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Z oka zji zbli ża ją cych się 

Świąt Wiel kiej No cy 
skła da my wio sen ne ży cze nia 

– aby w czas Pasc hy w Wa szych ser cach,
ro dzi nach i do mach za go ści ła ra dość, spo kój

i wiel ka na dzie ja odra dza ją ce go się ży cia

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

Re dak cja „Sy gna łów Płoc kich”
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Sym bo licz ne dni
Sta ro pol skie oby cza je wiel ko post ne i wiel ka noc ne zdu mie wa ły cu dzo -

ziem ców bar wno ścią i róż no rod no ścią. Cykl wiel ka noc ny w Ko ście le i lu do -
wej tra dy cji otwie ra Śro da Po piel co wa. Już za pa no wa nia Au gu sta III, zwy -
czaj po sy py wa nia gło wy po pio łem na znak mar no ści te go świa ta – jak pi sze
ks. Ję drzej Ki to wicz – był wię cej niż po wszech nym i przy bie rał cza sem chu -
li gań skie for my, gdy ca łe gar nki z po pio łem roz bi ja no na kim po pa dło. 
Po pie lec był też cza sem ma gii – wiej skie ko bie ty zbie ra ły się wie czo rem
w kar czmie i ry tu al ny mi za ba wa mi sta ra ły się wpły nąć na uro dzaj. 

W Wiel ki Post gos po dy nie wy pa rza ły gar nki, aby na wet ślad tłusz czu nie
prze do stał się do chu de go żu ru, czy li za le waj ki z żyt nie go zak wa su. Dra koń -
ską die tę uzu peł nia ły ziem nia ki, po tra wy mącz ne i śle dzie. Szlach ta poz wa -
la ła so bie na bo gat szy wy bór ryb.

W Wiel kim Ty god niu ko ścio ły za peł nia ły się ka pow ni ka mi – ludź mi, któ -
rzy z na ka zu spo wied ni ka lub swo i ście poj mo wa nej po boż no ści za da wa li so -
bie po ku tę, po le ga ją cą na bi czo wa niu się.

Pod czas Nie dzie li Pal mo wej, zwa nej rów nież Kwiet ną lub Wierz bną,
przy po mi na no uro czy sty wjazd Chry stu sa do Je ro zo li my, a li ście palm za stą -
pio no wierz bo wy mi wit ka mi. Po świę co nym pal mom po wszech nie przy pi sy -
wa no wła ści wo ści och ron ne np. poł knię ty wierz bo wy „ko tek” chro nił przed
cho ro ba mi gar dła i su cho ta mi.

W Wiel ką Śro dę od pra wia no tzw. ciem ną jutrz nię; po każ dym od śpie wa -
nym psal mie ga szo no jed ną świe cę, księ ża ude rza li bre wia rza mi i psał te rza -
mi w pul pi ty. Chłop cy przy go to wy wa li ku kłę Ju da sza, któ rą zrzu ca li z wie ży
ko ścio ła. Resz tki włó czo no po uli cach, do pó ki nie roz pa dły się.

Od Wiel kie go Czwar tku do Wiel kiej
So bo ty mil kły dzwo ny – sły chać by ło
tyl ko dźwięk ko ła tek. Wiel ki Pią tek to
dzień szcze gól nej ża ło by po śmier ci
Chry stu sa, dla te go pow strzy my wa no się
od spo ży wa nia ja kich kol wiek po kar mów.
Or ga ni zo wa no in sce ni za cje Dro gi Krzy -
żo wej i bu do wa no Gro by. Do gło su do -
cho dzi ły też re lik ty sta rych wie rzeń –
lud ność po wszech nie do ko ny wa ła ry tu al -
ne go ob my wa nia się w rze kach, li cząc na
zdro wie i uro dę. W Wiel ką So bo tę gos -
po dy nie roz pa la ły po świę co ny uprzed nio
ogień i przy go to wy wa ły świę con kę. Po -
cząt ko wo księ dza za pra sza no do do mów,
ale w 1733 ro ku bp Za łu ski za ka zał tej
prak ty ki, ar gu men tu jąc, że księ ża ca ły
dzień bie ga ją po wsi, za miast słu chać
spo wie dzi.

Świę ta roz po czy na ła re zu rek cja z uro -
czy stą pro ce sją. W cza sach sa skich za czy na ła się już o pół no cy i trwa ła do
świ tu. Strze la no z moź dzie rzów, har ma tek, or ga nów, strzelb, wszyst kie go co
się do te go ce lu na da wa ło.

