochody zablokowały całą jezd−
nię. Badania alkomatem wykazało, że
wszyscy kierowcy byli trzeźwi. Ka−
retka odwiozła ich do szpitala, ale po

oględzinach lekarskich zostali zwol−
nieni do domu. Dużo gorzej zniosły
zderzenie samochody, które zostały
solidnie uszkodzone (na zdjęciu).

Do drugiego wypadku doszło dzień
później, tym razem na rondzie przy no−
wym moście. 

– Kierujący Volkswagenem Passatem
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu re−
naultowi, który zjeżdżał z ronda – mówi
Anna Lewandowska. – W wyniku wy−
padku do szpitala trafił kierowca rena−
ulta oraz jego pasażerka. 

Utrudnienia w ruchu trwały prawie
godzinę. (m.d.) 

Mostowe kraksy

Chopin, będąc w Płocku, z pewnością nie omieszkałby odwiedzić TNP. To zdjęcie mogłoby
być zrobione w 1827 roku. Niestety, to tylko redakcyjny fotomontaż.
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* Przychodnia przy ul. Kolegialnej 47
może przestać istnieć; właściciel –
Płocki ZOZ wystawił budynek na
sprzedaż.

* Do zoo z dorzecza Amazonki przyje−
chały nietypowe ryby arapimy; nie
oddychają skrzelami, lecz przy pomo−
cy pęcherza pławnego. Na wolności
mogą osiągać długość do 5 m.

* Wstrzymana została budowa nowego
skrzydła w szpitalu na Winiarach.
Biegli muszą sprawdzić czy mate−
riały z których wykonano stropy są
odpowiednie i nie grożą zawaleniem
(podczas wichury przewróciły się 2
ściany). 

* Nietypowa Droga Krzyżowa przeszła
w piątek (14 marca) od katedry ul.
Grodzką na Stary Rynek.

* Dożywocia dla Roberta P. który w 2003
roku zamordował Krzysztofa Olewni−
ka zażądał prokurator.

* Prokuratura we Włocławku prowadzi
śledztwo w sprawie grudniowego wy−
cieku do Wisły paliwa z rurociągu
PERN. Podejrzewa się, że awaria na−
stąpiła w wyniku wcześniejszej kra−
dzieży oleju opałowego i benzyny.

* 12−latek z Podolszyc po wypiciu pół
litra wódki nieprzytomny trafił do
szpitala.

* Szczypiorniści Wisły pokonali w Miel−
cu Vive Kielce (33:29) i zdobyli Pu−
char Polski.

* PKN Orlen objął 180 udziałów (po 100
euro każdy) w nowej spółce Orlen In−
ternational Exploration & Production
Company w siedzibą w Amsterdamie.

* MZD ogłosił przetarg na przebudowę
sygnalizacji świetlnej na skrzyżo−
waniu Bielskiej z Kwiatka i Sienkie−
wicza.

* Galeria Wisła ma być otwarta w poło−
wie listopada.

* Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
uruchomiła 2 nowe kierunki kształce−
nia: zarządzanie nieruchomościami
i zarządzanie chemikaliami w przed−
siębiorstwie.

* Do 30 kwietnia małe i średnie przedsię−
biorstwa z powiatu płockiego zgła−
szać mogą swój udział w konkursie
„O kryształowy kokos roku”. Szcze−
góły na www.powiat.plock.pl

* Orlen otrzymał główną nagrodę na
Międzynarodowych Targach Przemy−
słu Chemicznego w Katowicach za
Bioester – paliwo z olejów roślinnych
dla diesli.

* Rada nadzorcza PKN Orlen ogłosiła
konkursy za prezesa i członków za−
rządu.

* W Małachowiance zorganizowano wy−
stawę poświęconą św. Andrzejowi
Boboli (jeden z trzech patronów Pol−
ski), który przez kilka lat był nauczy−
cielem w tej szkole. Zmarł w 1657 ro−
ku, zamęczony przez Kozaków B.
Chmielnickiego.

* Płocka Orkiestra Symfoniczna zagrała
(19 marca) dwa koncerty charytatyw−
ne na pomoc dla chorej na nowotwór
gimnazjalistki.

* W Wielką Sobotę na płockim stadionie
Wisła pokonała Wartę Poznań 3:1. Ra−
zem z biletem wstępu na mecz można
było otrzymać klubowy szalik.

* Drogowcy rozpoczęli remont ul.
Mościckiego; wykonanie odwod−
nienia i nowej nawierzchni potrwa
do maja. (j)

Garaże do wynajęcia

Prezydent przeznaczył do
wynajęcia (w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego)
5 garaży zlokalizowanych
przy ulicach: Dobrzyń−
ska/Norwida (trzy), Jakubow−
skiego i Jaśminowej. Wszyst−
kie garaże mają po 16 mkw.
Przetargi ogłosi administrator
nieruchomości MZGM−TBS.

Promocja zdrowia

Ogłoszony został kolejny
konkurs ofert na zadania w za−
kresie ochrony i promocji
zdrowia, które będą realizo−
wane w latach 2008 – 2010.
Dotyczyć one mają organiza−
cji i prowadzenia klubów pro−
filaktyki środowiskowej lub
grup socjoterapeutycznych
dla dzieci i młodzieży na osie−
dlach: Kolegialna, Wyszo−
grodzka, Podolszyce – Połud−
nie i Północ. Uczestnictwo
dzieci musi być bezpłatne,
a zajęcia prowadzone przez 6
dni w tygodniu. Oferent musi
także we własnym zakresie
zapewnić warunki lokalowe.
Na rok bieżący na realizację
tego zadania przeznaczono
110 tys. złotych.

Oferty adresowane na Peł−
nomocnika Prezydenta Miasta
ds. Organizacji Pozarządo−
wych należy składać w Biurze
Obsługi Klienta w Urzędzie
Miasta do 21 kwietnia br.
Szczegóły na stronie
www.ump.pl

Ośmiu wspaniałych

Ruszyła kolejna edycja Sa−
morządowego Konkursu Na−
stolatków „Ośmiu Wspania−
łych”, organizowanego przez
warszawską Fundację „Świat
na tak”. Do wyłonienia laurea−
tów etapu miejskiego powoła−
no 7−osobową komisję kon−
kursową pod przewodnictwem
Kazimierza Cieślika – Pełno−
mocnika Prezydenta ds. Orga−
nizacji Pozarządowych. (j)
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Minęło pół miesiącaPrezydent zarządził

Pasażerowie, którzy korzystają z au−
tobusów linii nr 31, 32 i 34 od kwietnia
będą mieli mniej połączeń. Komunika−
cja Miejska ograniczyła liczbę kursów
z i do Orlenu. Spowodowane jest to zbyt
małą liczbą pasażerów.

W nowym rozkładzie jazdy linii nr
31 Komunikacja usunęła po jednym
kursie z porannego i popołudniowego
szczytu. W dni robocze autobusy linii
nr 32, które jadą na Bramę nr I będą
kursowały tylko siedem razy dziennie
(do tej pory 15). Jeśli ktoś będzie

chciał wrócić autobusem tej linii bę−
dzie miał do dyspozycji sześć autobu−
sów dziennie (do tej pory 12). 

Zmniejszyła się także liczba połączeń
autobusów linii nr 34. 

Dokładne rozkłady jazdy można zna−
leźć na stronie www.km.ump.pl.

Władze Komunikacji Miejskiej nie
wykluczają, że godziny odjazdów auto−
busów mogą się zmienić. Dlatego cze−
kają na propozycje. Można je składać
osobiście w siedzibie spółki, telefonicz−
nie lub za pomocą e−maila. (m.d.)

Mniej kursów

Jerzy Nowakowski wygrał konkurs
na stanowisko Inżyniera Miasta. 

Do jego obowiązków będzie należała
m.in. koordynacja zadań inwestycyj−
nych i remontowych oraz opiniowanie
projektu Wieloletniego Planu Inwesty−
cyjnego. Będzie także współpracował
z inwestorami zewnętrznymi w zakresie
wspólnej realizacji inwestycji.

Jerzy Nowakowski ma 58 lat. Jest ab−
solwentem Akademii Rolniczej SGGW,
Wydziału Melioracji Wodnych. Ukończył
także studia podyplomowe w zakresie za−
rządzania i gospodarowania odpadami ko−
munalnymi przy Międzynarodowym In−
stytucie Zarządzania i Marketingu w Gos−
podarce Żywnościowej. Posiada tytuł rze−
czoznawcy w zakresie melioracji wod−

nych oraz prawo do wykonywania samo−
dzielnej funkcji kierownika budowy.

Był zastępcą dyrektora Wydziału Och−
rony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Urzędzie Wojewódzkim w Płocku, pre−
zesem Zarządu Wojewódzkiego Fundu−
szu Ochrony Środowiska w Płocku oraz
dyrektorem Departamentu Zasobów
Wodnych Ministerstwa Środowiska
w Warszawie. Zdał egzamin dla człon−
ków rad nadzorczych przed komisją egza−
minacyjną przy Ministrze Skarbu Pań−
stwa. Od 2002 roku pracuje w Urzędzie
Miasta Płocka, ostatnio na stanowisku dy−
rektora Wydziału Gospodarki Komunal−
nej i Ochrony Środowiska. Swoją nową
funkcję Inżyniera Miasta obejmie z po−
czątkiem maja. mk

Inżynier Miasta od maja

Nie ten bank
W uzupełnieniu informacji poda−

nej w poprzednim numerze prostu−
jemy, że Płocki Bank Żywności nie
jest organizacją tworzącą „Bank
Żywności w Płocku” – Związek
Stowarzyszeń. Organizację tę po−
wołały: Stowarzyszenie „Macierz
Płocka”, Płockie Stowarzyszenie
„Klub Abstynentów” i Stowarzy−
szenie Rodzin Abstynenckich „Ve−
ni, Vidi, Vici”. (j)

Akcja Katolicka Diecezji Płockiej or−
ganizuje w dniach 16 – 21 maja w kate−
drze publiczne czytanie całego tekstu
Pisma Świętego. Wszystkie księgi Sta−
rego i Nowego Testamentu (Biblii Ty−
siąclecia) czytane będą non−stop przez
około 120 godzin.

Chętni do udziału w maratonie po−
winni zgłosić się wcześniej do biura
AKDP przy ul. Mostowej 1, tel. 024/262
50 60 w godz. 10 – 16, by uzgodnić ter−
min i fragment tekstu Pisma Świętego
(5 – 9 minut), który chcą przeczytać. Do
przeczytania całej Biblii potrzeba około
900 osób.

Podobne maratony odbyły się już w kilku
miastach m.in. Poznaniu, Wrocławiu,
w ubiegłym roku w Ciechanowie. Ich celem
jest upowszechnienie znajomości Pisma
Świętego i praktyki obcowania z nim na co
dzień. Realizacją tego ogromnego przed−
sięwzięcia organizatorzy pragną wpisać się
w kalendarz obchodów Roku Biblii, Roku
św. Pawła i dodatkowo – w diecezji płockiej
– 150. rocznicy urodzin bł. abpa A.J. Nowo−
wiejskiego (patrona Akcji Katolickiej).

– Niech każdy na swój sposób ponow−
nie odkryje bezcenne i ponadczasowe
przesłanie Pisma Świętego – zachęcają
organizatorzy. Niech codzienna lektura
stanie się potrzebą serca, niech Słowo
Boże towarzyszy nam każdego dnia. (j)

Maraton biblijny
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Z inicjatywą budowy estakady nad
rondem u zbiegu ul. Wyszogrodzkiej
i wjazdu na nowy most wystąpili radni
z klubu Lewicy i Demokratów. – Od 13
października 2007 roku na rondzie poli−
cja zanotowała 27 zdarzeń – mówił
Piotr Nowicki. – Były to 24 kolizje i trzy
wypadki, w których ranne zostały cztery
osoby. To bardzo dużo.

LiD twierdzi, że w momencie kiedy
powstanie kolejny odcinek dróg doja−
zdowych do przeprawy (od węzła Do−
brzykowska do Gór), wzmożony ruch
ciężarówek zablokuje przejazd z cen−
trum w kierunku Warszawy i odwrotnie.
– Będziemy stać w długich korkach, czy−
li powtórzy się sytuacja, gdy na kilka
godzin włączono światła na tym skrzy−
żowaniu – argumentował Nowicki.
– Obniży to w znaczny sposób bezpie−
czeństwo płocczan, a kolejną uciążliwo−
ścią będzie zwiększona emisja spalin
oraz większy hałas. 

LiD chce, aby wiadukt nad Wyszo−
grodzką połączyć z obwodnicą północ−
ną Płocka, która ma przebiegać od no−
wego mostu do węzła Goślice. – Pod
koniec stycznia ubiegłego roku została
wydana decyzja środowiskowa w tej
sprawie – relacjonował Piotr Nowicki.
– Okazało się, że Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad nie planu−
je wybudowania estakady nad rondem
Wojska Polskiego. Dlatego dowiadywa−
łem się, czy jeśli miasto zdecyduje się na
tę inwestycję, to nie opóźni to budowy
obwodnicy północnej. Okazało się, że
nie ma problemu, aby wykonać ten wia−
dukt, czyli że decyzja środowiskowa nie
zostanie wstrzymana. 

Nowicki, jako przedstawiciel LiD, za−
proponował, aby budowę estakady wpi−
sać do WPI. Jej finansowanie miałoby
się odbyć z budżetu miasta. W 2008 ro−
ku można przeznaczyć na ten cel pięć
milionów złotych, rok później – 6 mln
zł, a w 2010 – 39 mln zł. 

– Potrzeba budowy estakady nad
ulicą Wyszogrodzką jest bezsporna
– mówił prezydent Mirosław Milew−
ski. – Ale rozpoczęcie tej inwestycji

naruszy dotychczasową decyzję środo−
wiskową. Oznacza to, że na co naj−
mniej półtora roku, a może nawet na
dwa lata zostanie wstrzymana budowa
obwodnicy północnej Płocka. Nie mo−
żemy do tego dopuścić. 

Prezydent wyjaśnił, że wydana
w styczniu ubiegłego roku decyzja
obejmuje obszar, na którym miałby
stanąć wiadukt. A ponieważ na kolejną
decyzję środowiskową czekalibyśmy
długo, to priorytetem – również dla
płocczan – jest doprowadzenie do koń−
ca najpierw budowy obwodnicy. – Do−
piero gdy ona powstanie będzie miała
sens budowa wiaduktu, gdyż dopiero
wtedy ciężarówki będą omijały Płock
– mówił Prezydent. 

Mirosław Milewski wyjaśnił, że sytu−
acja na rondzie Wojska Polskiego się
znormalizowała. Najgorzej było przez
pierwsze tygodnie, gdyż kierowcy nie
zwracali uwagi na nową organizację ru−
chu. W tej chwili, według raportów po−
licyjnych, skrzyżowanie to niczym nie
różni się od innych, jeśli chodzi o liczbę
wypadków czy kolizji. 

– Gdybym miał pewność, że budowa
estakady nie zablokuje prac przy ob−
wodnicy północnej, to na pewno zary−
zykowałbym taką inwestycję – mówił
Prezydent. – Ale, niestety, mam wąt−
pliwości. 

Artur Jaroszewski z Platformy Oby−
watelskiej zaproponował, aby decyzję
o budowie wiaduktu nad ul. Wyszo−
grodzką podjąć dopiero wtedy, gdy bę−
dzie wiadomo czy płocki wiadukt nie
wstrzyma obwodnicy północnej. – Daj−
my Prezydentowi miesiąc na przedsta−
wienie odpowiednich ekspertyz – apelo−
wał do radnych.

Po naradzie, radni z klubu LiD po−
stanowili zdjąć z porządku obrad sesji
ten punkt. – Liczymy, że do czasu ko−
lejnych obrad, będzie już wszystko
wiadomo i wtedy radni z czystym su−
mieniem będą mogli zagłosować za
budową wiaduktu nad rondem Wojska
Polskiego – zakończył burzliwą dy−
skusję Piotr Nowicki. M.D.

Nie udało się radnym wprowadzić do Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego zadania pn. „Budowa wiaduktu nad rondem
im. Wojska Polskiego” 

Decyzja odroczona

18 marca Zarząd Województwa Ma−
zowieckiego zaakceptował harmono−
gram naboru wniosków w ramach RPO
WM. Jest o co walczyć, do rozdyspono−
wania jest 1,8 mld euro. Pierwsze kon−
kursy dotyczyć będą m.in. dróg, ochro−
ny zdrowia, kultury i wsparcia dla
przedsiębiorców.

W tym roku ogłoszone zostaną nabo−
ry w ramach aż 20 z 25 działań w ra−
mach RPO WM. Zarząd Województwa
akceptując, opracowany przez Mazo−
wiecką Jednostkę Wdrażania Progra−
mów Unijnych harmonogram, chciał
aby w pierwszej kolejności ruszyły kon−
kursy, które będą się cieszyć najwię−
kszym zainteresowaniem beneficjen−
tów. Aby ułatwić przygotowania do ko−
lejnych konkursów, postanowiono rów−
nież przedstawić kalendarz naborów na
najbliższe dwa lata. 

– W tej agendzie stawiamy przede
wszystkim na likwidację barier, duże
uproszczenia i pomoc dla beneficjen−
tów. Stąd wprowadzenie preselekcji,
uproszczenie wniosków i większa ela−
styczność w stosunku do potrzeb wnio−
skodawców – podkreśla marszałek
Adam Struzik. 

Instytucją wdrażającą RPO na Mazo−
wszu jest Mazowiecka Jednostka Wdra−
żania Programów Unijnych (MJWPU).
To właśnie tu przyszli beneficjenci będą
mogli otrzymać szczegółowe informa−
cje, dotyczące zasad i terminów nabo−
rów. W tym celu uruchomiono specjalną

infolinię 801 101 101 oraz (22) 29 52
112 (punkt_kontaktowy@mazowia.eu).

– W celu lepszego dotarcia z informa−
cją dotyczącą RPO do beneficjentów
z całego Mazowsza, w terenowych dele−
gaturach Urzędu Marszałkowskiego zo−
stały uruchomione także specjalne pun−
kty informacyjne. Delegatury będą rów−
nież organizować akcje szkoleniowe
skierowane do potencjalnych benefi−
cjentów – informuje wicemarszałek,
Stefan Kotlewski.

RPO województwa mazowieckiego
zawiera priorytety. Najwięcej środków
przeznaczonych zostanie na: regionalny
system transportowy – 538,5 mln euro,
tworzenie warunków dla rozwoju poten−
cjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
– 430 mln euro oraz na przyspieszenie e−
rozwoju Mazowsza – 205 mln euro.

Beneficjentami mogą być: jednostki
samorządu terytorialnego (ich związki
i stowarzyszenia), jednostki organiza−
cyjne posiadające osobowość prawną,
administracja rządowa, parki narodowe
i krajobrazowe, Lasy Państwowe (i ich
jednostki organizacyjne), zakłady opie−
ki zdrowotnej (działające w publicznym
systemie ochrony zdrowia), jednostki
naukowe, instytucje kultury, szkoły
wyższe, osoby prawne i fizyczne będące
organami prowadzącymi szkoły i pla−
cówki, jednostki sektora finansów pub−
licznych (posiadające osobowość praw−
ną), partnerzy społeczni i gospodarczy,
organizacje pozarządowe. Opr. (j)

Unijna kasa

Betek−Nieruchomości opracuje doku−
mentację projektowo−kosztorysową dla
zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudo−
wa Szkoły Podstawowej nr 13 w Trze−
powie”. W przetargu zaproponował on
cenę ponad 240 tys. zł. 

Zakres prac będzie obejmować
m.in. opracowanie projektów budo−
wlano −wykonawczych: łącznika po−
między budynkiem istniejącym a salą

gimnastyczną, technologii kotłowni
olejowej, sali gimnastycznej z adapta−
cją projektu gotowego, boisk i urzą−
dzeń sportowych (w tym boiska do
piłki ręcznej i koszykówki), boiska do
siatkówki, 60−metrowej bieżni oraz
adaptacji zbiornika ścieków. Betek
wykona także projekt zagospodarowa−
nia terenu, nowych dróg i chodników
oraz oświetlenia. (m.d.)

Do przebudowy

Poznańskie Biuro Inżynierii Transpor−
tu, Pracownie Projektowe – Cejrowski &
Krych zajmie się opracowaniem Studium
transportowego i bezpieczeństwa tran−
sportu w Płocku. Do przetargu stanęło sie−
dem firm, ale poznańska okazała się naj−
tańsza – 463 tys. 112 zł. 

W ciągu czterech miesięcy firma musi
zdiagnozować stan istniejącego systemu
transportowego miasta oraz wykonać po−
miary i analizy ruchu. Drugi etap, obejmu−
jący pozostały zakres zamówienia, będzie
wykonany w ciągu ośmiu miesięcy.

Firma wykona diagnozę stanu istnieją−
cego systemu transportowego z uwzględ−
nieniem m.in.: wewnętrznego układu dro−
gowo−ulicznego, układu kolejowego, in−
frastruktury dla ruchu rowerowego i pie−
szego, parkingów, stanu komunikacji pub−

licznej, układu dróg wodnych, rozwoju
motoryzacji oraz stanu środowiska, wyni−
kającego z eksploatacji dróg, linii kolejo−
wych, lotnisk oraz portów. 

Niezbędne będzie także wykonanie po−
miarów i analiz ruchu, na które składać się
będzie: zebranie danych demograficz−
nych, statystyki zdarzeń drogowych
z ostatnich czterech lat, informacji o ła−
dunkach niebezpiecznych przewożonych
koleją, zebranie danych dotyczących na−
ziemnej infrastruktury drogowej oraz do−
tyczących transportu publicznego, mają−
cego wpływ na przepustowość dróg. Poz−
nańska firma wykona także dobowe po−
miary natężeń ruchu na 35 płockich skrzy−
żowaniach. Pomiary te będą wykonywane
w godzinach największego szczytu, czyli
między godz. 7−10 i 14−17. (m.d.)

Już niedługo będzie wiadomo, ile samochodów wjeżdża i wyjeżdża z Płocka 

Ruch w mieście
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1. UCHWAŁA NR 309/XXII/08
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
za rok 2007 z działalności Miejskiego
Rzecznika Konsumentów w Płocku,

2. UCHWAŁA NR 310/XXII/08
w sprawie zmian w Budżecie Miasta
Płocka na 2008 rok,

3. UCHWAŁA NR 311/XXII/08
w sprawie zmian w Budżecie Miasta
Płocka na 2008 rok, 

4. UCHWAŁA NR 312/XXII/08
w sprawie ustalenia Regulaminu na rok
2008 wynagradzania nauczycieli za−
trudnionych w szkołach, placówkach
oświatowych oraz placówkach opie−
kuńczo – wychowawczych prowadzo−
nych przez miasto Płock, 

5. UCHWAŁA NR 313/XXII/08
w sprawie określenia zadań rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz przezna−
czenia na nie środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno−
sprawnych na rok 2008,

6. UCHWAŁA NR 314/XXII/08
w sprawie przystąpienia Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku
do projektu systemowego dofinanso−
wanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 –
2013, Priorytet VII Promocja integra−
cji społecznej, Poddziałanie 7.1.2.
Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez powiatowe centra po−
mocy rodzinie,

7. UCHWAŁA NR 315/XXII/08
w sprawie wydzierżawienia nierucho−
mości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Płock przy ul. Miodowej
w Płocku, 

8. UCHWAŁA NR 316/XXII/08
w sprawie zgodności projektu Miejsco−
wego planu zagospodarowania prze−
strzennego dla terenu położonego
w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej
i 1 Maja z ustaleniami Studium uwarun−
kowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Płocka,

9. UCHWAŁA NR 317/XXII/08
w sprawie Miejscowego planu zagospo−
darowania przestrzennego dla terenu
położonego w Płocku u zbiegu ulic:
Królewieckiej i 1 Maja, 

10. UCHWAŁA NR 318/XXII/08
w sprawie nadania statutu Miejskiemu
Zarządowi Dróg w Płocku, 

11. UCHWAŁA NR 319/XXII/08
w sprawie zmiany uchwały Nr
248/XXX/92 Rady Miasta Płocka
w sprawie uchwalenia dnia 7 czerwca
„Dniem Historii Płocka”,

12. UCHWAŁA NR 320/XXII/08
w sprawie wystąpienia Gminy Płock ze
stowarzyszenia gmin i powiatów pod
nazwą Ogólnopolska Federacja Mło−
dzieżowych Samorządów Lokalnych,

13. UCHWAŁA NR 321/XXII/08
w sprawie wyrażenia zgody na przystą−
pienie Miasta Płock do Lokalnej Organi−
zacji Turystycznej Mazowsze Chopina,

14. UCHWAŁA NR 322/XXII/08
w sprawie wyrażenia zgody na realiza−
cję przez Szkołę Podstawową Nr 5
w Płocku Ogólnopolskiego Programu
Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Śpiewająca Polska”, współfinanso−
wanego przez Narodowe Centrum Kul−
tury w Warszawie,

15. UCHWAŁA NR 323/XXII/08
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umów na okres przekraczający rok bu−
dżetowy na przebudowę ulicy Gałczyń−
skiego w Płocku oraz na monitoring
konstrukcji mostu podwieszonego
przez rzekę Wisłę w Płocku.

z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na XXII 
sesji w dniu 18 marca 2008 roku:

Radni zdecydowali, że Płock wy−
stąpi ze stowarzyszenia gmin i powia−
tów pod nazwą Ogólnopolska Federa−
cja Młodzieżowych Samorządów Lo−
kalnych. Organizacja mieści się
w Koszalinie. 

W 2001 roku młodzież wystąpiła
z wnioskiem, aby Rada Miasta Płocka
podjęła uchwałę o przystąpieniu do fe−
deracji. Radni zgodzili się na to, gdyż
celem miała być wspólna wymiana
doświadczeń, udział w szkoleniach,

podnoszenie skuteczności działań oraz
udzielanie wzajemnej pomocy formal−
no−organizacyjnej. Jednak od ponad
czterech lat młodzież nie bierze udzia−
łu w obradach i nie korzysta z pomocy
Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżo−
wych Samorządów Lokalnych. Dlate−
go radni zdecydowali, że nasze miasto
wystąpi z tej organizacji. Wiąże się to
również z tym, że płocki samorząd nie
będzie musiał płacić corocznej składki
członkowskiej. (m.d.)

Bez samorządu

Przy Urzędzie Miasta od ośmiu lat
działa biuro Miejskiego Rzecznika
Konsumentów. Zajmuje się ono m.in.
prowadzeniem bezpłatnego poradnic−
twa i udzielaniem informacji prawnej
dla konsumentów, występowaniem do
przedsiębiorców w sprawach ochrony
ich praw i interesów, wytaczaniem po−
wództw na rzecz konsumentów. 

W 2007 roku pracownicy biura
udzielili ponad 2,7 tysiąca porad, to
o około 300 więcej niż rok wcześniej.
Większość osób zasięgnęła informacji
telefonicznej. Forma kontaktu jest do−
wolna, a jej wybór należy do konsu−
menta.

Do rzecznika zgłasza się najwięcej
osób indywidualnych (2474), ale z po−
rad korzystają również podmioty gos−
podarcze (187). Najwięcej pytań
– 2018 – dotyczyło spraw związanych
z branżą handlową, znacznie mniej
z działalnością usługową (495) oraz
budowlaną (31). Reklamacje dotyczy−
ły najczęściej zakupionego sprzętu
komputerowego, telekomunikacyjne−
go, AGD i RTV (741). Konsumenci
mieli również zastrzeżenia do sposobu
zawierania i rozwiązywania umów,
np. o sprzedaży ratalnej towarów,
z operatorami telefonii komórkowych
i z operatorami telewizji cyfrowej.
Wiele interwencji rzecznika dotyczyło
również zakupu przez płocczan mebli
i innego wyposażenia mieszkań i do−
mów (stolarka okienna, drzwi, glazu−
ra, terakota itp.).

W 581 przypadkach zasięgano infor−
macji zanim zgłoszono reklamację to−
waru lub usługi. 

Pomoc rzecznika w takich sprawach
polegała na przedstawieniu podstaw
prawnych i procedur działania, a także po−
daniu wzoru pisma do przedsiębiorcy. 

W 2007 roku pracownicy płockiego
biura Miejskiego Rzecznika Konsu−
mentów uczestniczyli w 15 procesach
sądowych (w 2006 r. – 66), z których
zakończono 8, w tym 7 na korzyść
konsumenta. Wynik jednej sprawy był
niekorzystny.

Rzecznik Konsumentów współdziała
także z delegaturami Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, Państwo−
wej Inspekcji Handlowej oraz organiza−
cjami, do których zadań statutowych
należy ochrona interesów konsumen−
tów, w tym składanie do UOKiK wnio−
sków i sygnalizowanie problemów, któ−
re wymagają działań na szczeblach ad−
ministracji rządowej. Rzecznik współ−
pracuje m.in. z prokuraturą i urzędem
skarbowym.

Od ośmiu lat rzecznik prowadzi rów−
nież edukację konsumencką wśród mło−
dzieży szkolnej. Program skierowany
jest do uczniów klas maturalnych płoc−
kich liceów ogólnokształcących. 

Podczas 45−minutowych zajęć przed−
stawiane są najważniejsze podstawy
prawne roszczeń konsumenckich. Wy−
jaśniane są pojęcia: rękojmia, gwaran−
cja, sprzedaż na odległość, reklamacja.
Podczas spotkań uczniowie mają rów−
nież możliwość zadawania pytań. 

W 2007 roku w takich spotkaniach
uczestniczyło ponad 531 uczniów z sze−
ściu szkół. Z przeprowadzonych ankiet
wynika, że 74 proc. z nich miała prob−
lem konsumencki, ale w większości (82
proc.) sprawę udało się załatwić pozy−
tywnie. M.D.

* Biuro Miejskiego Rzecznika Konsu−
mentów, Urząd Miasta (wejście od ul.
Zduńskiej 3), pokój nr 13 (C), tel. 367
15 81, poniedziałki, wtorki, czwartki
i piątki w godz. 7.30−15.30, środy od
godz. 9.30 do 17.30

Rzecznik 
dopomoże

Po raz pierwszy od wielu lat Dni Hi−
storii Płocka nie odbędą się w pier−
wszy weekend czerwca. Na przesunię−
cie terminu święta naszego miasta jed−
nogłośnie zgodzili się radni na marco−
wej sesji. 

Pierwszy weekend czerwca przypada
w tym roku od 6. do 8. W tym samym
czasie, a dokładnie 7 czerwca odbędzie

się ceremonia otwarcia Mistrzostw Eu−
ropy w Piłce Nożnej. Dzień później zo−
stanie rozegrany pierwszy mecz polskiej
reprezentacji. A ponieważ organizato−
rzy chcą, aby w święcie miasta wzięło
udział jak najwięcej płocczan, dlatego
przełożyli Dni Historii. W tym roku od−
bywać się one będą od 30 maja do 1
czerwca. (m.d.)

Zabawa wcześniej

Radni określili zadania rehabilitacji
zawodowej i społecznej i podzielili
przeznaczone na nie środki przekazane
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na 2008 rok.
W tym roku miasto otrzymało 4 mln 71
tys. 773 złote. 

W porównaniu z rokiem ubiegłym
w rozdziale pieniędzy wprowadzono
kilka zmian, wynikających z aktualnego
zainteresowania poszczególnymi forma−
mi wsparcia. I tak np. zmniejszono kwo−
tę przeznaczoną na zwrot kosztów przy−
stosowania stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych, zwiększono za to
do 202 tys. złotych pulę przeznaczoną

na refundację kosztów wyposażenia sta−
nowisk dla tych osób. Zwiększone zain−
teresowanie niepełnosprawnych podję−
ciem działalności gospodarczej zaowo−
cowało przeznaczeniem na ten cel 405
tys. złotych. Za 260 tysięcy dla doro−
słych i 140 tysięcy dla dzieci i młodzie−
ży zorganizować będzie można turnusy
rehabilitacyjne, a na dofinansowanie za−
opatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
i przedmioty ortopedyczne z tego fun−
duszu przeznaczono ponad 535 tys. zł.
Kolejne 500 tysięcy zasili zadania zwią−
zane z likwidacją barier architektonicz−
nych, a 430 tysiącami dofinansowania
zostanie rehabilitacja. (j)

Pieniądze z PFRON 
podzielone
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Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Ponownie proszę o postawienie wiat
przystankowych przy ul. Ciechomickiej
przy skrzyżowaniach z ul. św. siostry
Faustyny i Semestralną. 2/ Proszę
o przeprowadzenie kontroli w budynku,
będącym w użytkowaniu RMO „Prado−
lina Wisły”. 3/ Proszę o zamontowanie
bariery na ul. Łąckiej, która zabezpie−
czy posesje przed wypadkami i wyrów−
nanie poboczy ul. Kutnowskiej.

Arkadiusz Iwaniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o przedstawienie raportu koli−
zji i wypadków samochodowych na
rondzie w ul. Wyszogrordzkiej. 2/ Pro−
szę o podanie kosztów rocznych fun−
kcjonowania rad nadzorczych w spół−
kach gminnych. 3/ Gdzie jest sprzęt
z wyłączonych z użytkowania gabine−
tów odnowy i gdzie można z niego ko−
rzystać? 4/ Kostka granitowa u zbiegu
ul. Tumskiej i Kościuszki została zastą−
piono polbrukiem. Proszę podać przy−
czyny tej zmiany i czy jest to zgodne
z projektem remontu Tumskiej.

Artur Jaroszewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Niedawno wybudowane uliczki
osiedlowe w Imielnicy rozjeżdża cięż−
ki sprzęt np. Porzeczkową. 2/ Czy
w ramach budowy ostatniego odcinka

dróg dojazdowych przewidziana jest
modernizacja ronda przy ul. Dobrzy−
kowskiej?

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o wykonanie chodnika przy
ul. Dobrzyńskiej oraz naprawę odcinka
od ul. Kredytowej do ul. Gałczyńskie−
go. 2/ Proszę o rozważenie propozycji
odkupienia wystawionej na sprzedaż
działki przy ul. Kwiatowej od dotych−
czasowego właściciela (ENERGA)
i wykonanie na niej placu zabaw lub
parkingu. 3/ Proszę o naprawę zdewa−
stowanego łącznika dla pieszych, pro−
wadzącego do budynku przy ul. Jasnej
12/1 oraz zamontowanie tam oświetle−
nia. 4/ Proszę o wskazanie terminu za−
kończenia prac modernizacyjnych przy−
chodni przy ul. Góry 7.

Elżbieta Gapińska

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W jaki sposób Urząd Miasta zamie−
rza zabezpieczyć potrzeby lokalowe
NZOZ Intermed przy Kolegialnej 47,
w przypadku sprzedaży tego budynku?
2/ Ponownie proszę o wyjaśnienie
w sprawie wykupu baru mlecznego
przy ul. Tumskiej.

Piotr Szpakowicz

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Wnoszę o udostępnienie miejsc
parkingowych na chodniku ul. Biel−
skiej – pomiędzy Starym Rynkiem
a ul. Synagogalną. 2/ Wnoszę o uw−
zględnienie podczas remontu ul. Wy−
szogrodzkiej (od Kilińskiego do Gra−
nicznej) wykonania ścieżek rowero−
wych. Opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone 
podczas XXII sesji Rady Miasta Płocka
w dniu 18 marca 2008 roku:
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Obecnie mieści się tam niepubliczna
przychodnia Intermed oraz Miejski Oś−
rodek Pomocy Społecznej. Budynek
stoi u zbiegu ul. Kolegialnej i al. Kiliń−
skiego. Przez wiele lat należał do mia−
sta. Po przekształceniu publicznego
ZOZ−u w spółkę, Płocki Zakład Opieki
Zdrowotnej stał się jego właścicielem.
Teraz spółka myśli o jego sprzedaży. 

– Leczy się tam 12 tysięcy pacjentów
– mówiła Elżbieta Gapińska. – Jeśli bu−
dynek zostanie sprzedany, przychodnia
zostanie zlikwidowana, a osoby korzy−

stające z niej zostaną bez swoich leka−
rzy. Przecież można zapisać w doku−
mentach, że nawet po sprzedaży część
budynku musi być przeznaczona na
przychodnię. 

– Jest to prawnie niemożliwe – wyjaś−
niał zastępca prezydenta Piotr Kubera. 

Paweł Kolczyński z PiS denerwował
się, dlaczego radni bronią prywatnego
przedsiębiorcy. 

– Przecież ludzie, którzy prowadzą tę
przychodnię zarabiają na niej, jak każdy
inny, który prowadzi działalność gospo−
darczą – mówił. – Można przecież pla−
cówkę przenieść w inne miejsce. 

Po zgodzie radnych na sesji zabrała
również głos kierowniczka Intermedu.
– Prosimy Prezydenta o pomoc, bo gro−
zi nam likwidacja – mówiła. – Chcieli−
byśmy wykupić część budynku, tzn. par−
ter. Nie stać nas na wykupienie całego
obiektu. Można przy sprzedaży podzielić
budynek np. piętrami. 

Kierowniczka przekonywała, że do−
brze by było, aby przychodnia została
w tym samym miejscu, gdyż w pobli−
żu nie ma lokalu na parterze o po−
wierzchni ok. 350 mkw., który nada−
wałby się na przychodnię. – A pacjen−
ci są przyzwyczajeni do naszych leka−
rzy i do miejsca – mówiła. 

– Jestem przekonany, że nawet po
sprzedaży budynku, niepubliczny za−
kład opieki zdrowotnej tam zostanie
– mówił prezydent Mirosław Milew−
ski. – Nie sądzę, żeby nowy właściciel
znalazł lepszego najemcę niż Inter−
med, który płaci 22 złote za metr kwa−
dratowy powierzchni. 

Prezydent przekonywał, że budynek
musi zostać sprzedany, gdyż wymaga
remontu (na to Płocki Zakład Opieki
Zdrowotnej nie ma pieniędzy), a duża
część powierzchni nie jest wykorzy−
stywana. Do niedawna mieściły się
tam jeszcze gabinety stomatologiczne,
należące do PZOZ−u, ale zostały prze−
niesione na ul. Reja. (m.d.)

Dyskusję na marcowej sesji Rady Miasta wywołał temat sprzeda−
ży budynku położonego przy ul. Kolegialnej 47

Trzeba sprzedać

Na marcowej sesji radni zatwier−
dzili regulamin wynagradzania nau−
czycieli zatrudnionych w szkołach,
placówkach oświatowych oraz opie−
kuńczo−wychowawczych prowadzo−
nych przez miasto. Regulamin okre−
śla wysokość stawek dodatków za
wysługę lat, motywacyjnego, fun−
kcyjnego, za warunki pracy oraz za
pracę w godzinach ponad wymiaro−
wych i za zastępstwa. 

Zgodnie z Kartą Nauczyciela kwota
bazowa, stanowiąca podstawę kształ−
towania średnich wynagrodzeń nau−
czycieli, w 2008 roku wynosi 2074,15
zł. W stosunku do 2007 roku wzrosła
ona o 10 proc. W praktyce oznacza to,
że wynagrodzenie nauczycieli brutto
(biorąc pod uwagę wszystkie jego
składniki) nie może wynosić mniej
niż: dla stażysty – 1700,80 zł; dla na−
uczyciela kontraktowego – 2126 zł;
dla nauczyciela mianowanego
– 2976,41 zł; a dla nauczyciela dyplo−
mowanego – 3826,81 zł. 

Na wynagrodzenie nauczycieli skła−
dają się: pensja zasadnicza, wynagro−
dzenie za godziny ponadwymiarowe
i za zastępstwa, dodatki za: wysługę lat

(1 proc. za każdy rok pracy), motywa−
cyjny, funkcyjny, warunki pracy oraz za
pracę w porze nocnej, a także nagrody. 

Nauczycielowi, w wypadkach uza−
sadnionych szczególnymi osiągnięcia−
mi dydaktycznymi, wychowawczymi
lub opiekuńczymi, jakością świadczo−
nej pracy, oceną pracy oraz zaangażo−
waniem, może być przyznany dodatek
motywacyjny. Jego wysokość ustala
dla nauczycieli dyrektor, a dla dyrek−
tora – Prezydent Płocka. Może zostać
on przyznany na okres od czterech
miesięcy do roku. 

Dyrektor oraz wicedyrektorzy
otrzymują dodatki funkcyjne. Ich wy−
sokość zależy od liczby oddziałów
w placówce oraz od liczby wicedyrek−
torów. Najwięcej dostanie dyrektor,
który samodzielnie kieruje szkołą – w
zależności od liczby oddziałów kwota
ta wynosi od 378 do 2687 zł. W przy−
padku dyrektora przedszkola, który
samodzielnie kieruje placówką kwota
dodatku funkcyjnego wynosi od 406
do 1546 zł. Dla dyrektora specjalnego
ośrodka szkolno−wychowawczego,
który sam nim rządzi, dodatek wynosi
od 1224 do 2747 zł.

Im więcej jest wicedyrektorów, tym
mniejsze są dodatki funkcyjne zarów−
no dla nich, jak i dla dyrektora. 

Dodatki funkcyjne przysługują rów−
nież nauczycielom, którzy są opiekuna−
mi stażu, mają w danej klasie wycho−
wawstwo lub sprawują funkcję doradcy
metodycznego albo nauczyciela−konsul−
tanta. Za wychowawstwo przysługuje
dodatkowo 100 zł, a za pełnienie funkcji
opiekuna stażu – 66 zł, a za resztę do−
datkowych obowiązków – 55 zł. 

Ponadto nauczycielom mogą zostać
przyznane nagrody. Mogą otrzymać je
ci, którzy wykażą się osiągnięciami dy−
daktyczno−wychowawczymi oraz za
pracę w komisjach egzaminacyjnych.
Nagrody przyznaje dyrektor. Ma on do
rozdysponowania 13,43 zł na każdego
ucznia przystępującego do sprawdzianu,
egzaminu czy matury. Jeśli pomnoży tę
sumę przez liczbę uczniów, ustali kwo−
tę, jaką wypłaci swoim nauczycielom.
Jeśli dana szkoła uzyska średnią wyższą
niż średnia z danego egzaminu w mie−
ście, nauczyciele dostaną dwukrotność
tej sumy. Natomiast szkoła, która zdo−
będzie najlepszy wynik, dostanie aż trzy
razy więcej. M.D.