Ob cho dy Wiel ka no cy w pier wszym ty siąc le ciu dzie jów Ko ścio ła trwa ły
ca ły ty dzień. W XI wie ku skró co no je do trzech dni, a pa pież Pius VI w 1775
ro ku na ka zał dwud nio we świę to wa nie. Opr. (j)

Wiel ka noc mu si być za sob na
Niek tó rzy po wia da ją, że świę ta Wiel -

kiej No cy zo sta ły prze ję te przez chrze ś-

ci jań stwo ze sta ro żyt ne go Egip tu, z kul -

tu Ozy ry sa, któ ry za bi ty pod stęp nie

przez Se ta i po cię ty na 14 czę ści pow-

stał z mar twych dzię ki swej sio strze

Izys. Co rocz nie w Egip cie urzą dza no

mi ste ria ku czci Ozy ry sa, któ rych naj -

waż niej szą czę ścią by ła bu do wa

„ogród ków”. Zło żo ne w nich ziar no po -

le wa no wo dą z Ni lu i kieł ku ją ce ro śli ny

sym bo li zo wa ły zmar twych wsta nie.

Chrze ści jań stwo po tra fi ło asy mi lo wać róż ne obrzę dy, na da jąc im no wą sym bo-

li kę. Czy sto pol ski zwy czaj – za no sze nie w Wiel ką So bo tę przed oł ta rze świę co -

ne go, zło żo ne go z pło dów zie mi jest sta ro sło wiań skim oby cza jem, któ ry był po -

dzię ko wa niem za do stat nie prze trwa nie przed nów ka. Wska za nym by ło no sić ja -

ko świę co ne rze czy za sob ne: kieł ba sę, jaj ka, cia sta, chleb i sól. Przez pe wien czas

do świę co nego do łą cza no rów nież ćwiar tki wód ki, do pó ki Ko ściół te go sta now -

czo nie za bro nił. W sta nie wo jen nym do ko szy czków ze świę co nym wkła da no

tak że ocet i kar tki na mię so.
Jed no nie zmie ni ło się przez wie ki – Wiel ka noc mu si być wy staw na. Mia ło to

swój głę bo ki sens u na szych przo dków, któ rzy po 40 dniach su ro we go po stu rze -

czy wi ście mu sie li być stęsk nie ni za su tym po sił kiem.

W kro ni kach za cho wał się opis wiel ka noc ne go śnia da nia u Sa pie hów w De re -

czy nie. Sta ło czte ry prze o grom nych dzi ków, to jest ty le, ile czę ści ro ku; każ dy dzik

miał w so bie wie przo wi nę (szyn ki, kieł ba sy, pro siąt ka). Sta ło tan dem 12 je le ni, tak -

że cał ko wi cie upie czo nych, ze zło ci sty mi ro ga mi, ale do ad mi ro wa nia, na dzia ne

by ły roz ma i tą zwie rzy ną, alias za ją ca mi, cie trze wia mi, dro pia mi, par dwa mi (...)

Na oko ło by ły cia sta sąż ni ste, ty le, ile ty god ni w ro ku, to jest 52, ca łe cud ne plac-

ki, ma zu ry, żmuj dzkie pie ro gi, a wszyst ko wy sa dza ne ba kal ją. Za tym by ło 365 ba -

bek, to jest ty le, ile dni w ro ku. Każ de by ło ador no wa ne in skryp cja mi, flo re sa mi,

że nie je den tyl ko czy tał, a nie jadł.
Co zaś do bi ben dy: by ły czte ry pu cha ry, exem plum 4 pór ro ku, na peł nio ne wi -

nem jesz cze za kró la Ste fa na. Tan dem 12 ko ne wek srebr nych, z wi nem po kró lu

Zyg mun cie, te ko new ki exem plum 12 mie się cy. Tan dem 52 ba ry łek, tak że srebr -

nych, in gra tiam 52 ty god ni; by ło w nich wi no cy pryj skie, hisz pań skie i wło skie.

Da lej 365 gą sior ków z wi nem wę gier skim, alias ty le gą sior ków, ile dni w ro ku.

A dla cze la dzi dwor skiej 8700 kwart mio du, to jest ty le, ile go dzin w ro ku.

Na pod sta wie Wprost (2005) opr. (j)

Chry stus zmar twych wsta ły 
– Ja na Kra jew skie go w zbio rach
Mu ze um Ma zo wiec kie go (1995)

Pro się z jaj kiem (w ry ju)
„W sta ro pol skiej kuch ni” Ma rii Lem nis i Hen ry ka

Vi try jest sma ko wi ty prze pis na wiel ka noc ne pro się.
Naj smacz niej sze są pro się ta 5 – 6 ty god nio we. Pro -

się, po za bi ciu i spa rze niu wrząt kiem, ogo lić ze szcze ci -
ny bar dzo do kład nie ostrym no żem. Dla pewności opa-
lić nad pło mie niem spi ry tu so wym (zwłasz cza usz ka).
Po ogo le niu za lać na go dzi nę bar dzo zim ną wo dą i do -
pie ro wte dy wy pa tro szyć, od kła da jąc płuc ka, wą trób kę
i ser ce. Na stęp nie umyć w zim nej wo dzie, osu szyć czy -
stą, lnia ną ście re czką i na go dzi nę przed pie cze niem
na so lić. Po tym cza sie na dziać wy bra nym far szem, uło -
żyć na du żej bryt fan ce grzbie tem do gó ry, łap ki pod giąć
pod pro się i piec w do brze na grza nym pie kar ni ku.
W cza sie pie cze nia czę sto sma ru je się pro się na 
prze mian piór kiem ma cza nym w pi wie i roz to pio nym
ma śle. Za bieg ten spra wi, iż pro się pięk nie się za ru mie -
ni, a je go skór ka sta nie się ape tycz nie kru cha.

Na dzie nie: wą trób kę i płuc ka udu sić w 3 dkg ma -
sła, do le wa jąc nie co wo dy, by się nie zru mie ni ło, po
czym wraz z 3 buł ka mi na mo czo ny mi w mle ku i od ciś -
nię ty mi, zem leć. 8 dkg ma sła utrzeć na pia nę, do da -
jąc 4 su ro we żół tka. Do dać zmie lo ne mię so, po so lić,
przy pra wić ską po pie przem i szczyp tą gał ki musz ka -
to ło wej. Do brze wy mie szać, do dać 15 dkg opa rzo -
nych ro dzyn ków oraz 10 dkg po kra ja nych na cie niut -
kie pa se czki mi gda łów. De li kat nie po łą czyć z pia ną
ubi tą z 4 bia łek i niez włocz nie na dziać pro się.
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Opra co wa nie bę dzie za wie rać m.in. pro jek ty za -
gos po da ro wa nia prze strzen ne go par ku oraz ale jek,
ich na wierz chni oraz od wod nie nia. Fir ma bę dzie mu -
sia ła po ka zać, jak ma ją wy glą dać chod ni ki na ul. Ko -
le gial nej; tu prze wi du je się lik wi da cję miejsc par kin -
go wych. Pro jekt po ka że tak że jak bę dą wy glą dać par -
kin gi dla sa mo cho dów do 3,5 to ny, któ re przy le ga ją
bez poś red nio do Pla cu od stro ny wschod niej i za -
chod niej. Ma tu pow stać wię cej miejsc po sto jo wych.
Na ul. Ko ściusz ki, w re jo nie pom ni ka Bro niew skie go
bę dzie mog ło par ko wać nie mniej niż sześć au to ka -
rów. Dla te go trze ba bę dzie prze bu do wać oto cze nia
pom ni ka. Za rów no na Pla cu Obroń ców War sza wy,
jak i w oko li cy pom ni ka pow sta ną ścia ny i mur ki
opo ro we, scho dy oraz po chyl nie dla nie peł no spraw -
nych. Pro jek tan ci bę dą mu sie li roz wa żyć lik wi da cję
her bu Płoc ka i ewen tu al nie
okre ślić no wą je go lo ka li za -
cję, np. na bul wa rze nad Wi -
słą. Nie wy klu czo ne jed nak, że
pro jek tan ci usta lą, że herb po -
wi nien jed nak po zo stać na
Pla cu Obroń ców War sza wy,
ale w je go czę ści pół noc nej
przy pom ni ku Pił sud skie go. 

Być mo że, że w opra co wa -
niu znaj dzie się rów nież pro-
jekt to a le ty dla psów. Wia do -
mo, że na pew no po zo sta nie
fon tan na, choć za pew ne prze-
bu do wa na, cho ciaż by dla te go,
aby mia ła zam knię ty obieg
wo dy oraz po dłą czenie do za -
si la nia elek troe ner ge tycz ne go.
W pro jek cie znaj dą się rów -
nież roz wią za nia oświet le nia –

no we la tar nie par ko we
i oświet le nie ilu mi na cyj ne. Opra co wa nie za wie rać ma
tak że pro jekt ma łej ar chi tek tu ry z uw zględ nie niem ła -
wek i śmiet ni czek oraz po ka zać, jak po win na wy glą -
dać zie leń na Pla cu. 

Ist nie ją dwie wer sje kon cep cji za gos po da ro wa nia
Pla cu. Pier wsza z nich uw zględ nia wszyst kie uwa run -
ko wa nia hi sto rycz ne. Dla te go też w po łud nio wej czę ś-
ci Pla cu za pla no wa no po sa dze nie ży wop ło tu o wy so -
ko ści 0,8-1 m. Ma on zo stać pod świet lo ny i wska zy -
wać miej sce, gdzie daw niej sta ła cer kiew So bo ru Prze -
mie nie nia. Wer sja I za kła da rów nież po sta wie nie fon -
tan ny na traw ni ku. 

Wer sja II zo sta ła opra co wa na ja ko al ter na ty wa dla
roz wią za nia pier wot ne go. Za cho wu je ona układ par ku
kra jo bra zo we go, lecz bez zaz na cze nia lo ka li za cji cer -
kwi w czę ści po łud nio wej. W tej wer sji fon tan na stoi
na prze cię ciu dróg ko mu ni ka cyj nych. 