Więcej dla nauczycieli
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50 tysięcy paczek papierosów i 30 tysię−
cy litrów paliwa trafiło w ręce policjantów.
Wszystkie towary pochodziły z przemytu. 

– Od kilku miesięcy płocki wydział
Centralnego Biura Śledczego rozpraco−
wywał zorganizowaną grupę przestęp−
czą – mówi Mariusz Gierula, rzecznik
prasowy policji. – Przemycała ona
i wprowadzała do obrotu duże ilości pa−
pierosów bez polskich znaków akcyzy.

Według ustaleń policjantów przestęp−
cy przemycali papierosy do krajów Eu−
ropy Zachodniej, a jeden z punktów
przerzutowych był na Mazowszu. 

Już w styczniu Lubuski Oddział Straży
Granicznej przechwycił transport pięciu
tysięcy papierosów o wartości blisko 300
tys. zł. Trop prowadził do Płocka. W poło−
wie marca na teren bazy transportowej
w Starej Białej wkroczyło kilkunastu poli−
cjantów z CBŚ i KMP w Płocku. Przemyt−
nicy załadowywali towar na ciężarówkę. 

– Okazało się, że papierosy bez pol−
skich znaków akcyzy są ukrywane
w transporcie mrożonek, który miał je−
chać do Francji – opowiada Gierula. 

W tym samym czasie druga grupa poli−
cjantów zlikwidowała magazyn w Płoc−
ku, gdzie przestępcy przechowywali pa−
pierosy. Łącznie zabezpieczono 50 tysię−
cy paczek papierosów. W trakcie prze−
szukania znaleziono również 30 tysięcy
litrów podrobionego oleju opałowego.
Wartość zabezpieczonego towaru wyli−
czono na blisko 400 tysięcy złotych. 

W ręce policji wpadło siedmiu męż−
czyzn w wieku od 31 do 43 lat. Wszyscy
są płocczanami. Grozi im do pięciu lat
więzienia. Dodatkowo za udział w zor−
ganizowanej grupie przestępczej kara
może zostać zwiększona o połowę.

Policjanci nie wykluczają kolejnych
zatrzymań, gdyż nadal ustalają szlaki
przerzutowe i odbiorców trefnego to−
waru. (m.d.)

Zamrażali towar
* Na ul. Wyszogrodzkiej został napad−

nięty 20−latek. Napastnik przewró−
cił go na ziemię, bił pięściami, a na−
stępnie zabrał telefon i portfel z do−
kumentami.

* Ze sklepu przy ul. Wyszogrodzkiej
złodzieje wynieśli artykuły motory−
zacyjne.

* W hali produkcyjnej przy ul. Prze−
mysłowej 37−letni mężczyzna spadł
z drabiny z wysokości około dwóch
metrów. Ranny z pękniętą kostką
trafił do szpitala.

* Z parkingu przy ul. Kolejowej zło−
dzieje zabrali skodę. 

* W środę, 19 marca podczas robót
ziemnych przy ul. Kutnowskiej zna−
leziono granat, który pochodził
prawdopodobnie z czasów II wojny
światowej. Niewypał został wywie−
ziony na poligon przez saperów
z Nowego Dworu. 

* W al. Jachowicza doszło do groźne−
go wypadku. 19−letni kierowca ci−
troena wpadł w poślizg i uderzył
w tył golfa, który z kolei uderzył
w drzewo. Kierowcą golfa był męż−
czyzna z Czerwińska. Kiedy straża−
cy uwolnili go z auta twierdził, że
nic mu się nie stało. Jednak po prze−
wiezieniu do szpitala okazało się,
że mężczyzna ma połamane obie
nogi. Ranny nie czuł bólu, bo od
dawna jest sparaliżowany.

* W ręce policji wpadł mężczyzna,
który kupował narkotyki oraz jego
diler. Obaj mężczyźni mają po 25
lat. W mieszkaniu na Starówce fun−
kcjonariusze znaleźli 13 torebek
z suszem roślinnym, pięć torebek
z białym proszkiem, 180 paczek
papierosów oraz cztery butelki z al−
koholem – wszystko bez akcyzy.
Policjanci zatrzymali także matkę
dilera. 

* Z mieszkania przy ul. Kazimierza
Wielkiego złodzieje wynieśli bate−
rie wannowe i zlewozmywakowe,
kuchnie gazową i węglową, żeliwne
drzwiczki oraz ruszty od pieca kaf−
lowego.

* Przy al. Jana Pawła II policjanci za−
trzymali 42−letniego kierowcę
Volkswagena Golfa. Mężczyzna
urządził sobie rajd po ulicach. Za−
czął od Trzepowa, wpadł na drogę
krajową nr 60, skręcił na Brocho−
cin, wyjechał na ul. Otolińskiej
i skręcił w Żyzną. Niebezpieczną
jazdę kontynuował przez Podolszy−
ce Północne i wreszcie wpadł w rę−

ce policji na Podolszycach Połud−
niowych. O brawurowej jeździe od
krawężnika do krawężnika zaalar−
mowali inni uczestnicy ruchu. Oka−
zało się, że kierowca volkswagena
– mieszkaniec gminy Mała Wieś
– miał ponad 1,2 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu. 

* Z salonu samochodowego na Wiel−
kiej Płycie złodzieje wynieśli mo−
nitor. 

* W hipermarkecie przy ul. Wyszo−
grodzkiej zatrzymano 18−latka, któ−
ry próbował wynieść ze sklepu ko−
szulkę, spodnie, bluzę, buty, skar−
petki, rękawice oraz dwie pary oku−
larów. Wartość łupów wyniosła po−
nad 250 złotych i dlatego chłopak
odpowie za popełnienie przestęp−
stwa, a nie za wykroczenie.

* W dyskoncie przy ul. Tysiąclecia
złapano kilku złodziejaszków, któ−
rzy próbowali wyjechać wózkiem
załadowanym artykułami spożyw−
czymi, chemicznymi i alkoholem
wartymi prawie 350 zł. Jednego ze
złodziei udało się zatrzymać.

* Z mieszkania przy ul. Otolińskiej
zginął stary odkurzacz i pralka
Frania. 

* Do szpitala trafił 12−latek, który wy−
pił pół litra wódki. Lekarze przez
dwie godziny ratowali mu życie.
Badanie krwi wykazało, że nastola−
tek miał 2,44 promila alkoholu
w organizmie. 

* Z mieszkania na osiedlu Kolegialna
złodzieje wynieśli telewizor.

* 25−letni kierowca mercedesa nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu
i zderzył się z Fordem Focusem
prowadzonym przez 35−letnią ko−
bietę w ciąży. Ranna oraz jej pasa−
żer trafili do szpitala. Do zdarzenia
doszło na skrzyżowaniu ul. Polnej
i Jasnej.

* 23−letni płocczanin został zaatako−
wany przez trzech nieznanych
sprawców na ul. Wyszogrodzkiej.
Pobili oni mężczyznę i zabrali mu
telefon komórkowy. 

* Nieznani sprawcy wybili szyby
w kiosku Ruchu przy al. Jachowi−
cza.

* Złodzieje dostali się do pomieszczeń
MOPS−u, wyłączyli system alarmo−
wy i ukradli elementy oprzyrządo−
wania informatycznego. 

* Z cukierni na płockiej Starówce zgi−
nęły pieniądze oraz kilka butelek
napojów. (m.d.)

Kronika policyjna

Wszystko zaczęło się w podpłockim
Maszewie. Na kierowcę Citroena Ber−
lingo zwrócił uwagę kierowca jadący za
nim. – Auto ścięło znak drogowy i bez
zatrzymania pojechało dalej – opowiada
Anna Lewandowska z płockiej policji. 

Mężczyzna z drugiego samochodu za−
alarmował policję. Funkcjonariusze wy−
patrzyli podejrzane auto w al. Jachowi−
cza i tam je zatrzymali. 

Okazało się, że za kierownicą siedzi
30−letni Francuz, który obecnie mieszka
i pracuje w Płocku. – Kontakt był z nim
utrudniony – mówi Lewandowska.
– Mężczyzna chciał rozmawiać tylko
w swoim ojczystym języku, a poza tym
mocno plątał mu się język. 

Badanie alkomatem wykazało ponad
półtora promila alkoholu w wydycha−
nym powietrzu. 

Pijany Francuz trafił do policyjnego
aresztu. Za swój czyn odpowie przed
sądem.

Do kolejnego policyjnego pościgu do−
szło na ul. Wyszogrodzkiej. – Funkcjona−
riusze zauważyli, że kierowca Nissana
Sunny jedzie slalomem – opowiada Anna
Lewandowska. – Kiedy dali mu znak, aby
się zatrzymał, mężczyzna nadepnął pedał
gazu i zaczął uciekać. 

Zbiega udało się zatrzymać przy ul.
Nowowiejskiego, gdy swoim samocho−
dem uderzył w stojący tam budynek. 

Okazało się, że 41−letni płocczanin
miał ponad 2,5 promila alkoholu w wy−
dychanym powietrzu. (m.d.)

Francuski pościg

Policja prosi o pomoc w złapaniu
dwóch mężczyzn, którzy brali udział
w rozboju. Do zdarzenia doszło 14
marca przy al. Jana Pawła II. 20−letni
chłopak z gminy Sanniki przyjechał do
swojego ojca, który mieszka na Podol−
szycach Południe. Dostał od niego spo−
rą sumę pieniędzy, którą schował do
portfela. – Przed końcem wizyty chło−
pak postanowił wynieść śmieci – opo−
wiada Anna Lewandowska z płockiej
policji. – Na klatce schodowej zauważył
dwóch mężczyzn w wieku 20−25 lat.
Kiedy wracał do mieszkania, mężczyźni
zaatakowali go w mało uczęszczanym
przechodniaku. Przyparli do ściany
i straszyli, że jeśli nie odda komórki to
użyją noża.

Ofiara nie chciała oddać telefonu, więc
sprawcy przeszukali go, zabrali pieniądze
oraz dokumenty i uciekli. 

– To był rozbój w biały dzień – mówi ko−
misarz Marek Majewski z komisariatu na
Podolszycach. – Jeśli ktoś widział zdarze−
nie, proszony jest o kontakt z nami. Zapew−
niamy anonimowość.

Świadkowie mogą dzwonić pod nu−
mery telefonu: 024 266 16 72, 024 266
16 70 lub 997.

Jeden ze sprawców ma ok. 23 lat, 190
cm wzrostu, waży ok. 100 kg. Ma czarne
krótkie włosy. Ubrany był w luźną kurtkę
do pasa w kolorze czarnym z brązowym
puszkiem przy kapturze.

Drugi – w wieku 20−25 lat – jest podob−
nego wzrostu, ubrany był w czarną dresową
kurtkę z kapturem, a na twarz miał nacią−
gniętą biało−niebieską kominiarkę. (m.d.)

Poszukiwani za rozbój

Do mieszkania płocczanki zapuka−
ły dwie kobiety. Powiedziały, że mu−
szą sprawdzić instalację wodno−ka−
nalizacyjną. Podczas wizyty spene−
trowały mieszkanie i z torebki ukra−
dły pieniądze. – Każdy kto wie coś
o złodziejkach proszony jest o kon−

takt z policją pod numer 997 – mówi
Anna Lewandowska. 

Starsza kobieta ma ok. 20 lat, ma
ok. 155 cm wzrostu, włosy blond
do ramion. Ubrana była w jasną
kurtkę. Jej młodsza koleżanka ma
ok. 19 lat, wzrost ok. 160 cm, wło−
sy ciemne do ramion, ciemną kar−
nację. (m.d.)

Oszustki grasują
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Mieczysław Karłowicz, jeden z najwy−
bitniejszych kompozytorów rodzimych,
swój pierwszy poemat symfoniczny zaty−
tułował Powracające fale. Wydaje się, że
organizatorzy międzynarodowego festi−
walu Płockie Dni Muzyki Chóralnej, czy−
li Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, parafia
katedralna oraz Stowarzyszenie Przyjaciół
Chóru Chłopięcego Pueri Cantores Plo−
censes, jego mottem mogliby uczynić
„powracającą dumkę” – tyle że akurat nie
w sensie formy muzycznej. 

Swoistym leitmotivem tej imprezy stały
się bowiem występy Narodowego Chóru
Ukrainy Dumka, goszczącego na niej co
dwa lata: w 2004 (w godnym towarzy−
stwie Orkiestry Symfonicznej Narodowej
Filharmonii Ukrainy i w imponującym
programie obejmującym dzieła Bruckne−
ra, Dworzaka i Verdiego), 2006 i 2008 ro−
ku (samodzielnie). Co więcej, na inaugu−
rację tegorocznej edycji festiwalu (12
marca w katedrze) wykonano, podobnie
jak dwa lata wcześniej, Liturgię św. Jana
Chryzostoma.

Nie były to oczywiście te same utwory
– na muzycznej niwie chrześcijaństwa
często spotykamy bowiem dzieła twór−
ców różnych epok do tych samych tek−
stów liturgicznych: vide, po stronie kato−
lickiej Stabat Mater Pergolesiego czy
Rossiniego albo Requiem Mozarta, Ber−
lioza bądź też Verdiego, po stronie prawo−
sławnej zaś – chociażby wspomniane cy−
kle mszalne według św. Jana Chryzosto−
ma. Muzykę do jego tekstów pisali kom−
pozytorzy tak wybitni, jak Piotr Czajkow−
ski czy Sergiusz Rachmaninow, którego
Liturgia z rewelacyjnym skutkiem zabrz−
miała w największej płockiej świątyni
wiosną 2006 roku.

Tym razem goście z Kijowa przedsta−
wili owe teksty w opracowaniu o wiele
mniej znanego Mikołaja Leontowicza
(Mykoły Łeontowicza), zasłużonego
kompozytora i chórmistrza ukraińskiego,
rozmiłowanego w ojczystym folklorze.
Wybór jego wersji nie był zapewne przy−
padkowy, jako że Dumka, powstała
w 1919 roku, dwa lata przed tragiczną
śmiercią Leontowicza, od początku sta−
wiała sobie za cel popularyzację twórczo−

ści rodzimej. Tę zaś rzeczona Liturgia za−
prezentowała doprawdy godnie.

Brakowało na pewno logiki narracyjnej
i subtelnie wyważonej dramaturgii Litur−
gii Rachmaninowa, ale też dzieło ukraiń−
skiego twórcy zostało pomyślane jako
ciąg krótkich form – adaptacji ludowych
śpiewów cerkiewnych z Podola. W wyni−
ku profesjonalnej „obróbki” kompozytor−
skiej zyskały one dość bogatą fakturę (po−
lifoniczną, responsorialną), zachowując
wszakże naturalność ekspresji, świetnie
wyeksponowaną w uduchowionej inter−
pretacji kijowskiego chóru. Wielka w tym
zasługa kierującego nim od prawie ćwier−
ćwiecza Eugeniusza Sawczuka – nie
wspominając już o solistach: Aleksandrze
Bajramowej (sopran), Olegu Bodnaruku
(tenor) oraz Igorze Woronce (bas).

Warto też podkreślić, że koncert odbył
się zaledwie trzy dni po zakończeniu tego−
rocznej edycji najsłynniejszej chyba „kate−
dralnej” imprezy muzycznej w postaci Fe−
stiwalu Muzyki Jednogłosowej – co natu−
ralnie zachęca do porównań między sztuką
wokalną chrześcijaństwa zachodniego
i wschodniego. Pierwsza objawiła się tro−
chę niejednoznacznie, rozpięta między
ascetycznymi, celowo chropawymi współ−
brzmieniami belgijskiego Graindelavoix,
a prawdziwie seraficznymi harmoniami
brytyjskiego The Hilliard Ensemble – dru−
ga, dzięki Dumce, jak zwykle zachwyciła
temperaturą i głębią religijnej emocji oraz
niemal idealną spoistością brzmieniową
wielogłosowych faktur. W odbiorze słu−
chacza polskiego, od wieków żyjącego „na
przeciągach” rzymskiego katolicyzmu
i prawosławia, obie się na ogół uzupełnia−
ją – czego dowodem była reakcja płockiej
publiczności, nieodmiennie entuzjastyczna
po wszystkich wspomnianych występach.

A. Dorobek
PS W ramach Płockich Dni Muzyki

Chóralnej wystąpią jeszcze: Poznańskie
Słowiki i Orkiestra Kameralna Filharmo−
nii Poznańskiej w polskim repertuarze ba−
rokowym (16 kwietnia), a także orkiestra
i chór stołecznej Akademii Muzycznej,
chór Pueri Cantores Plocenses oraz kwar−
tet solistów w Mszy C−dur op. 86 L. van
Beethovena (11 maja).

POWRACAJĄCA DUMKA

II nagroda − Karolina Baruch z MDK
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Już po raz szósty Płocki Ośrodek Kultu−
ry i Sztuki zorganizował ogólnopolski
konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Trady−
cje wielkanocne”. Z roku na rok cieszy się
on coraz większym powodzeniem, a prace
napływają z najdalszych zakątków Polski:
Podlasia, Warmii, Warszawy, Piotrkowa
Trybunalskiego, spod Krakowa. Na tego−

roczną edycję wpłynęło 1847 (wykona−
nych różnymi technikami) ze 157 placó−
wek – ilustracji zwyczajów i wielkanoc−
nych obrzędów. Ich część – około 300 –
można było przez 2 tygodnie oglądać
w Domu Darmstadt, gdzie też 18 marca
odbyło się uroczyste wręczenie nagród.
Były nimi zestawy do malowania, czeko−
ladowe zające, piłki, maskotki itp.

Nagrodzonych prac było ponad 60, bo
też konkursowe jury miało nie lada prob−
lem z wybraniem najlepszych (w różnych
kategoriach wiekowych), gdyż niemal
każda praca wyróżniała się czymś szcze−
gólnym – oryginalnym podejściem do te−
matu, starannością wykonania, przypom−
nieniem odchodzących w przeszłość
zwyczajów jak np. wysypywanie podwó−
rek skorupkami jaj. Malowane obrazy,
wycinanki, pisanki, plastelinowe kurcza−
ki, stroiki wielkanocne, palmy, doskonale
odzwierciedlały bogactwo dziecięcej wy−
obraźni i talentów. (j)

Plastyczna Wielkanoc

Aż 11 organizacji, zajmujących się
pomocą osobom niepełnosprawnym
i niezaradnym życiowo, obdarował
przez świętami wielkanocnymi ratuszo−
wy zając. W jego rolę wcielił się To−
masz Kolczyński – z−ca prezydenta,
a pomagał mu rozdawać prezenty kie−
rownik Oddziału Zarządzania Kryzyso−
wego, Ochrony Ludności i Spraw
Obronnych – Jan Siodłak. 

Na delegacje poszczególnych organi−
zacji i ośrodków czekało 15 siedzisk, bar−
dzo przydatnych w rehabilitacji ruchowej
dzieci, 480 sztuk nowej odzieży z wiosen−
nej kolekcji i artykuły spożywcze, które
zapewne wzbogaciły świąteczne stoły.
Mali i duzi goście mieli także do dyspo−
zycji ciastka, cukierki, herbatę i soki.

Dary te rozdzielono pomiędzy: Stowa−
rzyszenie „Silni razem”, Krajowe Stowa−
rzyszenie „Pomoc dzieciom”, Stowarzy−
szenie Pomocy im. św. Brata Alberta,
DPS „Przyjaznych serc”, MOPS, Specjal−
ny Ośrodek Wychowawczy w Mocarze−
wie (prowadzony przez Zgromadzenie
Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego) i 5
przedszkoli: nr 4, 6, 14, 21, 37.

Przekazując prezenty T. Kolczyński
życzył wszystkim dużo radości i ciepła,

którego podopiecznym tego typy placó−
wek najczęściej brakuje oraz przekazał
zapewnienia sponsorów, że nadal będą
wspierali akcje charytatywne inicjowa−
ne przez Urząd Miasta. Dzieci zrewan−
żowały się piosenkami i wykonanymi
przez nie świątecznymi stroikami. (j)

Ratuszowy zając

Przedstawiciele DPS „Przyjaznych serc”
przyszli na spotkanie z drewnianymi, rzeź−
bionymi zajączkami
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III nagroda – Sylwia Cytacka SP nr 23
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W czasie Triduum Paschalnego
i święta Wielkiej Nocy płocczanie licz−
nie odwiedzali świątynie, modląc się
przy symbolicznym Grobie Pańskim.
Ambicją każdej parafii jest, by jej Grób
był najpiękniejszy, niepowtarzalny, by
niósł przesłanie na cały rok.