Wczo raj i dziś

Re wa lo ry za cja Pla cu Obroń ców War sza wy ma 
od two rzyć je go hi sto rycz ne wa lo ry. Plac ma po wierz -
chnię 12 tys. 715 me trów kwa dra to wych i obec nie nie
stoi tam ża den bu dy nek. Układ ale jek jest re gu lar ny;
prze ci na ją się one pod ką tem pro stym. To wy nik po -
wo jen ne go za gos po da ro wa nia par ku. Wschod nia i za -
chod nia gra ni ca pod kre ślo na jest ale ja mi kasz ta now -
ców. Przy gra ni cy po łud nio wej znaj du je się herb Płoc -
ka. W cen tral nej czę ści par ku stoi fon tan na, nie na wią -
zu je ona jed nak do hi sto rycz nej kon cep cji. Na te re nie
Pla cu Obroń ców War sza wy nie za cho wa ły się żad ne
daw ne ele men ty ma łej ar chi tek tu ry. W koń cu XVIII
wie ku w par ku znaj do wa ła się pięk na fon tan na oraz al -
ta na z po de stem do tań ca. Oba te obiek ty zo sta ły zlik-

wi do wa ne przez Niem ców w 1939 ro ku. W la tach
1876-1929 na ów czes nym Pla cu Flo riań skim sta ła
prze pięk na cer kiew pra wo sław na. 

Daw niej Plac był ogro dzo ny; nie za cho wa ły się jed-
nak żad ne hi sto rycz ne słu py, skrzy dła bram i fur ty.
Wię kszość pier wot ne go drze wo sta nu zo sta ła wy cię ta
w 1939 ro ku. Obec ne na sa dze nia po cho dzą z okre su
po wo jen ne go. Do mi nu ją kasz ta now ce bia łe, a wzdłuż
wschod niej alei ros ną oka zy li py sze ro ko list nej oraz
klon pos po li ty, a od stro ny za chod niej ci sy pos po li te,
kasz ta no we czer wo ne oraz ja łow ce. Przy pom ni ku Pił -
sud skie go ros ną świer ki srebr ne, a pod ni mi wy stę pu -
ją na sa dze nia z ir gi po zio mej. Zie leń par ko wa jest za -
nied ba na, nie pie lę gno wa ne ja łow ce roz ro sły się po za
wyz na czo ne do ni ce, a for my kwia to we pra wie cał ko -
wi cie za ni kły. Ży wop ło ty ros ną ce w pół noc nej czę ści

par ku po prze ra sta ły ga tun ka mi klo nów, lip oraz ały czy 
Plac Obroń ców War sza wy na prze strze ni wie ków

zmie niał swą naz wę wie lo krot nie. Praw do po dob nie
pier wot nie no sił naz wę Pla cu Pa nień skie go „Fra u er
Platz”, co po twier dza plan z 1793 r. Gop pner’a i z
1798 r. F.W. Schan wald’a. Na stęp nie prze mia no wa no
go (bądź tyl ko je go frag ment) na plac Wil hel ma (No -
wo wiej ski 1917). Na pla nie z 1803 ro ku wid nie je już
ja ko plac Co le gial ny (Col le gien Platz). Po raz ko lej ny
naz wę zmie nio no na cześć Flo ria na Ko by liń skie go.
Wia do mo, że w tym cza sie plac był urzą dzo ny w sty lu
an giel skim, „był w po cząt kach oko lo ny to po la mi i bar -
jer ka mi drew nia ne mi; ław ki pro ste, brak kwia tów
świad czy ły o skrom nych po trze bach miesz kań ców.
W ro ku 1845 znie sio no to po le, wpro wa dza jąc na to -
miast kasz ta ny. Gu ber na tor Mac kie wicz ka zał przed
rzą dem gu ber njal nym za sa dzić ró że i ge or gin je”. No -
wo wiej ski pi sze da lej: „na skwe rze flo riań skim znaj -
du je się fon tan na i 3 kra ny do po le wa nia ulic”. Do
1939 ro ku obiekt za cho wu je swój an giel ski kra jo bra -
zo wy styl, kie dy to – jak pi sze Choj nac ki – wła dze nie -
miec kie za czy na ją zmie niać or ga ni za cję prze strzen ną
mia sta. „W 1940 ro ku na Pla cu Mar szał ka Jó ze fa Pił -
sud skie go (Erich Koch Platz) za in sta lo wa li Niem cy
głoś nik ra dio wy, przez któ ry kil ka ra zy dzien nie na da -
wa li w ję zy ku pol skim ko mu ni kat głów ne go do wódz -
twa sił zbroj nych”. 

Zmia nie ule ga też na zew nic two ulic i pla ców i tak
na stę pu je „prze mia no wa nie nazw ul. Ko ściusz ki na
Gil ly Stras se, a Pla cu Mar szał ka Pił sud skie go na Erich
Koch Platz”. Po II woj nie świa to wej plac ko lej ny raz
otrzy mał no wą naz wę Pla cu Obroń ców War sza wy,
któ rą no si do dziś. Mał go rza ta Da nie luk

Mia sto przy go to wu je się do prze bu do wy Pla cu Obroń ców War sza wy. Jed nak naj pierw trze ba wy ko nać pro-
jekt. W związ ku z tym Urząd Mia sta szu ka fir my, któ ra go opra cu je. Oprócz sa me go Pla cu, pow sta nie pro-
jekt prze bu do wy frag men tu ul. Ko ściusz ki w re jo nie pom ni ka Bro niew skie go. 

Po wrót do prze szło ści
Ko lo ro wo i pach ną co

Jak co ro ku wios ną i la tem płoc kie uli ce roz kwit ną,
a wszyst ko za spra wą ko lo ro wych kwia tów. Naj wię -
cej, bo aż po nad 13 tys. sztuk zo sta nie po sa dzo nych
ak sa mi tek w ko lo rze żół tym. Du żo (11 tys. 260 sztuk)
bę dzie też szał wi o czer wo nych kwia tach, o „bo jo wej”
naz wie: tor re a dor oraz star ca po piel ne go – po nad 9,6
tys. sztuk. Nie za brak nie też róż nych ga tun ków be go -
nii o ró żo wych, czer wo nych i bia łych kwia tach – ok.
12 tys. sztuk. W su mie Płock roz kwit nie pra wie 62
tys. róż nych kwia tów.

Jak zwy kle naj wię cej, bo po nad 19 tys. bę dzie na Pla -
cu Obroń ców War sza wy. Na uło że nie her bu Płoc ka zo -
sta nie zu ży tych 6 tys. 460 róż nych kwia tów, m.in. dwa
ty sią ce sztuk be go nii o czer wo nych li ściach i ró żo wych
kwia tach. Na Pla cu nie za brak nie też kwia to wych dy wa -
nów, któ re pow sta ną z 12 tys. 800 kwia tów. 

Ko lo ro wo wy glą dać też bę dą płoc kie ron da. 9 tys. 400
kwia tów ubar wi ron do im. Grab skich przy ul. Do brzyń -
skiej. Po sa dzo ne tam zo sta ną ak sa mit ki żół te i po ma rań -
czo we, szał wia tor re a dor oraz be go nie i czer wo no list na
ire si na. Na Ra dzi wiu, na ron dzie im. La jo ur die po sa dzo -
nych bę dzie po nad 5,5 tys. szał wi błysz czą cej oraz star-
ca po piel ne go. Jak zwy kle po nad 3,3 tys. kwia tów ubar-
wi Plac Na ru to wi cza. Tu naj wię cej bę dzie be go nii oraz
pe lar go nii. W kwia to nie rach i w trój ką cie w jezd ni ko ło
Bib lio te ki im. Zie liń skich po sa dzo ne zo sta ną pe lar go nie
ra ba to we o czer wo nych kwia tach. Zak wit ną one rów -
nież w kwia to nie rach na Pla cu Ma ni fe sta cji oraz na Sta -
rym Ryn ku w pob li żu San ktu a rium Bo że go Mi ło sier -
dzia. Pra cow ni cy wy bra nej w prze tar gu przez Urząd
Mia sta fir my do sa dzą kwia ty na skrzy żo wa niu al. Ja cho -
wi cza i Ki liń skie go, w kwia to nie rach na bul wa rze nad
Wi słą, na ul. Ko le gial nej przy Pa ła cu Ślu bów, przy ka t-
e drze oraz pom ni kach: Bro niew skie go i Łu ka sie wi cza.

Wszyst kie na sa dze nia wy ko ny wa ne bę dą od 18
ma ja do 2 czer wca. (m.d.)

Dla Pra do li ny, 
Gór i Cie cho mic

„Wo do cią gi Płoc kie” roz po czę ły re a li za cję trzech
waż nych dla miesz kań ców le wo brzeż nej czę ści 
mia sta in we sty cji.

Pier wsza to bu do wa sie ci wo do cią go wej na te re nie
osie dli: Bu dy, To ka ry i w uli cy Do brzy kow skiej.
W związ ku ze zgło szo nym za po trze bo wa niem kon ty -
nu a cji roz po czę tej przed kil ko ma la ty in we sty cji
zwią za nej z bu do wą sie ci w uli cy Ni zin nej, na 2009
rok za pla no wa no wy ko na nie pro jek tu za o pa trze nia
w wo dę tych ob sza rów oraz roz po czę cie re a li za cji za -
da nia, któ re po win no za koń czyć się do ro ku 2011.
Roz po czę cie in we sty cji, któ ra kosz to wać bę dzie oko -
ło 650 tys. zło tych, pla no wa ne jest na III kwar tał br.

Na to miast przy ul. Ja nó wek znacz nie ob ni żył się
po ziom wód grun to wych. Dla te go pil ną spra wą sta ło
się wy bu do wa nie w tym re jo nie wo do cią gu. Spół ka
ma w te go rocz nym pla nie opra co wa nie do ku men ta cji
pro jek to wej dla tej in we sty cji, któ ra obej mie ul. Ja nó -
wek na od cin ku od Cie cho mic kiej do ul. Wło ścia ny. 