W kościele św. Benedykta w Radzi−
wiu 7−osobowa grupa parafian od ponie−
działku, przez 3 kolejne wieczory, zaj−
mowała się budową ekspozycji; trzeba
było oczyścić, zmontować na nowo ze−
szłoroczną konstrukcję, przystroić ca−
łość suknem, kwiatami, przygotować
i wyeksponować hasło Każda chwila
jest odpowiednia, by rozpocząć nowa
drogę, zgrać światła które zasponsoro−
wał jeden z mieszkańców Radziwa. Nad
całością wystroju czuwał ks. Krzysztof
Świerczyński. (j)

Leżał trzy dni w grobie...
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1
Na trotuarze jednej z ulic w cen−
trum Darmstadt natrafiamy na
płyty−emblematy jego piętnastu
miast partnerskich (patrz fot. 5):

od seniorów w postaci holenderskiego Al−
kmaar i francuskiego Troyes (oba od
1958 roku) po juniora, czyli hiszpańskie
Logrono (zaledwie od sześciu lat). Płock,
obchodzący w tym roku dwudziestolecie
siostrzanej, jak kiedyś mówiono, współ−
pracy z Darmstadt, zajmuje w tym gronie
miejsce dość szczególne – nie tylko dlate−
go, że nawiązał ową współpracę jako
pierwsze miasto zza byłej żelaznej kurty−
ny jeszcze w czasach jej funkcjonowania.
Przyjrzawszy się dokładniej obu ośrod−
kom od strony statystyki ludności, profilu
przemysłowego, życia kulturalnego,
szkolnictwa a nawet architektury, dostrze−
żemy bowiem wiele zbieżności czy przy−
najmniej punktów wyjścia do analizy po−
równawczej, układających się w bogaty,
miejscami zaskakujący, polsko−niemiecki
wielogłos.

Początki książęcych grodów Mazo−
wsza i Hesji sięgają wieków średnich,
choć na różnej, by tak rzec, głębokości
(ten drugi prawa miejskie uzyskał

w 1330 roku, czyli prawie sto lat póź−
niej). Obecnie oba mieszczą się w kate−
gorii miast średnich (Darmstadt ma
około 140 tysięcy mieszkańców) – oba
rozwinęły się też w tym samym, che−
micznym kierunku przemysłowym.
Darmstadt nie może się wprawdzie
pochwalić koncernem na miarę Orlenu,
warto jednak pamiętać, że w XIX stule−
ciu urodził się tu i kształcił Justus von
Liebig, pionier chemii organicznej i rol−
nej, a pod koniec ubiegłego tysiąclecia
odkryto... nowy pierwiastek, logicznym
sposobem nazwany „darmstadtium”.

O ile jednak, jadąc z centrum Płocka
w kierunku Podolszyc albo kombinatu
petrochemicznego, widać, że substancja
urbanistyczna stosunkowo harmonijnie
rozrastała się tutaj w rytmie rozwoju
przemysłowego, o tyle, spacerując po
głównych ulicach Darmstadt, odnosi się
raczej wrażenie architektonicznego dy−
sonansu – trochę w stylu śródmieścia
Warszawy, gdzie socrealistyczne mon−
stra w rodzaju PKiN−u sąsiadują z gro−
szowym modernizmem „ściany
wschodniej” czy z secesyjnym monu−
mentalizmem kamienic na Placu Unii

Lubelskiej. Bo też Darmstadt, po 1945
roku odbudowane niemal od fundamen−
tów, więcej ma wspólnego z obecną sto−
licą Mazowsza niż z jego stolicą byłą,
de facto nietkniętą przez wojenną pożo−
gę: w nocy z 11 na 12 września (sic!)
1944 roku nalot dywanowy bombow−
ców RAF−u obrócił je niemal w perzy−
nę, a kilkanaście tysięcy mieszkańców
przyprawił o męczeńską śmierć w pło−
mieniach. Teraz przypominają o tym
tylko archiwalne zdjęcia wyeksponowa−
ne obok średniowiecznej, pieczołowicie
odrestaurowanej Białej Wieży (Weisser
Turm), z oknami wychodzącymi na ne−
oklasyczny budynek dawnego teatru
(obecnie archiwum miejskie) i niedaw−
no oddane do użytku centrum kongreso−
we „Darmstadtium” z salą konferencyj−
no−widowiskową na 1500 osób i... po−
zostałościami dawnych murów obron−
nych pośrodku monumentalnego hallu.
Mieszkańcy sarkają na tę gigantomań−
ską inwestycję, której koszty są pono
całkowicie niewspółmierne do spodzie−
wanych korzyści, i twierdzą, że postmo−
dernistyczny kolos rażąco odstaje od 
historycznych budynków wokół. 

Cóż jednak mają powiedzieć płocczanie
przechodzący ulicą Tumską obok no−
womodnego budynku PZU, żałosnego
intruza we względnie szacownym towa−
rzystwie przedwojennych kamienic?

2
Dwie płockie państwowe uczel−
nie to, jak wiadomo, filia Poli−
techniki Warszawskiej i Pań−
stwowa Wyższa Szkoła Zawo−

dowa, powstała ponad 30 lat później na
bazie Kolegium Nauczycielskiego i Na−
uczycielskiego Kolegium Języków Ob−
cych. W Darmstadt ich odpowiedni−
kiem jest założony jeszcze w XIX wie−
ku Uniwersytet Techniczny (Technisc−
he Universität), przy którym po II woj−
nie światowej utworzono Wydział Nauk
Humanistycznych i Społecznych, skła−
dający się obecnie z sześciu instytutów:
filozofii, socjologii, historii, politologii,
teologii i etyki społecznej oraz językoz−
nawstwa i literaturoznawstwa. Ten
ostatni wydaje się mieć podobny profil
dydaktyczny do Instytutu Neofilologii
płockiej PWSZ – co, goszcząc w Dar−
mstadt od 25 do 28 lutego br. także jako
wykładowca tej uczelni, postanawiam
sprawdzić u źródła.

Skarbnicę informacji odnajduję
w osobie prof. dr Ulricha Joosta (fot. 1),
specjalizującego się w literaturze swego
kraju od XVI do XVIII wieku, głównie
zaś w biografii i twórczości Georga
Christopha Lichtenberga, urodzonego
w okolicach Darmstadt fizyka i pisarza,
wybitnego przedstawiciela oświecenia,
twórcy niemieckiej aforystyki oraz au−
tora obfitej korespondencji, której wy−
bór ukazał się właśnie w Monachium
w opracowaniu mojego rozmówcy.
Kiedy opowiadam mu o doznanym nie−
dawno olśnieniu poezją Andreasa Gryp−
hiusa, wielkiego niemieckiego twórcy
barokowego rodem z... Głogowa, pod−
woje skarbnicy otwierają się doprawdy
szeroko. 

Dowiaduję się, że choć oba nasze in−
stytuty mają zbliżoną ofertę językową (w
Darmstadt – niemiecki i angielski,
w Płocku – to samo plus rosyjski jako ję−
zyk dodatkowy w sekcji angielskiej), pro−
fil kształcenia jest raczej odmienny: tam
– magisterski w coraz szerzej ostatnio
wdrażanym systemie 3 + 2 (trzy lata stu−
diów licencjackich i dwa magisterskich),
tu – wyłącznie licencjacki. Inną odrębną
cechą tamtejszej uczelni są tzw. kursy łą−
czone: słuchacze wydziałów technicz−
nych mogą na przykład równocześnie
studiować angielski, by nauczać go póź−
niej w szkołach podstawowych albo za−
wodowych. Pełnowymiarowi, by tak
rzec, studenci anglistyki nie mają nato−
miast tylu możliwości specjalizacji, co
ich płoccy koledzy, którym na III roku
proponuje się seminaria z literatury ame−
rykańskiej, angielskiej, językoznawstwa
i metodyki. W Darmstadt nie istnieje
pierwsza ani nawet czwarta z tych opcji,
jako że tamtejsi angliści akurat nie muszą
być kształceni na nauczycieli tego języ−
ka: problem zapewnienia szkołom odpo−
wiedniej kadry na godziwych warunkach
finansowych został w Niemczech roz−
wiązany jeszcze w złotych czasach re−
publiki federalnej, czyli ponad czterdzie−
ści lat wstecz.

– Przedtem bywało różnie – ciągnie
profesor z nostalgicznym przekąsem –
także w innych instytutach, gdzie zdarza−

li się wykładowcy, z braku odpowiednio
wyspecjalizowanych kadr „załatwiają−
cy” na przykład filozofię i historię po−
wszechną – nie mówiąc już o byłej NRD,
gdzie, ze względów ideologicznych, dra−
stycznie ograniczano liczbę „niebez−
piecznych” kierunków akademickich.

Mogę tylko przytaknąć, mając w pa−
mięci znajomą anglistkę z Drezna, któ−
ra z tych właśnie powodów, już po 1989
roku, musiała studiować w odległym
Dortmundzie. W peerelu, przynajmniej
po Październiku 1956 roku, nie było aż
tak źle – choć wcześniej obwieszczano,
że „nie matura a chęć szczera...”, póź−
niej, w następstwie marcowych awantur
AD 1968, politruków albo wręcz pałka−
rzy kreowano na docentów.

– My także mamy powody do narze−
kań. Grupy są coraz liczniejsze, więc
wykładowcy muszą pracować w coraz
mniej korzystnych warunkach; poza tym
liczba ich obowiązków wciąż rośnie, co
też nie jest bez wpływu na poziom
kształcenia – pociesza mnie profesor.

Najbardziej pocieszony czuję się
wszakże realną perspektywą nawiąza−
nia współpracy między naszymi insty−
tutami (wakacyjne kursy niemcoznaw−
cze z udziałem młodych płockich ger−
manistów). Byłoby to pożądane, choć,
niestety, tylko częściowe wskrzeszenie
jednej z najlepszych tradycji NKJO,
czyli regularnych dwutygodniowych
praktyk pedagogicznych w niemieckim
Poczdamie i angielskim Chichester –
w roku dwudziestolecia płocko−dar−
mstadzkiego partnerstwa miałoby to do−
datkowy, jubileuszowy splendor.

3
Spośród dawnych władców Dar−
mstadt najbardziej zasłużony dla
miasta był zapewne wielki książę
Ludwig I (fot. 4) zwany „Dłu−

gim”, który w pierwszej połowie XIX
wieku znacznie je rozbudował i został za
to pośmiertnie wynagrodzony okazałą
kolumną na centralnym Louisenplatz
(Placu Luizy). Jeśli jednak jest ono dzi−
siaj ośrodkiem kulturalnym o światowej
renomie, ogromna w tym zasługa ostat−
niego z tamtejszych wielkich książąt, Er−
nsta Ludwiga: w 1899 roku zaprosił on

WIELOGŁOS 
Prof. Joost z autorem tekstu

1

2
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do Darmstadt siedmiu artystów plasty−
ków w celu stworzenia „żywej” fuzji
sztuki wysokiej i użytkowej, zgodnie
z ówczesną estetyką secesji. Pamiątką te−
go eksperymentu jest na przykład hala
maszyn Uniwersytetu Technicznego
(1908), nade wszystko zaś tak zwana Ko−
lonia Artystów na malowniczym Mathil−
denhöhe (Wzgórzu Matyldy), gdzie,
obok stylowych willi z czasów fin de
siecle’u, zwraca uwagę wizytówka archi−
tektoniczna miasta w postaci Wieży We−
selnej (Hochzeitsturm) alias „Pięciopal−
czastej” oraz okazały Dom Ernsta Ludwi−
ga (Ernst−Ludwig−Haus fot. 2), funkcjo−
nujący jako muzeum sztuki secesyjnej –
nie mówiąc już o malowniczym gaju pla−
tanowym i... cerkiewce (fot. 3) zbudowa−

nej specjalnie dla cara Mikołaja II, szwa−
gra wielkiego księcia. 

Nad Mathildenhöhe unosi się też duch
literatury – głównie za sprawą Instytutu
Kultury Polskiej (Deutsches Polen−Insti−
tut), założonego w 1979 roku przez Karla
Dedeciusa, nieocenionego tłumacza Ró−
żewicza, Szymborskiej i innych rodzi−
mych klasyków. Instytut, mimo skromnej
obsady (10 pracowników, w tym zaled−
wie 5 merytorycznych), niezwykle zasłu−

żył się dla popularyzacji polskości
w Niemczech oraz przełamywania nacjo−
nalistycznych stereotypów i wzajemnych
uprzedzeń obu narodów. Z tych też
względów działalność wydawnicza Insty−
tutu, początkowo o profilu wyłącznie lite−
rackim, od pewnego czasu ewoluuje
w kierunku ogólnie rozumianej problema−
tyki humanistycznej, o czym świadczy
wartościowa seria „Denken und Wissen.
Eine Polnische Bibliothek” („Myśl i wie−
dza. Biblioteka Polska”), prezentująca
wybór ważniejszych polskich prac z za−
kresu politologii, socjologii kultury, este−
tyki czy filozofii.

Inny akcent literacki dawnej siedziby
książąt Hessen to płyta pamiątkowa Ge−
orga Buchnera na murze jego dawnej
szkoły – genialny ten dramaturg, jako
autor Śmierci Dantona i Woyzecka

o bez mała wiek wyprzedzający teatr
ekspresjonistyczny i brechtowski, przez
pierwsze kilkanaście lat krótkiego ży−
wota związany był z rejonem Dar−
mstadt. Podobnie jak urodzony w pobli−
skim Frankfurcie nad Menem Johann
Wolfgang Goethe: w młodości bywał
on regularnie na dworze wyjątkowo
przychylnej sztukom i naukom margra−
biny Henriette Caroline Christiane Lou−
ise, o czym obecnie przypomina nie−
wielki pomnik w głównym parku mia−
sta. Sercom mieszkańców szczególnie
bliski jest jednak nieporównanie mniej
znany i ważny Ernst Elias Niebergall
– zapewne dlatego, że pisał w lokalnym
dialekcie i przedstawiał typowe postaci
miejscowej społeczności. Klasycznym
przykładem jest tu Datterich (1841),
swoista heska wariacja na temat molie−
rowskiego Skąpca, w Darmstadt od lat
ciesząca się uznaniem bez mała kulto−
wym – vide niecodzienna fontanna,
ozdobiona rzeźbami postaci, a nawet
cytatami z tej sztuki.

Darmstadt znane jest również, może na−
wet bardziej, jako światowe centrum kul−
tury muzycznej. Od 1851 roku ma własne
konserwatorium, jedno z najstarszych
w kraju, co dokładnie 95 lat później na
pewno przyczyniło się do powstania tutaj
prawdziwego laboratorium muzycznej
awangardy w postaci dorocznych „Mię−
dzynarodowych Warsztatów Wakacyj−
nych Nowej Muzyki” (od 1970 roku bien−
nale). W mieście rozbrzmiewa też, w wy−
konaniu kilku miejscowych orkiestr, reper−
tuar bardziej klasyczny, a także jazz – od
1990 roku Darmstadt jest bowiem siedzibą
Instytutu Jazzowego (Jazz−Institut Dar−
mstadt), który posiada największe w tej
dziedzinie publiczne archiwum w Europie.
Wywodząca się z Nowego Orleanu muzy−
ka wykonywana jest tu regularnie w ponad
dziesięciu miejscach, przede wszystkim
w Centralstation, gdzie nierzadko goszczą
światowe gwiazdy w rodzaju Marcusa
Millera czy Wayne’a Shortera.

Jak, z perspektywy opisanego wyżej
bogactwa, jawi się płockie życie kultural−
ne? Mając w pamięci skalę i klasę działal−
ności Instytutu Kultury Polskiej, trudno

o większy entuzjazm dla inicjatyw wy−
dawniczo−popularyzatorskich lokalnych
oddziałów Stowarzyszenia Autorów Pol−
skich, Związku Literatów Polskich czy
nawet Towarzystwa Naukowego Płockie−
go. Co do miejscowej orkiestry imienia
Witolda Lutosławskiego, pozostają tylko
nadzieje, że kiedyś okaże się ona godna
tego wielkiego nazwiska, regularnie gra−
jąc w miarę nowoczesny repertuar symfo−
niczny. Nie sposób też porównać Central−
station z „kawiarnią jazzową” przy Płoc−
kim Ośrodku Kultury i Sztuki, praktycz−
nie jedynym lokalnym przybytkiem tego
rodzaju, gdzie koncerty artystów wyłącz−
nie rodzimych od lat odbywają się raz na
dwa miesiące (w najlepszym razie). Zara−
zem jednak jest wysoce prawdopodobne,
że zbiory sztuki secesyjnej Muzeum Ma−
zowieckiego nie rozczarowałyby bywal−
ców sal wystawowych na Mathildenhohe,
a wytrawni melomani z Darmstadt byliby
co najmniej zadowoleni po kolejnych
edycjach Festiwalu Muzyki Jednogłoso−
wej albo Płockich Dni Muzyki Chóralnej.

4
Najważniejszym celem mojej
wizyty w heskim mieście był
wspólny z Ewą Grodzicką wie−
czór poetycki w Domu Literatu−

ry (Haus der Literatur, jednocześnie
główna siedziba niemieckiego PEN Clu−
bu) 27 lutego br. Oboje reprezentowaliś−
my płockie środowisko literackie na ko−
lejnej imprezie z udziałem twórców uw−
zględnionych w polsko−niemieckiej anto−
logii Most poezji. Nad przebiegiem cało−

ści czuwała inspiratorka tego wydawnic−
twa, Małgorzata Płoszewska – osiadła
w Niemczech płocczanka, poetka, tłuma−
czka, instruktor teatralny i... prawdziwa
pasjonatka tego, co robi.

Dwujęzyczny scenariusz występu
– oryginalne wersje wierszy czytane
przez autorów w swoistym kontrapun−
kcie z niemieckimi wersjami w przekła−
dzie oraz interpretacji Małgorzaty –
odznaczał się przemyślanym doborem
tekstów, dobrą dramaturgią, bogactwem
form prezentacji słowa poetyckiego i,
last but not least, zaskakująco adekwat−
ną ilustracją muzyczną („prześliczna
wiolonczelistka” Gunilda Wörner). 

Podczas nieformalnej części wieczoru
zawieram miłą znajomość z Romanem

Ulfikiem, zamieszkałym w rejonie Dar−
mstadt Ślązakiem, od mniej więcej dzie−
sięciu lat zajmującym się publikacją pol−
skojęzycznego magazynu kulturalnego
„Zarys” – przy współudziale Małgorzaty,
która wnet dołącza do naszej rozmowy.
Słuchając opowieści o wątłym budżecie,
niskim nakładzie, kłopotach z dystrybu−
cją, wysokich ambicjach i adekwatnym
do nich poziomie pisma, czuję się auten−
tycznie porażony finałowym akordem
płocko−darmstadzkiego wielogłosu – bo
czy dokładnie tego samego nie mógłbym
powiedzieć a propos własnego, mimo
wszystko umiłowanego „dziecka” imie−
niem „magazyn artystyczno−literacki Go−
ściniec Sztuki’”? I czy prawie dokładnie
tego samego nie mogłaby o sobie powie−
dzieć Małgorzata, z bezinteresownym
uporem tłumacząca kolejne wiersze
i aranżująca kolejne wieczory poetyckie? 

Rozstajemy się w umiarkowanie op−
tymistycznym przeświadczeniu, że to,
co robimy, najprawdopodobniej będzie−
my robić dalej – bo, jak powiedziałby
główny bohater Przepióreczki Żerom−
skiego, „takie są nasze obyczaje”. 

Andrzej Dorobek

PS Podziękowania dla władz miasta
Darmstadt za serdeczność i gościn−
ność, dla naszych opiekunek, Niny
i Helen, za troskę i czułość oraz dla
miejscowych poetów, Michaela, Alexa
i Ursuli, za miły współudział w wie−
czorze literackim.

PŁOCKO−DARMSTADZKI
3

4

5
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Agnieszka Fitkau−Perepeczko w Domu Darmstadt

Babie lato
Na 12 kwietnia POKiS zaprosił do Płocka znaną aktorkę,

modelkę i pisarkę. Gość na swoim spotkaniu autorskim, które
rozpocznie się o godz. 18 opowiadać będzie o doświadcze−
niach aktorskich w Polsce i w Australii, latach spędzonych ze
zmarłym w 2005 roku mężem Markiem Perepeczko. „Babie
lato, bądź szczęśliwa całe życie” – to tytuł spotkania i jedno−
cześnie dewiza życiowa Agnieszki Fitkau−Perepeczko. 

Urodziła się 6 maja 1942 w Warszawie. W 1966 roku ukoń−
czyła tam Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. Od 1970 ro−
ku przez 10 lat była aktorką Teatru Komedia, gościnnie wy−
stępowała w Teatrze Dramatycznym oraz Teatrze Rozmaito−
ści. W 1981 roku wyjechała do Australii, gdzie pracowała
głównie jako modelka. Występowała także w australijskich
serialach, m.in. w popularnych na początku lat 90. w Polsce
Więźniarkach. Autorka książek: Babie lato, czyli bądź szczę−
śliwa całe życie, Fascynacje kulinarne gwiazd, Fascynujące
podróże gwiazd, S jak Serial. Na plan nie wpuszczać, Śniada−
nie w łóżku i inne rozkosze... kulinarne. Od 1998 roku była na−
czelną miesięcznika Magiczna Quchnia. 