Bu do wa ka na li za cji sa ni tar nej na te re nie osie dli Gó ry -
Cie cho mi ce to trze cia in we sty cja w ra mach pro jek tu pn.:
„Upo rząd ko wa nie gos po dar ki ście ko wej na te re nie mia -
sta Płoc ka”. Na opra co wa nie do ku men ta cji pro jek to wej
og ło szo no już dru gi prze targ. Pro jekt obej mu je wy ko na -
nie ka na li za cji w uli cach: Przysz kol na, Gó ry, No wo o sie -
dlo wa, Łąc ka, Se me stral na, Edu ka cyj na, Wa ka cyj na,
Na u czy ciel ska, Pe da go gicz na, Cie cho mic ka, Ty mian ko -
wa, Her ba cia na, Mię to wa, Ru mian ko wa, La wen do wa,
Zio ło wa, Św. Fa u sty ny, Ja nó wek, Tę czo wa, Bro war na.
Re a li za cję za pla no wa no na la ta 2011-2013. (j)
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Wię kszy MTBS
Do spół ki Miej skie To wa rzy stwo Bu dow -

nic twa Spo łecz ne go prze ka za no apor tem
trzy dział ki, bę dą ce włas no ścią Gmi ny
Płock: przy ul. Dą brow skie go 1 (2434
mkw. z 2 bu dyn ka mi), na osie dlu Po dol -
szy ce Pół noc (4440 mkw. i 9547 mkw.)
i przy ul. Kwia to wej 23 (1434 mkw.). Wy -
mie nio ne nie ru cho mo ści pod wyż szy ły ka -
pi tał za kła do wy spół ki.

Na to miast MZGM-TBS stał się wła ści -
cie lem bu dyn ku usłu go we go (44,4 mkw.)
przy ul. Ko cha now skie go, 2 lo ka li użyt ko -
wych przy ul. Ko le gial nej 26 (229 mkw.
i 139,3 mkw. z piw ni ca mi), a Ko mu ni ka cja
Miej ska lo ka lu użyt ko we go (39,6 mkw.)
przy ul. Ko le gial nej 3.

Spor to wy kon kurs
Og ło szo ny zo stał otwar ty kon kurs ofert

dla or ga ni za cji po za rzą do wych na re a li za cję
za dań z za kre su kul tu ry fi zycz nej i spor tu
w 2009 ro ku. Pro po zy cje skła dać moż na
do 15 kwiet nia br. Na re a li za to rów naj cie -
ka wszych po my słów cze ka do fi nan so wa -
nie – w su mie bli sko 800 tys. zło tych.
Szcze gó ło we in for ma cje w Wy dzia le Kul tu -
ry i Spor tu, tel. 024/367 16 31.

Po li ty ka edu ka cyj na
Pre zy dent po wo łał zes pół ds. opra co wa -

nia po li ty ki edu ka cyj nej mia sta. 9-oso bo wy
zes pół pod prze wod nic twem za stęp cy pre -
zy den ta Pio tra Ku be ry przy go tu je do ku -
ment, w któ rym na kre ślo ne bę dą głów ne
kie run ki dzia łań i spo so by re a li za cji wy so -
kiej ja ko ści edu ka cji w na szym mie ście.

Na kul tu rę i sztu kę
700 tys. zło tych przez na czo no w bu dże -

cie mia sta na do fi nan so wa nie pro jek tów
z dzie dzi ny kul tu ry i sztu ki. Ofer ty moż na
skła dać do 17 kwiet nia br. Pre fe ro wa ne bę -
dą po my sły o cha rak te rze ciąg łym i cy klicz -
nym, pro pa gu ją ce tra dy cję na ro do wą i kul -
tu rę lu do wą, któ rych adre sa tem bę dą dzie -
ci i mło dzież oraz oso by w wie ku 50+.

Do tych czas ro zdys po no wa no 183 ty sią -
ce zł po mię dzy 11 or ga ni za cji, któ re bę dą
re a li zo wać swo je po my sły kul tu ral ne: Klub
„Re laks”, Ak cję Ka to lic ką, Ora to rium św.
Do mi ni ka Sa vio, Płoc kie Sto wa rzy sze nie
Przy ja ciół Książ ki i Bib lio tek, TNP, od dział
miej ski Ci vi tas Chri stia na, Sto wa rzy sze nie
Przy ja ciół „Pu e ri Can to res Plo cen ses”,
Płoc kie To wa rzy stwo Mu zycz ne, Sto wa rzy -
sze nie „Roc ko we ogród ki”, Fun da cję Od -
no wy Za byt ków Płoc ka i Sto wa rzy sze nie
„Mu si ca Sac ra”. Do fi nan so wa nie wy no si
od 800 zło tych do 25 ty się cy.

Dział ka na sprze daż
Nie ba wem og ło szo ny zo sta nie prze targ

na sprze daż atrak cyj nej dział ki o pow. 3,9
ha po ło żo nej mię dzy ul. Gra bów ka i Oś ni-
c ką. Nie ru cho mość ma wy dłu żo ny kształt
i atrak cyj ny wi dok na do li nę Wi sły. Prze bie -
ga nad nią na po wietrz na li nia elek troe ner -
ge tycz na z pod po ra mi słu po wy mi zlo ka li -
zo wa ny mi na dział ce. Ce nę wy wo ław czą
usta lo no na 1 mln 900 tys. zło tych.

Do wy na ję cia
Pre zy dent wy ra ził zgo dę na wy na ję cie (w

try bie pub licz ne go prze tar gu nie o gra ni czo -
ne go) 3 ga ra ży zlo ka li zo wa nych przy ul.
Kwiat ka 34 (24 mkw.), Do brzyń skiej/Nor -
wi da (16 mkw.) i Na Skar pie (18 mkw.).
Prze targ og ło si MZGM-TBS. (j)

Prezydent zarządził
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* Ser Kró lew ski pro du ko wa ny przez
Okrę go wą Spół dziel nię Mle czar ską
w Sier pcu otrzy mał La ur Mar szał ka
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go w II
edy cji kon kur su na ma zo wiec ki pro-
dukt żyw no ścio wy.

* Ga le ria Wi sła zor ga ni zo wa ła dla przed-
szko la ków i młod szych klas szkół
pod sta wo wych kon kurs Ma rzann;
pra wie 50 ko lo ro wych, fan ta zyj nych
la lek za wi sło na wy sta wie w ga le rii.

* Wi sła Płock przy go to wa ła z Fa bry ką
Emo cji pro jekt pro mo cji klu bu w po -
sta ci pu szek z na po jem ener ge tycz -
nym. Na pój z lo go Wi sły tra fi do skle -
pów pod ko niec kwiet nia.

* Sto wa rzy sze nie Sta rów ka Płoc ka i Sto -
wa rzy sze nie Przy ja ciół HZPiT ,,Dzie ci
Płoc ka” otrzy ma ły zgo dę Ku rii Die ce -
zjal nej na umiesz cze nie w ka te drze
tab li cy -e pi ta fium dh Wa cła wa Mil ke.
Zor ga ni zo wa na zo sta nie pub licz na
zbiór ka pie nię dzy na ten cel.

* Ga zo we in sta la cje przy do mo we zmie -
ni ły wła ści cie la – Or len Gaz sprze dał
je fir mie Gas pol.

* W ple bi scy cie czy tel ni ków Ty god ni ka
Płoc kie go na Wy da rze nie Ro ku 2008
w ka te go rii „kul tu ra” zwy cię ży ło ki no
„He lios”, z wy da rzeń gos po dar czych
otwar cie Ga le rii Wi sła, spor to wych –
Rajd Or len, na to miast w ka te go rii „w
re gio nie” fe sti wal „Na sty ku kul tur –
im pre za or ga ni zo wa na przez Urząd
Gmi ny Go sty nin.

* Do tych cza so wa głów na księ go wa Wo -
je wódz kiej Sta cji Po go to wia Ra tun -
ko we go Lu cy na Kę sic ka zo sta ła dy -
rek to rem tej pla ców ki.

* Sej mik Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
og ło sił ko lej ną edy cję kon kur su o na -
gro dy im. C.K. Nor wi da (li te ra tu ra,
mu zy ka, pla sty ka, te atr). Zgło sze nia
do 20 kwiet nia.

* Płoc ki triath lo ni sta Cze sław Mą czyń ski
za jął 5. miej sce na mi strzo stwach
świa ta w triath lo nie zi mo wym w au -
striac kim Ga is horn.

* 19 mar ca zmarł Bo gu mił Trę ba la, je -
den z głów nych bu dow ni czych płoc -
kiej Pe tro che mii.

* Wi ce pre mier Wal de mar Pa wlak go ścił
21 mar ca w Płoc ku; wyg ło sił wy kład
w SW im. Pa wła Włod ko wi ca, a w te -
a trze spot kał się ze stra ża ka mi i sa -
mo rzą dow ca mi.

* PO KiS og ło sił kon kurs ofert na na jem
czę ści am fi te a tru na dzia łal ność ga s-
tro no micz ną. (j)

Mi nęło pół miesiąca

Nie tyl ko dzie ci i mło dzież z ra do ścią
wi ta ją wios nę. Rów nież do ro śli – pa sjo na -
ci tu ry sty ki 21 mar ca wy cho dzą tłum nie
z do mów. A wszyst ko za spra wą raj du
eko lo gicz ne go „Po wi ta nie wios ny”.
W tym ro ku od by ła się już je go 26. edy cja.
Na star cie zja wi ło się 30 dru żyn, czy li po -
nad 600 uczest ni ków. Naj licz niej re pre -
zen to wa ni by li ucz nio wie, ale nie za bra kło
też człon ków za kła do wych klu bów tu ry -
sty ki, m.in. z Mo sto sta lu czy rowerowej
dru ży ny Be neq Te am z Or le nu. 

Każ dy uczest nik raj du mógł wy brać
jed ną z pię ciu tras. Naj wię kszy dy stans,
bo 45 ki lo me trów mie li do po ko na nia
ro we rzy ści. Dru ga tra sa li czy ła 12 ki lo -
me trów. 60 osób marsz roz po czę ło
w Ko bier ni kach, a na stęp nie idąc przez
Lud wi ko wo i Ma sze wo Du że spot ka ło
się w płoc kim III LO. Przy dość sil nym

i zim nym wie trze, ale w pro mie niach
słoń ca, wę dro wa ło 20 osób, któ re do po -
ko na nia mia ły 9 ki lo me trów: od ko ścio -
ła w Brwil nie Gór nym, po przez Ma sze -
wo do III LO. 