Widzieliśmy ją m.in. w takich filmach jak: LALKA
(1968), TABLICZKA MARZENIA (1968), serialu PRZY−
GODY PANA MICHAŁA (1969) KRAJOBRAZ PO BI−
TWIE (1970), NIE LUBIĘ PONIEDZIAŁKU (1971), MO−
TYLEM JESTEM, CZYLI ROMANS 40−LATKA (1976
pani Burk, stylistka mody, autorka kimon), serial THE
LANCASTER MILLER AFFAIR (pani Russell 1990),
LUCKY BREAK, (1997), PROSTYTUTKI (1997 Lida).
Od 2003 roku w telewizyjnym serialu „M jak miłość” gra
Simonę Möller, matkę Stefana. 

Bilety w cenie 20 zł  do nabycia w Domu Darmstadt. (j)

Niemiecki dokument
7 kwietnia w Domu Darmstadt odbędzie się kolejny po−

kaz filmów w ramach cyklu „Kino dokumentu niemieckie−
go”. Tym razem będzie okazja obejrzeć dwa obrazy: „S jak
szpieg; Małżeństwo doskonałe”” i „Po obu stronach Odry –
Młodzież bez kompleksów”. 

Pierwszy film to historia szpiegowskiego małżeństwa.
On Niemiec żydowskiego pochodzenia, więzień obozu, ona
Polka pracownica gestapo. Poznali się po II wojnie świato−
wej, a pobrali w 1956 r. Potem wyemigrowali do RFN i zo−
stali zwerbowani przez wywiad zachodniniemiecki. On był
mechanikiem na statkach i obserwował radzieckie jednost−
ki, zbierał informacje o portach całego świata. Ona poma−
gała polskim emigrantom urządzić się w RFN i przygoto−
wywała ich do werbunku. Razem przemycali ludzi przez
granicę, organizowali akcje specjalne. Wydał ich agent
PRL, którego nieświadomie sami zwerbowali.

„Po obu stronach Odry – Młodzież bez kompleksów” to
wspólny program TVP i niemieckiej stacji Phoenix, podejmu−
jący problematykę młodzieżową. Młodzież jest przyszłością
narodu, ale z drugiej strony źródłem wielu problemów spo−
łecznych i socjalnych. Program prezentuje młodych ludzi
w Polsce i w Niemczech, co ich interesuje, co irytuje.

Początek seansów o godz. 10 i 17, wstęp wolny. (j)

To jedna z ciekawszych propozycji objazdowych na
płockiej scenie, nie tylko dlatego, że utwór Emmerlicha
Kálmána to operetkowy evergreen w całości, gdzie
przebój goni przebój. 

Ciekawa również ze względu na osobę Marty Mesza−
ros – doświadczonego i wybitnego reżysera filmowego,
która debiutuje w operetce. No i te nazwiska: Grażyna
Szapołowska w roli księżniczki, Jan Nowicki – mąż re−
żyserki – jako autor oraz Bohdan Łazuka jako kelner
i alfons. „Czardaszkę” – w inscenizacji Mazowieckiego
Teatru Muzycznego „Operetka” będziemy mogli obej−
rzeć 18 kwietnia (piątek), o godz. 19 (bilet: 80 zł).

W tym dniu, ale o godz. 10, „latająca” scena MTM
da jeszcze jeden spektakl – „Dziecko w Krainie Muzy−
ki” w reżyserii i według pomysłu Włodzimierza Izbana.
Przedstawienie to rodzaj podróży po zaczarowanym
świecie muzyki Mozarta, Rossiniego, Dworaka i No−
wowiejskiego, zamieszkanym przez bajkowe postacie –
Królową Nocy, Tamino, Sarastra, Bognę i Domana,
Kopciuszka, Jasia i Małgosię. Pieśni wykonywane są
w oryginalnych wersjach językowych, po niemiecku,
czesku, polsku i włosku. Narratorami spektaklu są zna−
ni i lubiani aktorzy – Brygida Turowska i Olaf Luba−
szenko. Całości dopełnia świetna scenografia autorstwa
Tatiany Kwiatkowskiej i Oli Izban oraz choreografia
Zofii Rudnickiej. Artystom akompaniuje orkiestra
MTM pod batutą Tadeusza Karolaka (bilet: 20 zł). 

Zanim w Płocku zagości teatr „Operetka” możemy się
spodziewać innej „marszałkowskiej” placówki – Teatru
Polskiego, który przywiezie spektakl „Dulscy Z O.O.”
w reż. Marty Ogrodzińskiej. Młoda reżyserka, jeszcze ja−
ko studentka IV roku Wydziału Reżyserii Akademii Te−
atralnej w Warszawie, zasłynęła reżyserią monodramu –
z Ewą Kasprzyk w roli głównej – wg. tekstu P. Almodo−
vara pt. „Patty Diphusa” (o światowej sławy gwieździe
porno). W Płocku pokaże dulszczyznę uwspółcześnioną,
jako rodzaj choroby genetycznej, przenoszonej z pokole−
nia na pokolenie. W roli głównej wystąpi Grażyna Bar−
szczewska (Nina w „Karierze Nikodema Dyzmy”, ostat−
nio w serialach „Plebania” i „Niania”). Towarzyszyć jej
będą m.in. Katarzyna Glinka (Kasia Górka z „Barw
Szczęścia”) i Iza Kuna (gwiazda mega hitu kinowego
„Lejdis”). To przedstawienie będzie można zobaczyć
w sobotę, 12 kwietnia o godz. 19 (bilet: 40 zł). 

Płocki zespół w rewanżu pokaże w Teatrze Polskim
w Warszawie „Operetkę” (14 kwietnia). Zobaczą ją, raz
jeszcze, również płocczanie. Spektakle zaplanowano na
10 i 11 kwietnia, na godz. 11. Ci, którzy nie widzieli
„Hotelu Palace” – najświeższej premiery Dramatyczne−
go – będą mieli na to szansę 11, 13 i 20 kwietnia. Mi−
łośnicy fars mogą liczyć też na „Każdy kocha Opalę” (4
spektakle). 

Poza tym w kwietniu rusza Dyskusyjny Klubu Tea−
tralny – nowa propozycja dla miłośników teatru, na któ−
rą zaprasza Stowarzyszenie Teatr Per – Se. Pierwsze
spotkanie 7 kwietnia o godz. 19 w „Piekiełku”. Akto−
rzy będą czytać polskie, współczesne dramaty. Po 6 ta−
kich spotkaniach zaplanowano głosowanie na najcieka−
wszy, który następnie zostanie zrealizowany na płockiej
scenie. 

Dyrektor Marek Mokrowiecki informuje również, że
rozpoczęły się próby do „Obywatela M.” w reżyserii
Macieja Kowalewskiego. Premierę zaplanowano na 10
maja. W maju zobaczmy też scenę polską z czeskiego
Cieszyna, która wystawi „Mistrza i Małgorzatę” w reż.
Bogdana Kokotka (znanego płockiej publiczności z re−
alizacji „Szatana z siódmej klasy”), ze scenografią
Krzysztofa Małachowskiego (scenograf „Operetki” W.
Gombrowicza). 14 maja na deskach płockiego teatru
wystąpi Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze, a 25 maja
– Teatr Żydowski z Tradycją w reż. Szymona Szurmie−
ja. Szczegóły na stronie www.teatrplock.pl (rł)

Kwiecień w płockim teatrze – zgodnie z zapowiedziami – będzie obfitował w imprezy impre−
saryjne. Dramatyczny kusi m.in. „Księżniczką Czardasza” w reż. Marty Meszaros.

Szapołowska, Łazuka i Kuna,
czyli kwiecień w teatrze
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W sali koncertowej PSM przy ul. Ko−
legialnej 23 18 kwietnia o godz. 19 roz−
pocznie się koncert przeciwko przemocy
w rodzinie, zatytułowany „Sercom, któ−
re słyszą”. Impreza zorganizowana zo−
stała przy współpracy Wydziału Zdro−
wia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Płocka. Orkiestrę poprowadzi Krzesimir
Dębski, jako solistka wystąpi Anna Jur−
ksztowicz.

W programie: koncert autorski muzyki
Krzesimira Dębskiego, na który złożą się
pieśni, muzyka do wierszy oraz muzyka
do filmów i seriali w wersjach symfo−
nicznych.

Anna Jurkszto−
wicz jest piosenkar−
ką której kariera
wokalna rozpoczęła
się w wieku szkol−
nym w Szczecinie,
w amatorskim zes−
pole wokalnym mu−
zyki dawnej Musi−

cus Poloniensis. Jej pierwszym nauczy−
cielem muzyki był stypendysta Oliviera
Messiena, prof. Henryk Boskar. Później
uczyła się śpiewu klasycznego w średniej
szkole muzycznej w Szczecinie (prof.

Halina Paterak), porzuciła jednak belcan−
to w wyniku fascynacji jazzem i muzyką
pop. W wieku 16 lat występowała już na
estradach zawodowo, obok największych
gwiazd polskiej estrady.

W latach 1980−83 była solistką jazzo−
wej grupy wokalnej Music Market, spe−
cjalizującej się w muzyce gospel i spiritu−
als, a w latach 1983−1985 współpracowa−
ła z poznańskim zespołem Spirituals and
Gospel Singers. Po raz pierwszy solo wy−
stąpiła w Opolu w 1985 r. zdobywając
I nagrodę w konkursie premier za ”Dia−
mentowy kolczyk”, a także Nagrodę im.
Karola Musioła.

Reprezentowała polską piosenkę na mię−
dzynarodowych festiwalach: w Sopocie
(Polska, 1985); Dreźnie (Niemcy, 1987);
Curaçao (Antyle Holenderskie 1988); Jur−
mala (Łotwa 1989); Karlshamn (Szwecja
1990); Siracusa (Włochy 1991); Istanbule
(Turcja 1991) i w Kairze (Egipt 1995). 

Nagrała wiele piosenek do znanych fil−
mów i seriali TV m.in.: ”Kingsajz”;
”VIP”; ”Czułość i kłamstwa”; ”Matki, żo−
ny i kochanki”; ”Na dobre i na złe”; ”Wię−
zy krwi”, ” Ranczo”.

Anna Jurksztowicz jest także wydawcą
i producentem muzycznym. W serii płyto−

wej poświęconej muzyce współczesnej
pt.: ”Modern Classics from Poland” jej fir−
ma wydawnicza ”Si Music” promuje
twórczość kompozytorską Krzesimira
Dębskiego. 

Krzesimir Dębski
jest kompozytorem,
dyrygentem, skrzyp−
kiem jazzowym,
aranżerem i produ−
centem muzycznym.
Studiował kompozy−
cję w Poznańskiej
Akademii Muzycznej

u Andrzeja Koszewskiego oraz dyrygen−
turę u Witolda Krzemieńskiego. Po stu−
diach, jako lider jazzowego zespołu
,,String Connection’’ koncertował od ro−
ku 1980 w całej niemal Europie, a także
w USA i Kanadzie. Jest laureatem I na−
grody Światowego Konkursu Jazzowego
w Hoeillart w Belgii (1983) oraz Nagro−
dy im. St. Wyspiańskiego (1985). W la−
tach osiemdziesiątych wielokrotnie zdo−
bywał tytuł ,,Najlepszego Skrzypka,
Kompozytora, Aranżera Roku’’ w ankie−
tach magazynu ,,Jazz Forum’’. W roku
1985 znalazł się na liście dziesięciu naj−
lepszych skrzypków jazzowych amery−

kańskiego pisma ,,Down Beat’’. Zdobył
również wiele nagród w konkursach ra−
diowych i płytowych. 

Od 1986 roku Krzesimir Dębski ogra−
niczył działalność koncertową, poświę−
cając się głównie poważnej twórczości
kompozytorskiej. Twórczość ta jest pró−
bą syntezy szeroko pojętej muzyki
współczesnej. W ostatnich latach skom−
ponował ponad pięćdziesiąt utworów
symfonicznych i kameralnych m. in.: 2
symfonie, operę, 4 oratoria, utwory reli−
gijne, 9 koncertów instrumentalnych.
Jest laureatem wielu konkursów kompo−
zytorskich, wiceprezesem Polskiego To−
warzystwa Muzyki Współczesnej. 

Tworzy również muzykę filmową, tea−
tralną i eksperymentalną. Skomponował
muzykę do 58 filmów fabularnych m.in.:
Medium, Kingsajz, Ogniem i Mieczem,
W Pustyni i w Puszczy, Tam i z Powro−
tem, Stara Baśń, a także muzykę do kil−
kunastu seriali telewizyjnych (Złotopol−
scy, Na dobre i na złe, Czułość i Kłam−
stwa, Sfora, Na Wspólnej).

W roku 2000 Dębski otrzymał nagrodę
Fryderyk w kategorii „Kompozytor Ro−
ku” oraz nagrodę Międzynarodowej Aka−
demii Filmowej − „Philip Award’’ za mu−
zykę do filmu „Ogniem i Mieczem”.
W 2001 r. na Międzynarodowym Festi−
walu Filmowym w Pyrgos w Grecji otrzy−
mał nagrodę za muzykę do filmu „W Pu−
styni i w Puszczy”. Opr. (j)

Płocka Orkiestra Symfoniczna

„SERCOM, KTÓRE SŁYSZĄ”
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Na pogodę narzekamy „od zawsze”;
dla jednych jest za mokro, dla innych za
sucho, ktoś woli upały, a drugi ich nie
znosi. Dogodzić wszystkim jest niemoż−
liwością, jednakże wieloletnie badania
nad klimatem wskazują, że nasze uty−
skiwania mają pewne uzasadnienie. Kli−
mat rzeczywiście się zmienia i w kon−
sekwencji pogoda robi nam niespo−
dzianki, do jakich nie byliśmy przyzwy−
czajeni.

O klimacie, jako nieustającej zagadce,
opowiadał 18 marca w Towarzystwie
Naukowym Płockim dr Witold Lenart
– hydroklimatolog, kierownik Mazo−
wieckiego Ośrodka Geograficznego
w Murzynowie k/Płocka (na zdjęciu). 

Główne zjawisko, z jakim mamy do
czynienia na naszych oczach, to ocieple−
nie. Nie następuje ono, oczywiście,
z dnia na dzień – od epoki lodowcowej
musiały minąć miliony lat, by świat wy−
glądał tak jak dziś. Rzec można, że na−
sza ziemia od dawien dawna staje się
coraz cieplejsza. Ale problem w tym, że
w ostatnich dziesięcioleciach proces ten
znacznie przyspieszył. Średnioroczna
temperatura wzrasta o 0,1 st.C. w ciągu
10 lat, ale różnice termiczne między
poszczególnymi porami roku sięgają

miejscami nawet kilku stopni, szczegól−
nie na tzw. wyspach ciepła, o których
w ubiegłym wieku nikt nie słyszał. Do−
tyczy to dużych aglomeracji, gdzie prze−
mysł, spaliny, ogrzewanie domów
i oświetlenie ulic, emitują duże ilości
dodatkowego ciepła. Szacuje się, że sam
dwutlenek węgla wyrzucany non−stop
do atmosfery jest odpowiedzialny za po−
łowę wzrostu cieplarnianego. 

Dlatego Unia Europejska chce do
2020 roku obniżyć emisję CO2 o 20%.
Przemysł będzie musiał kupować
pozwolenia na emisję, co skutecznie
powinno zniechęcić do przekraczania
norm.

Zimy, szczególnie w centralnej Pol−
sce, są znacznie krótsze niż kilkadziesiąt
lat temu, a temperatura coraz rzadziej
spada poniżej 0 st.C. Od kilku lat poja−
wiają się w Polsce tzw. gorące noce,
kiedy temperatura nie spada poniżej +
20 stopni. Są takie 3−4 przypadki w ro−
ku, co jeszcze niedawno było nie do po−
myślenia.

Wyższe temperatury powodują
szybsze parowanie wód, co z kolei po−
woduje większe i niespodziewane opa−
dy. Powodzie spowodowane ulewami
na obszarach, gdzie ma żadnych rzek,
czy innych zbiorników wodnych, to

też stosunkowo nowe i nasilające się
zjawisko. Klimatolodzy szacują, że
przełom klimatyczny może nadejść za
około 30 lat, kiedy stopią się lody ar−
ktyczne, w konsekwencji podniesie się
poziom wód mórz i oceanów, co skut−
kować może zalaniem niektórych tere−
nów np. u nas Żuław.

Co z tym fantem zrobić i czy w ogó−
le powinniśmy się przejmować?
Wszak przyroda doskonale daje sobie
radę z wieloma zmianami i poprzez
ewolucję potrafi przystosować się do
nowych warunków. Ale czy potrafi
tak szybko? E.J.

Rozmowy o klimacie w TNP

Co za pogoda!
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Nie tylko fakt, że taki obóz istniał, ale
również cała powojenna walka o pamięć
i uznanie tego faktu jest niezwykle cieka−
wa. Dlatego warto odwiedzić Książnicę
Płocką 15 kwietnia. O godz. 17 rozpocznie
się wieczór z cyklu Płockie Spotkania z Hi−
storią Najnowszą, gdzie promowana będzie
książka Bogusława Kopka „Konzentration−
slager Warschau. Historia i Następstwa”.

KL Warschau

W ubiegłym roku minęła 65. rocznica
powstania obozu, w którym w latach
1943 – 1944 mordowano ludzi m.in.
w komorze gazowej w tunelu przy dzi−
siejszym dworcu Warszawa Zachodnia.
Była to wielka żelbetowa skrzynia zbudo−
wana na planie prostokąta, ukryta w miej−

scu, gdzie obecnie jest przejście (tunel)
dla pieszych. Miała dwie kondygnacje.
Pierwsza była ukryta w tunelu, a druga
– naziemna, stała na śródtorzu (tzw. banie
gazotwórcze). W kondygnacji podziem−
nej stały cztery ogromne wentylatory, po
dwa – jeden nad drugim, o średnicy śmig−
ła 120 cm. Był to chyba najbardziej za−
konspirowany niemiecki lager zagłady. 

I być może, po wojnie stanęłoby tu mu−
zeum, ale jesienią 1945 roku cały teren by−
łego KL Warschau zajęła polska bezpieka
i NKWD. Sowieci stworzyli tu własny ła−
gier, który podobno działał aż do 1954 ro−
ku. Decyzja ta była pewnie jedną z głów−
nych przyczyn umorzenia dochodzenia
w sprawie KL Warschau. Śledztwo wzno−
wiono po blisko 30 latach, aby wkrótce je

przerwać. Kolejne wznowienie nastąpiło
w 1982 r. Przerywane jeszcze parokrotnie
nadal trwa. W ubr. w Warszawie – w par−
ku na warszawskiej Woli, gdzie istniał
obóz KL Warschau – odbyła się uroczy−
stość upamiętniająca 65. rocznicę założe−
nia obozu koncentracyjnego KL War−
schau. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt
osób, które od wielu lat postulują wzniesie−
nie w stolicy pomnika w hołdzie pomordo−
wanym przez Niemców w latach 1942−44.
Władze stolicy na razie odmawiają.

Niezłomni

Książnica Płocka, Instytut Pamięci Na−
rodowej i Klub Inteligencji Katolickiej za−
praszają w kwietniu na jeszcze jedno
Spotkanie z Historią Najnowszą. Książka

„Niezłomni. Nigdy przeciw Bogu. Komu−
nistyczna bezpieka wobec biskupów pol−
skich” ks. Józefa Mareckiego i Filipa Mu−
siała będzie prezentowana 8 kwietnia
o godz. 17 w sali kolumnowej Książnicy.
Jest to pierwszy tom serii wydawniczej
IPN zatytułowanej właśnie „Niezłomni”
poświęconej ludziom, którzy zdecydowa−
nie oparli się komunistycznej władzy.
Przez lata inwigilowani i podsłuchiwani,
śledzeni i represjonowani, otoczeni agen−
turą, nie ulegli Służbie Bezpieczeństwa
i komunistycznej administracji. Pozostali
wierni Bogu i Ojczyźnie. W pierwszym
tomie serii prezentowane są postacie czte−
rech kapłanów: kard. Henryka Gulbinowi−
cza, abp Ignacego Tokarczuka, bp Jana
Pietraszko i bp Juliusza Bieńka. Postać bp.
Bieńka – sufragana diecezji katowickiej –
otwiera książkę. Ten niezłomny biskup
był inwigilowany przez bezpiekę bez
przerwy od 1945 r., kiedy powrócił do
macierzystej diecezji, aż do samej śmierci
w 1978 r. Jedną z form represji wobec bi−
skupa Bieńka było m.in. wygnanie z die−
cezji w 1952 r. za zaangażowanie w obro−
nę nauki religii w szkołach. 

W maju zaś planowane jest spotkanie
z Markiem Janem Chodakiewiczem au−
torem książki „Po zagładzie. Stosunki
polsko – żydowskie 1944 –1947”. Książ−
ka Chodakiewicza była pierwszym gło−
sem w naukowej dyskusji w Ameryce
o powojennych stosunkach polsko−ży−
dowskich. Ukazała się w USA wcześniej
niż książka T.J. Grossa, choć jest często
przedstawiana jako naukowa odpowiedź
na „Strach” – stanowiąca rzetelną analizę
tego trudnego okresu, odrzucającą anach−
roniczne stereotypy. (rł)

Obóz koncentracyjnym w Warszawie? Tak. Naziści zamordowali w nim 200 tys. Polaków. Do niedawna wielu historyków, jeśli na−
wet nie kwestionowało jego istnienia, to przynajmniej bagatelizowało znaczenie. 

Przekleństwo niepamięci 

Wejście do jednego z tuneli przy Dworcu Warszawa Zachodnia (pełniącego funkcję
przejścia dla pieszych). Na skrzynce bezpiecznikowej graffiti jednego z wentylato−
rów komory gazowej (zdemontowanego w 1996 w trakcie przebudowy tuneli).

Tunele przy dworcu Warszawa Zachodnia – w drugim od
lewej strony znajdowała się komora gazowa
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Określanie Josepha Haydna, Wolfganga
Amadeusza Mozarta i Ludwiga van Bee−
thovena mianem klasyków wiedeńskich –
albo „klasycznych wiedeńczyków”, by od−
wołać się do afisza koncertu Płockiej Or−
kiestry Symfonicznej z 14 marca br. – jest
w pewnej mierze umowne. Choć wszyscy
przez niemałą (zapewne najważniejszą)
część życia tworzyli i ostatecznie zmarli
w stolicy cesarstwa Habsburgów, dla żad−
nego z nich nie była ona miastem rodzin−
nym – pomijając już fakt, że trzeci z „wie−
deńczyków”, pochodzący z westfalskiego
Bonn i legitymujący się flamandzkim rodo−
wodem widocznym choćby w nazwisku,
w ogóle nie był Austriakiem. Co więcej,
najstarszy z tego szacownego grona, dwa−
naście swych najwybitniejszych symfonii
skomponował przy okazji dwóch wyja−
zdów do Anglii w latach 1791−92 i 1794−
95, stąd też znane są one jako „londyńskie”.
Jedno z najpopularniejszych dzieł z tego
epokowego cyklu, Symfonia D−dur nr 101
zwana Zegarową (trzecia od końca w prze−
bogatej puściźnie autora), wypełniło drugą
część wspomnianego koncertu, zorganizo−
wanego, jak zwykle, w sali płockiej PSM.

Zamieszczenie w programie kompozycji
Haydna miało też dodatkowe, całkiem
istotne uzasadnienie – co unaocznił wybit−
ny, znany w świecie dyrygent Tomasz Bu−
gaj, od ponad roku sprawujący prestiżową
funkcję dyrektora muzycznego Teatru
Wielkiego–Opery Narodowej. Okazało się
mianowicie, że mimo przepastnej różnicy
stylów i epok najstarszy z klasyków wie−
deńskich był szczególnie lubiany i ceniony
przez patrona płockiej orkiestry, Witolda
Lutosławskiego. Analogii można się tu do−
szukiwać o tyle, że mimo prostoty formy
i klarowności treści, muzyka pioniera no−
woczesnej symfoniki, tak jak twórczość je−
go dwudziestowiecznego „późnego wnu−
ka”, nastręcza wcale pokaźnych trudności
technicznych – o czym dyrygent wspom−
niał półżartem w odniesieniu do pracy nad
Zegarową z płocką orkiestrą. Ta jednak
ostatecznie wykonała to dzieło dość stylo−
wo – czy to w wolnym Andante, opartym
na figurze rytmicznej, imitującej tykanie

zegara (skąd zresztą nazwa symfonii), czy
we wdzięcznym Menuecie, w dialogach
instrumentalnych błyszczących typowo
haydnowskim humorem, czy wreszcie
w pulsującym radosną energią Finale –
choć pewnych chropowatości brzmienia
smyczków, zwłaszcza w części pierwszej,
nie udało się uniknąć.

Niemal nieskazitelnie zabrzmiała nato−
miast orkiestra (w odczuwalnie mniejszym
składzie) w drugim punkcie programu, czy−
li w Koncercie skrzypcowym KV 218 „bo−
skiego Amadeusza”, który dzięki ojcu, wy−
bitnemu pedagogowi tego instrumentu, poz−
nał go dość gruntownie. Partia solowa nie
jest tu jednak nadmiernie skomplikowana,
a całość tchnie niepowtarzalną mozartow−
ską lekkością i humorem, zwłaszcza w peł−
nym zaskakujących kontrastów rytmicz−
nych i tematycznych finałowym rondzie.
Walory te dobrze uwydatniła solistka, Alek−
sandra Bugaj (córka Tomasza), mimo mło−
dego wieku legitymująca się licznymi wy−
stępami oraz nagrodami na konkursach
w kraju i zagranicą, np. w Bielles−Bienne
w Szwajcarii. 

Orkiestra zaś najlepiej potwierdziła swe
umiejętności na samym początku, i to
w niemal pełnej obsadzie, wykonując drugą
z trzech uwertur Beethovena pod tytułem
Leonora, napisanych do jego jedynej opery
Fidelio, którą kompozytor opatrzył osta−
tecznie... jeszcze inną uwerturą. Mniej zna−
na i efektowna niż Leonora III – choć te−
matycznie i formalnie blisko z nią spokrew−
niona – u niektórych znawców twórczości
najmłodszego z klasyków wiedeńskich
znajduje uznanie wręcz wyższe. Czy słusz−
nie, jest kwestią ewentualnej dyskusji –
w każdym razie bogata dramaturgia mu−
zycznej narracji, odzwierciedlającej pełną
napięcia i niespodziewanych zwrotów akcję
opery (zainspirowanej burzliwym okresem
rewolucji francuskiej zwanej „wielką”), zo−
stała należycie wyeksponowana w interpre−
tacji Bugaja i oddanej mu na ten wieczór
pod opiekę ekipy instrumentalistów.

Był to więc sensownie ułożony program
i doprawdy udany wieczór – także dzięki
elokwencji kapelmistrza, który pokazał
płockiej publiczności, jak powinien wyglą−
dać kompetentny i naprawdę błyskotliwy
komentarz muzyczny. I dzięki samej pub−
liczności, której duch wiedeńskiej popraw−
ności koncertowej udzielił się na tyle, że za−
przestała tradycyjnych oklasków między
poszczególnymi częściami form cyklicz−
nych. Do pełnej radości melomana brako−
wałoby może tylko... logicznej kontynuacji
owego wieczoru, na przykład w postaci
koncertu „Modernistyczni wiedeńczycy”
(można by chyba pomyśleć o Verklarte
Nacht Schonberga albo nawet o słynnym
Adagietto z V Symfonii Mahlera). Niewie−
le, niestety, wskazuje na to, byśmy w prze−
widywalnej przyszłości mogli zostać w po−
dobny sposób uszczęśliwieni: na bodaj
osiem zaplanowanych do końca sezonu
koncertów, symfoniczne mają być dwa
– naprzeciw kolejnej gali operetkowej i...
recitalu Krystyny Prońko. A. Dorobek

Wiedeńskość
wiedeńczyków 8 marca, na Ogólnopolskim Festiwalu

„Taneczne Miraże” w Bydgoszczy nasz
płocki „Odlot” znów triumfował, zdobywa−
jąc III nagrodę. A było naprawdę ciężko.
Na festiwal zjechały zespoły z różnych
miast Polski, m.in. z Poznania, Kołobrzegu,
Torunia, Rumii, Szczecina, Elbląga i oczy−
wiście zespoły gospodarzy. Pięćdziesiąt
prezentacji tanecznych w trzech katego−
riach wiekowych oceniało profesjonalne ju−
ry. „Odlot” występował w najmłodszej ka−
tegorii – tancerzy ze szkół podstawowych. 

Najbardziej występ przeżywały nowe
uczestniczki zespołu „Szóstki” (kilkana−
ście osób), dla których był to pierwszy
konkurs. Układ taneczny płocczan wypadł
wspaniale, a w nowych strojach, sfinanso−
wanych przez Urząd Miasta, dziewczęta
prezentowały się wyśmienicie. 

Kiedy ogłaszano wyniki, wszystkie tan−
cerki z bijącym sercem trzymały się za rę−
ce. Gdy usłyszały, że zajęły III miejsce
– radości nie było końca. To lepiej niż
dwa lata temu, kiedy to „Odlot” zdobył
w Bydgoszczy wyróżnienie. 

Zespół Taneczny „Odlot” w Szkole
Podstawowej nr 6 istnieje od 1998 ro−

ku. Dziewczęta odniosły już dużo suk−
cesów w innych znaczących konkur−
sach i na festiwalach w kraju. Wystę−
powały m.in. w Warszawie, Poznaniu,
Łodzi, Częstochowie, Inowrocławiu,
Włocławku, Sierpcu. Jesienią ubiegłe−
go roku zespół wziął udział w Ogólno−
polskim Turnieju w Głownie, gdzie za−
jął II miejsce. K.F.

Odlotowe pląsy

To była pierwsza w historii Polski emi−
sja banknotu kolekcjonerskiego „Jan Pa−
weł II” o nominale 50 zł. Dlatego od sa−
mego początku wzbudzała bardzo duże
zainteresowanie. Internauci, subskrybenci
i kolekcjonerzy zasypywali NBP pytania−
mi o zabezpieczenia i szatę graficzną,
sprzedaż i czy będzie można się nim po−
sługiwać jak „zwykłym” banknotem, czy−
li po prostu płacić. 

Projekt graficzny banknotu opracował
Andrzej Heidrich – autor wielu projek−
tów znaczków pocztowych oraz bankno−
tów, m.in. serii Wielcy Polacy (1974−
1993). Na stronie przedniej został
umieszczony portret Jana Pawła II, ubra−
nego w szaty pontyfikalne z krzyżem pa−
sterskim na tle stylizowanego globu
ziemskiego (symbol uniwersalności pon−
tyfikatu). W prawym dolnym rogu ban−
knotu umieszczono napisy: „Jan Paweł
II” oraz daty pontyfikatu. Strona odwrot−
na banknotu przedstawia epizod, który
miał miejsce w trakcie Mszy św. inaugu−
rującej pontyfikat Jana Pawła II i obrazu−
je szczególny związek papieża ze Stefa−
nem Wyszyńskim. Podczas składania
tzw. homagium przez kardynała, Jan Pa−
weł II podniósł się i w pamiętnym geście
wyraził swój szacunek dla Prymasa Pol−
ski. Do odwzorowania tej sceny na ban−
knocie zostało wykorzystane zdjęcia au−
torstwa Ryszarda Rzepeckiego.

Widoczny jest też kontur kościoła
i klasztoru na Jasnej Górze, który ma pod−
kreślać rolę Sanktuarium Jasnogórskiego
w dziejach Polski i życiu Ojca Świętego
i Prymasa Tysiąclecia. Pod sylwetkami
obydwu postaci umieszczono na wstę−
gach dewizę biskupią każdego z nich:

„Totus Tuus” – dewiza Jana Pawła II oraz
„Soli Deo” – dewiza kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Banknot został wyemito−
wany 16 października 2006 r., czyli
w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na pa−
pieża, a prace nad przygotowaniem ban−
knotu rozpoczęły się w 2005 roku. A za−
bezpieczenia? Na znak wodny został wy−
korzystany herb papieski Jana Pawła II.
W tle krzyża pasterskiego można zaś zo−
baczyć tzw. linie giloszowe* z powtarza−
jącymi się wizerunkami ryby, krzyża oraz
napisu: RP. Na banknocie pięciokrotnie
zastosowano minidruki. Pod lupą można
zobaczyć m.in. nazwy państw, które Jan
Paweł II odwiedził podczas swych papie−
skich pielgrzymek. Z kolei napis „JP II”
widoczny jest na banknocie w zależności
od kąta patrzenia – jest to tzw. efekt kąto−
wy. Część elementów graficznych ban−
knotu jest widoczna dopiero w świetle ul−
trafioletowym, np. na stronie przedniej
banknotu w świetle UV można zobaczyć,
świecący na czerwono i seledynowo, herb
papieski Jana Pawła II, pojawiający się
z prawej strony postaci papieża. Banknot
można było kupić za 90 zł. Wielkość emi−
sji to 2 000 000 sztuk.

Wystawa numizmatyczna „Pamięci
Wielkiego Polaka” czynna będzie od 4 do
25 kwietnia, od poniedziałku do piątku
w godz. 8−15. Wstęp wolny. (rł)

*  Linie lub tło giloszowe – jedno− lub
wielobarwne rysunki, złożone z cien−
kich, przecinających się linii. Obraz, ja−
ki powstaje jest widoczny, kiedy ogląda
się go z pewnej odległości. Osoby, które
projektują ten element szaty graficznej
nazywają się giloszerami. 

Unikatowe zdjęcia z projektowania i produkcji banknotu kolekcjonerskiego z wi−
zerunkiem papieża Jana Pawła II będzie można oglądać w TNP

Papieskie 50 złotych

Prof. Tomasz Bugaj – dyrektor muzyczny
Teatru Wielkiego Opery Narodowej
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PKN ORLEN przekazał Fundacji
Polskich Kawalerów Maltańskich
„Pomoc Maltańska” darowiznę
w wysokości 350 tysięcy złotych na
zakup ambulansu ratowniczego na
potrzeby Ośrodka Ratownictwa Me−
dycznego i Drogowego w Klebarku
Wielkim koło Olsztyna. Wsparcie
udzielone przez koncern przyczyni
się do podniesienia szybkości i jako−
ści pomocy udzielanej ofiarom wy−
padków drogowych. 

To już druga darowizna PKN OR−
LEN na rzecz Fundacji Polskich Ka−
walerów Maltańskich. W grudniu
2006 roku spółka przekazała wspar−
cie finansowe w wysokości 300 ty−
sięcy złotych na rzecz Szpitala Po−
mocy Maltańskiej p.w. bł. Gerarda
w Olsztynie, z przeznaczeniem na
zakup karetki pogotowia ze specjali−
stycznym wyposażeniem, służącej
do obsługi leczenia długoterminowe−
go pacjentów apalicznych, tj. znaj−
dujących się w stanie śpiączki mó−
zgowej.

ORLEN wraz ze swoją Fundacją
ORLEN DAR SERCA od lat wspie−
ra organizacje dobroczynne, poza−
rządowe, instytucje pożytku publicz−
nego, osoby prywatne, angażując się
w różnego rodzaju przedsięwzięcia
o charakterze dobroczynnym m.in.

na rzecz społeczności lokalnych,
środowiska osób niepełnospraw−
nych, czy też przyczyniające się do
rozwoju nauki i oświaty. Za tę dzia−
łalność Polski Koncern Naftowy
w elitarnym gronie polskich Liderów
Filantropii, zajął czwarte miejsce
w 2007 roku.

(j)

PKN ORLEN dołączył do grona darczyńców Fundacji Polskich
Kawalerów Maltańskich

Dla ofiar wypadków 
drogowych

Już nie tylko uczelnie wyższe czy li−
cea organizują dni otwarte. Po tę formę
promocji sięgnęła również Szkoła Pod−
stawowa nr 6, zapraszając w swoje pro−
gi przyszłych absolwentów przedszkoli.
Bo i też ma się czym pochwalić. Szkoła
prowadzi miedzy innymi zajęcia dodat−
kowe z zakresu fotografii, krawiectwa
i informatyki. Działa tam koło muzycz−
ne, turystyczne, historyczne i sportowe. 

Część ze swej – jak podkreśla dyr.
Katarzyna Fabiszewska – bogatej oferty
szkoła zaprezentowała podczas Otwar−
tego Dnia – 13 marca. Przedszkolaki
i ich rodzice mogli m.in. wysłuchać gry
na flażoletach, inaczej zwanych flecika−
mi polskimi (ze względu na popularność
jaką cieszyły się w naszym kraju
w XVIII i XIX w.). Nauka gry na tym
niewielkim instrumencie – prowadzona
już w pierwszych klasach – to właśnie

jeden z elementów dodatkowej oferty
dla uczniów, który ma podnieść atrak−
cyjność szkoły.

Szkoła stawia też mocno na naukę ję−
zyków obcych. Stąd występ uczniów
klas drugich i trzecich, którzy recytowa−
li wiersze i śpiewali piosenki w języku
angielskim. Nie zabrakło też prezentacji
Zespołu Tanecznego „Odlot” – dumy
szkoły. Skupiająca ponad 20 dziewcząt
i chłopców z klas od II do VI grupa by−
ła wielokrotnie nagrodzona w konkur−
sach i festiwalach organizowanych na
terenie naszego miasta, powiatu i woje−
wództwa, m.in. zajęła I miejsce na Fe−
stiwalu „Roztańczone Mazowsze”
w Warszawie w 2003 roku. Po części
oficjalnej, rodzice wraz z dziećmi mieli
możliwość obejrzenia pomieszczeń
szkolnych, rozmów z wychowawcami
i dyrekcją szkoły. (rł)

SP nr 6 – dzień otwarty

Autor regionalnego konkursu histo−
rycznego POLSKA JAGIELLONÓW
i prezes Międzyszkolnego Klubu Eu−
ro−Atlantyckiego – Marek Mroczkow−
ski był jednym z gości, zaproszonych
(5 marca) do Centrum Kultury Litew−
skiej na prezentację, wydanej w języku
polskim, Historii Litwy. Spotkanie
z udziałem znawców problematyki li−
tewskiej, m.in. prof. Andrzeja Rachu−
by, Henryka Wisnera i Andrzeja Za−
krzewskiego prowadziła Urszula Au−
gustyniak – przewodnicząca Komisji
Lituanistycznej Komitetu Nauk Histo−
rycznych PAN. Prezentowana Historia
Litwy napisana została przez Litwinów
po odzyskaniu niepodległości w 1991
roku, a obecnie wydana przez Wydaw−
nictwo Naukowe PWN i rekomendo−
wana przez Ministra Nauki i Szkolnic−
twa Wyższego jako podręcznik akade−
micki. 

Obecni na spotkaniu w ambasadzie
autorzy: Zigmantas Kiaupa, Jűrate
Kiaupienë i Albinas Kuncevičius
przedstawili zebranym niektóre aspek−
ty dziejów ziem litewskich od czasów
najdawniejszych, przez okres tworze−
nia się struktur państwowych, walk
z Krzyżakami, Polakami, Szwedami,
Tatarami i Księstwem Moskiewskim,

po sojusze z Polską i innymi państwa−
mi, aż do Unii Lubelskiej, Konstytucji
3 Maja i upadku Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. Przedstawili kapi−
talny problem chrystianizacji Litwy
i złożony proces kształtowania jedne−
go polsko−litewskiego „narodu szla−
checkiego”.

Na uwagę zasługuje obiektywizm
autorów w formułowaniu historycz−
nych ocen i sądów. Prezentując litew−
ski punkt widzenia na historię tej czę−
ści Europy, wystrzegli się charaktery−
stycznych dla dominującej dotąd w hi−
storiografii sowieckiej zafałszowań
i uprzedzeń samych Litwinów. 

W rozmowie z ambasadorem Re−
publiki Litewskiej Egidijusem Me−
ilűnasem Marek Mroczkowski z płoc−
kiej „Jagiellonki” stwierdził, iż jest to
opracowanie, które poleci uczniom tej
szkoły, bowiem o jej patronie litewscy
historycy piszą z uznaniem, iż należał
do pokolenia nowocześnie myślących
polityków, rozumiejących, że chrzest
jest jedynym sposobem na przełamanie
kryzysu i umocnienie międzynarodo−
wego autorytetu państwa litewskiego. 

Ambasador Republiki Litewskiej
przyjął zaproszenie do złożenia w ma−
ju wizyty w Płocku, kiedy odbywać się
będzie VI Regionalny Konkurs Histo−
ryczny POLSKA JAGIELLONÓW, or−
ganizowany przez Liceum Ogólnoksz−
tałcące im. Władysława Jagiełły, I Pry−
watne Liceum Ogólnokształcące im.
Marceliny Rościszewskiej i I Prywatne
Liceum Plastyczne dla uczniów 54
gimnazjów. Warto podkreślić, iż od
2007 roku patronat honorowy nad kon−
kursem sprawują: ambasador Republi−
ki Litewskiej w RP Egidijus Meilűnas,
ambasador Rzeczypospolitej Polskiej
przy Unii Europejskiej Jan Tombiński
i prezydent Płocka Mirosław Milew−
ski. Patronat naukowy sprawuje prze−
wodniczący Rady Programowej Insty−
tutu Historii Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Andrzej Rachuba.

M. Mroczkowska

Historia Litwy z Jagiellonką w tle

Na zdjęciu (od lewej): ambasador Republiki Litewskiej Egidijus Meilűnas i prezes Mię−
dzyszkolnego Klubu Euro−Atlantyckiego Marek Mroczkowski
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* Zakon Kawalerów Maltań−
skich powstał w Jerozolimie w XI
wieku, jako społeczność rycerska
służąca pomocą chorym i ubogim
pielgrzymom, którzy przybywali
do Ziemi Świętej. Zakon przybył
do Polski w 1187 roku i jest naj−
starszą organizacją charytatywną
działającą w kraju, wierną zasa−
dzie, która wyraża się mottem:
Tuitio Fidei et Obsequium Paupe−
rum – Obrona Wiary i Pomoc
Ubogim. Fundacja Polskich Ka−
walerów Maltańskich „Pomoc
Maltańska” ma pod opieką szpita−
le, centra medyczne, ambulatoria,
domy pomocy dla osób starszych
i niepełnosprawnych, a także hos−
picja dla nieuleczalnie chorych
w wielu miastach w Polsce.
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Chodzi m.in. o pożyczkę do 20 tys.
zł, którą można wziąć na każdym eta−
pie działalności. Ma być rozłożona na
36 rat, a jej roczne oprocentowanie ma
wynosić 7,92 procent. Co ciekawe, po−
za wiekiem (do 35 lat) nie ma praktycz−
nie żadnych ograniczeń. Te pieniądze
mogą otrzymać nawet ci, którzy już
otrzymali lub mają otrzymać jednora−
zowe dofinansowanie na rozpoczęcie
działalności gospodarczej. – To po pro−
stu uzupełnienie oferty Miejskiego
Urzędu Pracy – tłumaczy Halina Rud−
ka, kierownik Biura Terenowego Fun−
dacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rol−
nictwa (FDPA), które wspólnie z Levi
Strauss Foundation i MUP podpisało
w tej sprawie – 17 marca br. – porozu−
mienie o współpracy. Celem porozu−
mienia jest powstanie Centrum Wspie−
rania Młodych Płock, które realizuje
swe zadanie na terenie miasta Płocka.
Dwunastomiesięczny projekt skierowa−
ny jest do 50 osób. – Każdy, kto spełnia
kryteria wiekowe, może do nas zadzwo−
nić i umówić się na spotkanie z naszymi
doradcami, aby pogadać choćby o tym,
czy planowana działalność ma rację
bytu na płockim gruncie. My działamy
od 1993 r., znamy rynek i jego możli−
wości – tłumaczy Rudka. – Możemy też
pomoc w przygotowaniu wniosku
o przyznanie dotacji do urzędu pracy,
pomóc, nie tyle w napisaniu, ale
w opracowaniu biznes planu przed−
sięwzięcia oraz w wypełnieniu wniosku
pożyczkowego na sfinansowanie kosz−
tów założenia firmy. FDPA zamierza
również dofinansować pięć kursów za−
wodowych oraz udzielić tzw. wsparcia
pomostowego, pozwalającego na po−
krycie kosztów pierwszych sześciu
miesięcy działania nowoutworzonej

firmy (300 zł miesięcznie, np. na podat−
ki lub ZUS).– Wiemy, że osoby młode
często czują się zagubione w nowej sy−
tuacji. Dlatego nawet po uruchomieniu
działalności zapewniamy doradztwo fi−
nansowe i podatkowe, pomoc przy roz−
liczeniach z US i ZUS – dodaje. 

Jak już wspomnieliśmy, po oferowa−
ną przez FDPA pożyczkę może sięgnąć
nie tylko bezrobotny, tak jak to jest ze
środkami z Funduszu Pracy, ale każdy
kto nie ukończywszy 35 lat chce rozpo−
cząć własną działalność gospodarczą.
To nie jedyna różnica. Urzędy pracy
zwykle stawiają ograniczenia, jeśli cho−
dzi o wykorzystanie dotacji. Nie można
ich np. przeznaczyć na: kaucje, wydatki
inwestycyjne związane z kosztami bu−
dowy, remontów i adaptacji pomiesz−
czeń, oraz remontów maszyn i urzą−
dzeń, wszelkie opłaty (czynsz, c.o.,
energia, telefon, internet, opłaty leasin−
gowe) czy zakup środka transportu. 

– U nas nie ma ograniczeń. Można
przeznaczyć na wszystko, co może po−
móc w rozpoczęciu działalności. Nawet
na zakup samochodu – zapewnia kie−
rownik płockiego FDPA. – Dopuszcza
się też karencję w spłacie pożyczki do 6
miesięcy. Chcemy pomóc w przetrwaniu
firmy, dlatego staramy się podchodzić
do tego mniej komercyjnie niż banki.
Nie zamierzamy na siłę wciskać pienię−
dzy. Czasami klient chce więcej, wtedy
proponujemy rozwój etapowy. Jeżeli
działalność się nie uda, zaproponujemy
proces restrukturyzacji pożyczki.

Więcej informacji należy szukać
w siedzibie Fundacji przy ul. Jachowi−
cza 30 p. 10 (I piętro) lub pod nr tel. 024
268 90 60. Można też bezpośrednio
skontaktować się z doradcą pod nr. 
0 513 101 664. (rł)

Powstało Centrum Wspierania Młodych Płock, które oferuje no−
we sposoby wsparcia dla osób w wieku do 35 lat na rozpoczęcie
działalności gospodarczej 

Pomóc w przetrwaniu firmy

Na edukacyjnej mapie Polski poja−
wiła się kolejna impreza organizowa−
na przez płocką szkołę.

Idea konkursu powstała z potrzeby
propagowania wiedzy mechanicznej
i technicznej, a atrakcyjna forma jego
przeprowadzenia – z finałem zakoń−
czonym wartościowymi nagrodami –
wpisuje się w trend zmiany nastawie−
nia do wykształcenia technicznego.

Honorowy patronat nad konkursem
objął prezydent Płocka Mirosław Mi−
lewski, a opiekę merytoryczną spra−
wowali naukowcy Politechniki War−
szawskiej: prof. Lech Jakliński i dr
Robert Dzierżanowski. Wsparcia
udzieliła również delegatura Kurato−
rium Oświaty w Płocku.

Do części szkolnej przystąpili ucz−
niowie z 27 szkół z całej Polski, a w
finale z konkursowymi zadaniami
zmierzyli się reprezentanci 14 szkół
z czterech województw.

Finał przeprowadzony 14 marca
w Zespole Szkół Technicznych skła−
dał się z dwóch części. W pierwszej
uczestnicy rozwiązywali test spraw−
dzający wiedzę z zakresu mechaniki,
podstaw konstrukcji maszyn, elektro−
techniki, elektroniki i obróbki skrawa−
niem. Zarówno w ich opinii, jak i ich
opiekunów, pytania konkursowe były
trudne, ale tym bardziej zmuszały do
ambitnego i poważnego podejścia do
rywalizacji. 

Tomasz Kiciński, pomysłodawca
i jeden z organizatorów, stwierdził:
– Naszym celem jest spełnienie kryte−
riów, które pozwolą ubiegać się
o przyznanie – jako głównej nagrody
– indeksu uczelni wyższej. W przy−
szłym roku zamierzamy trochę zmienić
formułę, aby sprawdzać również umie−
jętność technicznego myślenia.

W pierwszym etapie wyłoniony zo−
stał zwycięzca drużynowy, którym zo−
stał Zespół Szkół Ponadgimnazjal−
nych w Krotoszynie. Nagrodą dla naj−

lepszej szkoły był laptop, ufundowany
przez płocką firmę PRECIZO.

W rywalizacji indywidualnej zmie−
rzyło się sześciu najlepszych zawodni−
ków wyłonionych po części pisemnej.
Finał rozegrany został na wzór kon−
kursu Jeden z dziesięciu. Pytania doty−
czyły zagadnień z szeroko pojętej
techniki. Po trzech rundach zwycięzcą
okazał się Michał Kozak z Zespołu
Szkół Technicznych w Lipnie. Kolej−
ne miejsca zajęli: Bartosz Pankowski
z Zespołu Szkół Technicznych
w Płocku i Adam Ordan z Zespołu
Szkół Technicznych w Pleszewie.

Atrakcyjność konkursu podkreślały
cenne nagrody ufundowane przez
płockie firmy, zaangażowane w orga−
nizację konkursu. Nagrodę dla zwy−
cięzcy indywidualnego – laptop, ufun−
dowała firma CNH. Nagrody dla ko−
lejnych zawodników: aparat cyfrowy
i odtwarzacze DVD, sponsorowała fir−
ma Laser Met i SIMP. Najlepszy
uczestnik konkursu, reprezentujący
Zespół Szkół Technicznych, również
otrzymał nagrodę ufundowaną przez
dyrektora ZST.

– Konkurs – podkreślał Tomasz Ki−
ciński – jest konsekwencją coraz le−
piej rozwijającej się współpracy mię−
dzy szkołą a płockimi firmami, dla któ−
rych nasi uczniowie są naturalnymi
kandydatami na pracowników. 

W zorganizowanie konkursu, za−
równo od strony technicznej jak i or−
ganizacyjnej zaangażowanych było
wiele osób, zarówno nauczycieli jak
i uczniów. Specjalnie na tę okazję za−
projektowana została maszyna losują−
ca (na zdjęciu), zbudowana przez pra−
cowników i uczniów ZST. Dzięki te−
mu losowanie stanowisk na część ust−
ną i pisemną zapewniło równe szanse
wszystkim zawodnikom. 

Galę finałową konkursu zakończył
pokaz walki robotów przygotowany
przez studentów Politechniki. (zal)

W Zespole Szkół Technicznych

I Ogólnopolski 
Konkurs Mechaniczny

Taki jest współczesny świat. Im lepiej go
poznamy, tym lepiej się w nim odnajdzie−
my. Ta prosta zasada przyświeca organiza−
torom programu Certyfikat Jakości „Szkoła
Przedsiębiorczości”. 19 marca w Teatrze
Dramatycznym w Płocku odbyła się uro−
czysta gala nadania Certyfikatów szkołom
z całego Mazowsza, w tym dwóm z Płocka.

Celem projektu jest promocja tych
szkół, które z kolei promują edukację
ekonomiczną wśród swoich uczniów,
wprowadzają do nauczania programy
i przedsięwzięcia z zakresu przedsiębior−
czości, ale nie tylko. Szkoła rozumiana
jest tu jako całość; liczy się także włącze−
nie do działań zarówno nauczycieli jak
i rodziców uczniów oraz szeroko pojęte−
go środowiska lokalnego, zwłaszcza biz−
nesowego. Nadanie certyfikatu „Szkoła
Przedsiębiorczości” to dowód, że to się
udało i że dana szkoła pełni rolę lokalne−

go centrum edukacyjnego z dziedziny
przedsiębiorczości dla młodych ludzi.
Certyfikat przyznawany jest na 3 lata,
z możliwością jego przedłużenia. Mogą
się o niego starać zarówno gimnazja, jak
i szkoły ponadgimnazjalne. 

W sumie znakiem jakości – nad którym
pieczę sprawuje m.in. Fundacja Młodzie−
żowej Przedsiębiorczości (organizator)
i Komisja Nadzoru Finansowego oraz
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior−
czości – może pochwalić się 12 mazo−
wieckich szkół. W gronie laureatów są
dwie placówki z Płocka: Zespół Szkół
Budowlanych nr 2 oraz Zespół Szkół
Usług i Przedsiębiorczości. O tej ostatniej
pisaliśmy półtora miesiąca temu, kiedy to
szkoła przy ul. Padlewskiego 1 finalizo−
wała projekt „Szkoła równych szans”, na
który zdobyła środki z budżetu państwa
i Unii Europejskiej. (rł)

Chcemy, czy nie, nasze życie w dużej mierze kształtuje rynek,
a słowo „sprzedaż” odnosi się już nie tylko do towarów i usług,
ale również pomysłu, umiejętności, czyli nas samych 

Tygryski przedsiębiorczości
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Płocki Ośrodek Kultury
i Sztuki zaprasza 3 kwietnia do
Domu Darmstadt na otwarcie
wystawy poświęconej Johanno−
wi Wolfgangowi von Goethe.
Wystawa prezentowana jest
w wersji niemieckojęzycznej,
zorganizowana została we
współpracy z Instytutem Goe−
thego w Krakowie. 

Prezentuje ona rozwój bardzo
uzdolnionego, młodego Goethe−
go do czołowego reprezentanta
duchowego świata w Europie,
przemianę „oryginalnego geniu−
sza” w „etre collectif” jako jedy−
ną jeszcze możliwą formę reali−
zacji idei geniuszu uniwersalne−
go na progu nowoczesności.

Pierwsza część to niezwykle
szeroka gama zainteresowań
i działalności młodego Goethego
do roku 1786 (nauka prawa,
sztuki plastyczne, teatr, poezja,
publicystyka, działalność jako
minister), który swoją powieścią
epistolarną „Cierpienia młodego
Wertera” zdobył rozgłos w całej
Europie.

Krótka część środkowa
(„Dichterbund” i „Propylen”)
ilustruje okres od 1786 r. do
1805 r., w którym Goethe praco−
wał nad programem odprowin−
cjonalenia i europeizacją litera−
tury całego obszaru kulturalnego
w Niemczech. W wydanych ra−
zem z Schillerem czasopismach
i almanachach rozwija zespoło−
wą formę pracy dla organizacji
wspólnego duchowego działania.

Główny nacisk wystawy poło−
żony jest na pracę w później−
szym czasie i określa rozległy
odbiór Goethego, zintegrowanie

i kontynuację wiedzy naukowej,
artystycznej i praktycznej. Opra−
cowane przez Goethego cało−
ściowo obszary wiedzy i prakty−
ki są odtąd podzielone i rozpadły
się na specjalistyczne dziedziny,
które dziś rzadko wspólnie wy−
stępują. 

Spektrum wystawy obejmuje,
obok szczegółowej znajomości
rzeczy z obszarów budownictwa,
ekonomii politycznej, teatru,
również wojskowość, liczne za−
jęcia artystyczne i przyrodnicze.
Należy do nich również przygo−
towanie znaczących zbiorów, ba−
dania, które rozciągają się od ar−
chitektury i archeologii poprzez
botanikę, morfologię i anatomię
porównawczą nauki o ewolucji,
geologię, meteorologię itd. aż do
szczegółowego opracowania,
obejmującego centralne koncep−
cje podstaw, jak nauka o kolo−
rach, czy literatura światowa.

Na dzień dzisiejszy ważne jest
znaczenie działania i myślenia
Goethego – niewyczerpane i ak−
tualniejsze niż kiedykolwiek –
w ich transformacjach i sublima−
cji w późniejszej twórczości
poetyckiej. Rozwój niemieckie−
go mitu renesansowego do tra−
gedii Fausta, nad którym Goethe
pracował sześć dziesięcioleci,
pokazuje trafność i natężenie re−
aliów, których wielowzględność
jest dziś niespotykana. 

Wystawę oglądać można co−
dziennie do 20 kwietnia, wstęp
wolny. Natomiast 17 kwietnia
o godz. 10, jako dopełnienie wy−
stawy, zaprezentowany zostanie
w Domu Darmstadt film pod
tym samym tytułem. Opr. (j)

Goethe – ostatni geniusz uniwersalny 

– Cieszę się, że z roku na rok organizacje pozarządowe
wykazują się coraz większą aktywnością i coraz lepiej ra−
dzą sobie z szukaniem nowych źródeł wsparcia. Tegorocz−
ne, duże zainteresowanie konkursem najlepiej pokazuje, że
pomoc na tego typu przedsięwzięcia jest bardzo potrzebna,
a mieszkańcy Mazowsza mogą liczyć na wiele ciekawych
imprez kulturalnych – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Na ogłoszony w styczniu 2008 r. konkurs, dotyczący
upowszechniania kultury i sztuki, do Urzędu Marszałkow−
skiego wpłynęły 553 oferty. Komisja konkursowa pozy−
tywnie zaopiniowała 297 z nich, z czego 18 dotyczy zwią−
zanych z Mazowszem publikacji. Z budżetu województwa
przeznaczono na ten cel ponad 2,8 mln zł.

W subregionie płocko−ciechanowskim dofinanso−
wanie otrzymają m.in.: V Międzynarodowy Festiwal
Chóralny „Ciechanovia cantans”, XII Festiwal Chó−
rów Szkół Muzycznych I i II stopnia Regionu War−
szawskiego, XVII Hufcowy Sierpecki Przegląd Twór−

czości Zuchów i Harcerzy (powiat sierpecki), ”Mistrz
Wyspiański i Ja” II edycja (powiat płoński), XVII
Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne ”Kupal−
nocka ’2008” (powiat ciechanowski). 40. Niedziela
Sannicka (powiat gostyniński), XIII Międzynarodowy
Festiwal Folklorystyczny ”Kasztelania” (powiat sier−
pecki).

W Płocku i okolicach wsparte finansowo z budżetu wo−
jewództwa będą: „Maraton biblijny” organizowany przez
Akcję Katolicką (7 tys. zł), XXX edycja konkursu recyta−
torskiego „Pięknie być człowiekiem” przygotowywana
przez Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Biblio−
tek (5 tys. zł), płocki oddział Stowarzyszenia Autorów
Polskich otrzyma dofinansowanie na III Konkurs Poetyc−
ki im. Stanisława Nawrockiego oraz na Płockie Spotkania
Literackie (w sumie 13 tys. zł), Stowarzyszenie „Twoja
Gmina” za dofinansowanie (5 tys. zł) urządzi wystawę
„Ekologia w malarstwie”, a Stowarzyszenie Ekologicz−
no−Kulturalne „Ziarno” w Słubicach zorganizuje Powia−
towy Dzień Ziemi (9 tys. zł).

Międzynarodowy plener malarski „Woda” przygotuje
Stowarzyszenie Popierania „Galerii Koszelówka” (14
tys. zł), zaś płockie Stowarzyszenie Muzyczne popro−
wadzi kolejną edycję „Rockowych ogródków” (10 tys.
zł). VII edycję pleneru malarskiego „Mazowiecka wieś”
zrealizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Polskiej
Wsi „Razem Lepiej” w Miszewie Murowanym (6,5 tys.

zł), Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”
zorganizuje w Bodzanowie Jarmark Norbertański (9 tys.
zł). Na krzewienie kultury wsparcie (6 tys. zł) otrzyma
płocki Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwali−
dów, a Płockie Stowarzyszenie Twórców Kultury dofi−
nansowanie z województwa (7 tys. zł) podzieli na plener
malarski „Płock w obrazach” i wystawę „Mazowieckie
pejzaże”. Dotacja (18 tys. zł) dla Stowarzyszenia Przy−
jaciół Katedralnego Chóru Chłopięcego pozwoli godnie
przygotować jubileusz 10−lecia Pueri Cantores Plocen−
ses, a pomoc finansowa (10 tys. zł) dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Gąbinie wydatkowana zostanie na IV
Międzypowiatowy Przegląd Orkiestr OSP Zachodniego
Mazowsza.

Warto przypomnieć, że do 30 maja organizacje pozarzą−
dowe mogą jeszcze nadsyłać oferty na zadania, które reali−
zowane będą w drugim pólroczu. 

Oferty konkursowe należy składać osobiście lub za poś−
rednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego)
w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turysty−
ki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckie−
go, ul. Okrzei 35, 03−715 Warszawa. Na kopercie należy
podać nazwę konkursu – „KONKURS OFERT – UPO−
WSZECHNIANIE KULTURY I SZTUKI”, numer oraz
nazwę zadania. Wzór formularza oferty oraz szczegółowy
regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej
www.mazovia.pl. M. M.

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o do−
finansowaniu aż 279 imprez kulturalnych, które odbędą
się w pierwszej połowie tego roku na Mazowszu. Prawie
50 z nich zostanie zorganizowanych w subregionie płoc−
ko−ciechanowskim. Będą wśród nich m.in. koncerty, wy−
stawy, festiwale, warsztaty, przeglądy oraz konkursy. 

Kulturalne Mazowsze

Johann Wolfgang von Goethe
(ur. 28 sierpnia 1749 we Frankfurcie
nad Menem, zm. 22 marca 1832 w We−
imarze), najwybitniejszy niemiecki poe−
ta okresu romantyzmu i jeden z najbar−
dziej znaczących w skali światowej,
dramaturg, prozaik, uczony, polityk,
wolnomularz. Był również myślicielem
i uczonym, znawcą wielu dziedzin wie−
dzy oraz sztuki. Studia prawnicze skoń−
czył w Lipsku i Strasburgu. W 1775 ro−
ku osiadł w Weimarze, gdzie pozostał
do końca życia. Pełnił różne funkcje na
dworze księcia sasko−weimarskiego,
dochodząc do rangi prezydenta Izby Fi−
nansów. Od roku 1791 do 1817 kiero−
wał teatrem oraz wszystkimi instytucja−
mi oświatowo−kulturalnymi księstwa.
Najbliższa przyjaźń łączyła go z wiel−
kim poetą romantycznym Fryderykiem
Schillerem. Zmarł w Weimarze, w cał−
kowitym osamotnieniu, po śmierci żony
i jedynego syna.

W Klubie Podróży Tony’ego Halika

Skarby Meksyku
Uczestnicy wypraw na slajdach, które odbywają

się cyklicznie w Domu Darmstadt, będą mieli okazję
wybrać się 16 kwietnia do Meksyku. O tym egzo−
tycznym dla nas kraju i jego skarbach opowiadać bę−
dzie Bożena Gąsienica – Daniel, wyłoniona w drodze
konkursu na najciekawszą prezentację, ogłoszonego
przez Ambasadę Meksyku w Warszawie. 

– Moja wielka przygoda z Meksykiem rozpoczęła się
jeszcze zimą, na ulicznym targowisku w Warszawie.
Jakimś szczęśliwym trafem wpadł mi w ręce używany
przewodnik turystyczny. Na początku się wahałam, bo
po co mi przewodnik po Meksyku?! Z okazji jednak
skorzystałam. Przewodnik wrócił ze mną do akademi−
ka i z czasem zaczął umilać długie, zimowe wieczory. 

Początkowo oglądanie nasyconych barwami foto−
grafii sprawiało mi wiele przyjemności. Zwłaszcza, że
alternatywą dla słońca, palm i morza karaibskiego by−
ła szarówka za oknem. Zdjęcia i opisy nie wystarczyły
jednak na długo. Po jakimś czasie obudził się we mnie
duch przygody i odważyłam się pomarzyć o prawdzi−
wej wyprawie. Pierwszy krok okazał się najtrudniej−
szy. Wiedziałam czego chcę i nie straszne mi były:
ciężka praca za wielką wodą i straszne opowieści „te−
oretyków podróżowania”.

Aż do momentu kiedy to nasz samolot wylądował na
lotnisku im. Banito Juareza w Mexico City. Wtedy skoń−
czyło się bujanie w chmurach (dosłownie i w przenośni).
Całą nabytą wiedzę trzeba było przełożyć na czyn i do−
stać się do hostelu. Znowu najtrudniejszy był początek.
Pierwsze godziny w największej i jednej z najniebez−
pieczniejszych metropolii na świecie były przerażające.
A zaczęło się od odprawy celnej, która minęła prawie bez
problemów. Prawie, bo funkcjonariusz straży granicznej
zapomniał wbić pieczątkę do mojego paszportu i musia−
łam po nią wrócić. Miasto też nie robiło dobrego wraże−
nia. Zniszczone, odrapane domy, stare zdezelowane sa−
mochody, szalona jazda pana kierowcy, który nie wie−
dział gdzie ma jechać, nie wróżyły nic dobrego.

Jednak z każdym dniem, z każdym odwiedzonym
miejscem, miasto stawało się coraz bardziej przystęp−
ne, z czasem nawet przyjacielskie. Co autorka zobaczy−
ła i przeżyła w Meksyku będzie można dowiedzieć się
w środę (16 bm.) w Domu Darmstadt. Początek wypra−
wy o godz. 18, wstęp wolny. Opr. (j)
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W turnieju udział wzięło 31 uczniów
szkół podstawowych z Płocka i okolic.
Rozegrano 55 meczy w 5 kategoriach
wiekowych.

W kategorii chłopców klas V – VI
wygrał Karol Szczepanek (SP 16), po−
konując w finale Arkadiusza Gołębiew−
skiego (SP 3) 21:16 w pierwszym secie.
W drugim Karol nie dał Arkowi żad−
nych szans, wygrywając 21:8. Karol
w trzecim meczu okazał się zdecydowa−
nie lepszy udowadniając, że poprzednia
przegrana to tylko chwila słabości. 

Atrakcją finałów był (w tej grupie)
zacięty mecz o trzecie miejsce. Repre−
zentujący SP 15 zawodnicy Dawid Ozi−
mek i Mateusz Bieńkowski zaprezento−
wali fantastyczne widowisko sportowe.
W pierwszym secie Dawid pokonał Ma−
teusza do 13 (set rozgrywa się do 21
pkt.), następnie uległ do 17. Trzeci set to
już dominacja Dawida, Mateusz nie wy−
trzymał kondycyjnie zbierając tylko 10
punktów w trzecim secie.

W kategorii dziewcząt klas V – VI
wygrała Anita Trzebuchowska (SP 12),
pokonując w finale Annę Filińską(SP
15) 21:15; 21:19. W meczu o trzecie
miejsce Magdalena Rutkowska (SP 12)

pokonała (również w bardzo zaciętym
pojedynku) Aleksandrę Kowalską (SP
15). Pierwszy set to zdecydowana prze−
waga Oli, która użyczyła Magdzie tylko
13 punktów, drugi set to wymiany punkt
za punkt i wygrana Magdy 21:19, trzeci
set to wymiana ciosu za cios, a końcowy
wynik też 21:19 dla Magdy.

W kategorii chłopców klas III – IV
prym wiódł Patryk Marcinkowski (SP
3), pokonując zdecydowanie wszystkich
swoich przeciwników. Drugie i trzecie
miejsce zajęli zawodnicy SP 15: Domi−
nik Młodziejewski i Jakub Wilczewski.

W kategorii dziewcząt klas III – IV
wygrała Małgorzata Koba (SP 12). Dru−
gie miejsce zajęła Anna Wiercińska,
a trzecie Paulina Węderlich (SP 1).

Grupa chłopców klas I – II: pierwszy
Piotr Filiński (SP 15), drugi Paweł Wuj−
cik (SP 1), trzecie Kacper Maciejewski
(SP 15).

Następna, czwarta edycja Szkolnej
Ligi Badmintona przewidziana jest na
16 kwietnia w Zespole Szkół Technicz−
nych przy al. Kilińskiego 4. Zgłoszenia
do gry należy dostarczyć do 11 kwietnia
do sekretariatu szkoły. 

A. Rosiak

12 marca w Zespole Szkół Technicznych rozegrano III edycję
Szkolnej Ligi Młodzików w Badmintonie

Emocje z lotką Już po raz dziesiąty piłkarze ręczni płoc−
kiej Wisły zdobyli Puchar Polski. W meczu
finałowym pokonali zespół odwiecznego
rywala – ekipę Vive Kielce 33:29 (14:14).
Choć co jakiś czas zmieniany jest regula−
min pucharowych zmagań, to płocczanie
niezmiennie potrafią sobie w nich radzić
znakomicie. Pamiętamy przecież finałowe
turnieje z udziałem 4 zespołów, czy też fi−
nałowe dwumecze, jak chociażby ten przed
rokiem. Tym razem regulamin PP nakazy−
wał rozegranie jednego finałowego spotka−
nia na neutralnym terenie. Chyba nie przy−
padkiem do tego celu została wybrana hala
w Mielcu, gdyż zarówno plakaty informu−
jące o meczu finałowym, jak i bilety zawie−
rały przewagę barw klubowych kieleckich
szczypiornistów. Nie przeszkodziło to jed−
nak wiślakom podejść do tego spotkania
w największej gotowości i koncentracji. 

Pierwsze minuty meczu to tradycyjne
badanie przeciwnika. Sytuacja „bramka za
bramkę” utrzymywała się praktycznie
przez całą pierwszą część spotkania. Bar−
dzo dobrze w tym okresie gry spisywał się
w bramce płocczan Marcin Wichary, któ−
ry kilkakrotnie skutecznie zatrzymywał
ataki Vive. W zespole kieleckim na wy−
różnienie zasłużył rozgrywający Tomasz
Rosiński, który znakomicie rozdzielał pił−
ki swoim kolegom. Jednak w tym dniu
obrona Wisły była znakomicie dyspono−
wana. Na przerwę oba zespoły schodziły
z wynikiem remisowym 14:14, co jeszcze
bardziej podgrzewało atmosferę. 

Po zmianie stron nadal koncertowo grał
Michał Zołoteńko i Sebastian Rumniak.
Nie gorzej na lewym skrzydle radził sobie
Witalij Nat, a niekonwencjonalne, ale za−
razem skuteczne zagrania Ivana Pronina
doprowadziły do dwubramkowej (26:24)
przewagi Wisły, która utrzymywała się do

50. minuty spotkania. Wtedy właśnie de−
fensywa kielecka pod naporem płocczan
po prostu „pękła”. Wysoka agresywna
obrona nafciarzy i skuteczne kontry bły−
skawicznie pozwoliły zyskać pięciobram−
kową przewagę (32:27). Kielczanie w tym
okresie gry uciekali się do brutalnych fau−
li i starali się za wszelką cenę zniwelować
stratę. Skończyło się na wyrzuceniu z bo−
iska przez sędziów Tomasza Rosińskiego
i dwóch celnych trafieniach. 

Po końcowej syrenie na boisku zapa−
nowała ogromna radość wśród zawod−
ników i kibiców z Płocka, a na
twarzach Kielczan pojawiły się łzy
i złość. Po raz 10. w historii płocczanie
zdobyli Puchar Polski i są na najlepszej
drodze do wywalczenia w tym sezonie
dubletu, ponieważ już niebawem rusza−
ją ligowe rozgrywki play−off o tytuł
Mistrza Polski. W meczach ćwierćfina−
łowych rywalem Wisły będzie zespół
Miedzi Legnica, który nie powinien
stanowić żadnej przeszkody świeżo
upieczonemu zdobywcy PP w drodze
po zloty medal MP. PN

10. Puchar Polski dla Wisły

W rozegranych 8 marca w Otwocku
Przełajowych Mistrzostwach Mazowsza
nie mogło zabraknąć zawodników
MUKS−u Płock. Najlepiej spisała się mło−
dziczka z klasy sportowej w Gimnazjum
nr 1 – Monika Załęska, wygrywając bieg
na 1000 m. W biegu na 1500 m młodzi−
czek najlepiej pobiegły jej koleżanki z kla−
sy – Marcelina Kawecka (4) oraz Alek−
sandra Kozakiewicz (6). Wśród juniorów
młodszych najwyżej, na IX miejscu zna−
lazł się Michał Flak w biegu na 2000 m.
Również dziewiąty był junior Mateusz
Więckowski w biegu otwartym na 3,5 km. 

Następne zawody to Międzywoje−
wódzkie Mistrzostwa w Biegach

Przełajowych w Pasłęku dla młodzi−
ków i juniorów młodszych oraz Mi−
strzostwach Polski w Kwidzynie dla
juniorów. (j)

Na przełaj po tytuł

Drugie miejsce w klasyfikacji druży−
nowej młodziczek to sukces, jakiego

dawno w Płocku nie było. Podczas roze−
granych w Pasłęku Międzywojewódz−
kich Mistrzostw w biegach przełajo−
wych dziewczęta MUKS Płock wywal−
czyły wicemistrzostwo w klasyfikacji
drużynowej młodziczek. Indywidualnie
najbliżej podium była Aleksandra Ko−
zakiewicz (G−1 Płock) w biegu na 2500
m, która przekroczyła metę na piątej po−
zycji. Szóste były również uczennice
klasy sportowej w G−1: Monika Załę−
ska (1500 m) oraz Marcelina Kawecka
(2500 m). Na 11. pozycji w biegu na
1500 m znalazła się ich koleżanka z kla−
sy – Weronika Ners. Osiemnaste, pun−
ktowane miejsce w biegu na 2000 m za−
jął Michał Ciarkowski (klasa sportowa
G−1). P. M.

Puchar dla młodziczek

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Bra−
ci Jeziorowskich odbył się (10 i 13 mar−
ca) I Międzyszkolny Turniej Mini – Ko−
szykówki Chłopców o Puchar MON –
POL Płock. W trakcie zawodów roze−
grano dwa konkursy, wybrano najlep−
szych zawodników poszczególnych dru−
żyn oraz najlepszego zawodnika całego
Turnieju. 

W pierwszym dniu zespoły rywalizo−
wały, grając „każdy z każdym”. Tego
dnia odbył się konkurs rzutów, który
wygrał zawodnik SP 3 Bartosz Sadow−
ski. Drugiego dnia rozegrano półfinały,
mecz o trzecie miejsce, finał, a także
konkurs sprawności koszykarskiej, któ−
rego zwycięzcą został Sebastian Dutkie−
wicz, reprezentujący SP 1. Najlepszym
zawodnikiem turnieju okazał się Da−
mian Gozdan z SP 3. Zwycięzcy otrzy−
mali statuetki, piłki i dyplomy. 

Turniej wygrała Szkoła Podstawowa nr
3, miejsce II przypadło drużynie SP 22,
natomiast gospodarze turnieju – Szkoła
Podstawowa nr 1 zajęła miejsce III. Zwy−
cięzcy otrzymali puchary, medale i dyplo−
my. Najlepszym zawodnikiem SP 1 wy−
brano Kamila Bieńkowskiego. 

Organizatorem turnieju był Klub Ko−
szykarski MON – POL Płock, reprezen−
towany przez prezesa Enkhbaatar Dam−
badarjaa i wiceprezesa Łukasza Jan−
kowskiego, jak również dyrekcja Szko−
ły Podstawowej nr 1 w Płocku oraz To−
masz Żórawski – nauczyciel wychowa−
nia fizycznego w tejże szkole. 

Sponsorem wszystkich nagród był
Gabinet Odnowy Biologicznej z ul. Wy−
szogrodzkiej. T.Ż.

Przyszłe gwiazdy koszykówki

Vive – Wisła 29:33 (14:14)

Wisła: Wichary, Marszałek
– Nat(4), Niedzielski(1), Szy−
czkow(1), Paluch(3), Jędrzejewski,
Wuszter(4), Pronin(7), Malesa(1),
Rumniak(7), Swierad, Twardo, Zo−
łoteńko(5)

Vive: Bernacki, Kubiszewski
– Chodara(1), Jachlewski(10), Bar−
tczak, Wasiak, Zaremba, Nikulen−
ko(1), Rosiński(5), Konitz, Podsia−
dło(1), Zółtak(5), Usachov(6)



W Ostródzie (15 – 16 marca) rozegrane
zostały jubileuszowe XV Międzynarodo−
we Mistrzostwa Polski seniorów, juniorów
i kadetów w Taekwondo GTF (PUT)
w formułach walki przerywanej i ciągłej,
układów formalnych tradycyjnych, ukła−
dów otwartych dowolnych oraz technik
specjalnych.

W tym najwyższej rangi krajowym, me−
ga turnieju wystartowało 387 zawodników
i zawodniczek (pobito ubiegłoroczny re−
kord – 340 uczestników), reprezentujących
31 klubów z całego kraju i spoza granic RP
(Armenia, Irlandia). Wśród nich nie zabra−
kło klubu LKS Puncher Płock. Ten istnie−
jący dwa lata klub był reprezentowany
przez dwóch zawodników: najbardziej do−
świadczonego instruktora i prezesa klubu

Piotra Maślankę oraz debiutującego w tej
rangi zawodach Jakuba Kasprzaka.

W formule walk przerywanych obaj za−
wodnicy wystartowali w tej samej kat. –
185 cm. Startowało w niej 30 zawodników.
Piotr stoczył pięć emocjonujących walk
z zawodnikami, reprezentującymi kluby:
„Alkon” Szczecin (dwie walki), „Gladius”
Ostróda (gospodarz imprezy), „KCT” Kra−
ków i „Keiko” Jastrzębie Zdrój, cztery
z nich rozstrzygając na swoją korzyść
i przegrywając nieznacznie jedną w półfina−
le. Jakub stoczył jedną walkę z doświadczo−
nym i utytułowanym zawodnikiem z klubu
„Gryf” Świdnica, co prawda przegrywając
ją i odpadając z dalszego współzawodnic−
twa w/g systemu pucharowego, ale spra−
wiając sporo trudności przeciwnikowi. 

Drugi w historii miasta medal Piotra
w tej dyscyplinie sportu (w ubiegłym roku
srebro w formule walk ciągłych) w tak pre−
stiżowych zawodach w kraju jest kolejnym
sukcesem zawodnika znanego dotychczas
głównie z występów w kick−boxingu,
gdzie czterokrotnie stawał na najniższym
stopniu podium MP Seniorów, obecnie
studenta ostatniego semestru studiów ma−
gisterskich o specjalności „edukacja dla
bezpieczeństwa” w SWPW w Płocku. 

W zakupie sprzętu niezbędnego do
ćwiczeń i startów w zawodach oraz przy−
gotowaniach do startu płockich zawodni−
ków pomogła firma „Henczke” Budow−
nictwo. P.M.

Piotr Maślanka na podium

Brąz w TAEKWONDO

Te niezwykłe ryby przypłynęły do nas
z Ameryki Południowej, ostatnim legal−
nym transportem, tuż przed wprowadza−
niem całkowitego zakazu eksportu tego
gatunku. – To prawdziwe rarytasy –
podkreśla dyrektor zoo Aleksander Ni−
weliński. – W europejskich ogrodach
jest zaledwie po kilka pojedynczych
sztuk, m.in. w Kolonii i Münster. Niez−
wykłe jest nie tylko ich pochodzenie, ale
również budowa i rozmiary. Na wolno−
ści spotkano okaz ważący 200 kg i ma−
jący ok. 5 m długości. Okazałe są też
grube łuski pokrywające ciało arapaimy,
podobne do pancerza lub zbroi. Co
prawda, w warunkach hodowlanych, ry−
by te nie osiągają aż takich, gigantycz−
nych rozmiarów, ale te, które do nas
przyjechały mają szansę z 30 cm uros−
nąć do 1 – 1,5 metra. Zważywszy, że
apetyt im dopisuje. 

Ciekawostką jest również sposób od−
dychania tych ryb. Zamiast standardo−
wego wyposażenia – czyli skrzeli – ma−
ją pęcherz pławny, który chłonie powie−
trze jak gąbka. – Od czasu do czasu mu−
szą podpłynąć pod powierzchnię wody
i nabierać powietrza. Wtedy wydają
charakterystyczne mlaśnięcie – tłuma−
czy Niweliński. 

Radość z nabytku jest tym większa,
że dział akwariów czeka wielka przebu−

dowa. W przyszłości, amazońskie skar−
by będą prawdziwą ozdobą nowych,
znacznie większych zbiorników. 

Arapaima jest drapieżna, żywi się ry−
bami, ale nie gardzi też ptakami czy ssa−
kami. Ma bardzo szorstki język, którego
Indianie używali jako szczotki. Jest
niezwykle ceniona przed wędkarzy, ja−
ko atrakcyjna ryba sportowa. W niektó−
rych rejonach została niemal całkowicie
wytępiona.

Beniamin i przyjaciele

Malutki pingwin – prezent gwiazd−
kowy dla całej społeczności pingwi−
nów w płockim ogrodzie zoologicz−
nym ma się bardzo dobrze i od kilku
tygodni zażywa spacerów wraz z ro−
dzicami. Trzeba być niezwykle wy−
trwałym, żeby go dojrzeć, ale... chyba
warto. Zważywszy, że nasz beniami−
nek to pierwszy przychówek płockiej
pary pingwinów, która – nie ukrywaj−
my – jak na rodziców jest bardzo mło−
da. Co prawda, wiele par złożyło jaja,
a tylko jednej udało się pociechę od−
chować. 

A jeśli już się wybierzecie do zoo to
warto zajrzeć jeszcze do gołąbków
zielonoskrzydłych, płaszczek i czwo−
rooków, które też doczekały się po−
tomstwa. (rł)

Wiele zwierząt, które zamieszkiwały ziemię, wymarło. Wciąż jednak żyją gatun−
ki, które pojawiły się kilkadziesiąt czy kilkaset milionów lat temu, m.in. arapai−
my – nowy nabytek płockiego zoo 

Wodni rycerze 
– żywe skamieliny

Cytat
numeru
Jeśli głos ogółu 
jest głosem Niebios, 
to głos Niebios 
– wołaniem głupoty

Natsume Soseki (1867 – 1916), 
powieściopisarzJ.
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Świąteczna 
krzyżówka

W poprzednim numerze przy
dużej krzyżówce wielkanocnej nie
podaliśmy terminu, w jakim cze−
kamy na prawidłowe rozwiązania.
W losowaniu atrakcyjnych nagród
wezmą udział wszyscy, którzy ha−
sło ułożone po wypełnieniu dia−
gramu dostarczą do redakcji (Sta−
ry Rynek 1 pok. 220) do 11
kwietnia br. Nazwiska szczęśliw−
ców opublikujemy w następnym
numerze. (j)

W drugiej połowie kwietnia oddział
miejski PTTK zaprasza płocczan na 2
atrakcyjne imprezy: trzydniową wycie−
czkę na mało znane Podlasie i niedzielny
wyjazd do teatru, połączony z zwiedza−
niem starej warszawskiej Pragi.

Wyjazd na trasę: Kodeń, Radzyń Po−
dlaski, Jabłeczna, Kock, Wola Okrzejska,
zaplanowano na 18 kwietnia. Zbiórka
przed teatrem o godz. 14, pierwszy noc−
leg w Łukowie. Następnego dnia po śnia−
daniu zwiedzanie Muzeum Okręgowego
w Białej Podlaskiej z najbogatszą w Pol−
sce kolekcja ikon, potem Sanktuarium
Maryjnego w Kodniu, cerkwi św. Onuf−
rego w Jabłecznej i rokokowego pałacu
w Radzyniu. Następnego dnia zwiedzanie

Kocka (ostatnia bitwa września 1939 r.),
zespołu pałacowego, muzeum H. Sien−
kiewicza w Woli Okrzejskiej. Planowany
powrót do Płocka ok. godz. 20. Koszt wy−
prawy 330 złotych od osoby.

20 kwietnia chętni będą mieli okazję
obejrzeć w Teatrze Muzycznym „Roma”
w Warszawie musical pt. „Upiór w ope−
rze”. Ponieważ wyjazd z Płocka sprzed
Teatru Dramatycznego planowany jest na
godz. 10, przed spektaklem będzie czas
na zwiedzenie zabytków starej prawo−
brzeżnej części stolicy. Koszt wyjazdu
100 zł.

Wpłaty i szczegółowe informacje
w siedzibie PTTK (odwach) przy ul.
Tumskiej 4, tel. 024/ 262 26 00. (j)

Wycieczki PTTK

Do stolicy i na Podlasie
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