Naj wię kszą po pu lar no ścią cie szy ła się
7-ki lo me tor wa tra sa spa ce ro wym szla -
kiem tu ry stycz nym po Płoc ku. Tu na star-
cie za mel do wa ło się po nad 400 pie chu -
rów. Ci, któ rzy nie mie li ocho ty wy brać
tra sy za pro po no wa nej przez or ga ni za to -
rów, mo gli po ru szać się do wol nym szla -
kiem. Ta kich chęt nych by ło po nad 60. 

Wszy scy uczest ni cy raj du spot ka li się
przed bu dyn kiem III LO. To właś nie
SKKT-PTTK „Glob tro ters”, dzia ła ją cy
przy tym li ce um oraz od dział miej ski
PTTK w Płoc ku by li or ga ni za to ra mi
XXVI Raj du Eko lo gicz ne go. Na me cie
na wszyst kich cze ka ła pysz na, go rą ca
gro chów ka oraz – jak zwy kle – pa miąt -
ko we zna czki. Ucz nio wie wal czy li też
o za ję cie jak naj wyż sze go miej sca, bo na
zwy cięz ców cze ka ły pu cha ry i dy plo my.
Wśród szkół pod sta wo wych wy gra ła
dru ży na „Ko ściusz kow ców” ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 17. Wśród gim na zja li -
stów zwy cię ży ły aż trzy dru ży ny: „Tup -
Tu sie z Gim na zjum nr 2, „Pow si no gi”
z No wej Gó ry oraz ucz nio wie ze Spe cjal -
ne go Oś rod ka Szkol no -Wy cho waw cze -
go nr 1 w Płoc ku. Nie po ko na na wśród
szkół po nad gim na zjal nych oka za ła się

dru ży na gos po da rzy raj du SKKT-PTTK
„Glob tro ters” z III LO. 

Na za koń cze nie raj du wrę czono na -
grody za wy ko na nie Ma rzan ny oraz za
naj za baw niej sze prze bra nie, w któ rym
uczest ni cy prze by li wy bra ną tra sę. Wszy -
scy, któ rzy się te go pod ję li otrzy ma li
książ ki o te ma ty ce kra joz naw czej. (m.d.)

Pie cho tą do wios ny
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Urząd Mia sta otrzy mał II na gro dę
w kon kur sie „Na naj le piej oświet lo ną
gmi nę i mia sto 2008 ro ku”.

Kon kurs or ga ni zo wa ny jest przez
Zwią zek Pra co daw ców War sza wy i Ma -
zo wsza, Pol ski Zwią zek Pro du cen tów
i Pra co daw ców Prze my słu Oświet le nio -
we go oraz re dak cję „Ga ze ty Sa mo rzą du
i Ad mi ni stra cji”. Płock star to wał wśród
gmin po wy żej 70 tys. miesz kań ców,
w ka te go rii „Kom plek so we in we sty cje
i mo der ni za cje oświet le nia dróg i ulic”.
Na gro da zo sta ła przyz na na za Ko le gial -
ną, 1 Ma ja, Kró le wiec ką i Ostat nią. Pier-
wszą na gro dę otrzy ma ły ex ae quo Urząd
Mia sta w Byd gosz czy oraz Urząd Miej ski
w Ko ni nie. Płock upla so wał się na dru -
gim miej scu obok Rze szo wa i To ru nia. 

To ko lej na na gro da w tym kon kur sie.
W ubieg łych la tach Płock otrzy mał wy -
róż nie nie w ka te go rii „Oświet le nie wy -
bra nej prze strze ni lub obiek tu” za ilu mi -
na cję gma chu De le ga tu ry Ma zo wiec kie -
go Urzę du Wo je wódz kie go oraz pom ni -
ka Jó ze fa Pił sud skie go (2007) oraz trze-
cie miej sce za ilu mi na cję Fa ry (2006).

Do sta liś my rów nież wy róż nie nia za ca -
łoksz tałt dzia łań w za kre sie mo der ni za cji
oświet le nia w śród mie ściu w dwóch 
ka te go riach: „Kom plek so we in we sty cje
i mo der ni za cje oświet le nia dróg i ulic”
oraz „Oświet le nie wy bra nej prze strze ni
lub obiek tu” (2005). ag

Płock do brze oświet lo ny

W Wiel ki Pią tek kró cej
Ostat nie go dnia przed Wiel ka no -

cą tj. 10 kwiet nia br. Od dział Ko mu -
ni ka cji Urzę du Mia sta Płoc ka bę dzie
ob słu gi wał klien tów nie co kró cej –
od godz. 8 do 15. W po zo sta łe dni

bez zmian. KG
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Wio let ta Kul pa

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Pro szę
o zwol nie nie z op łat za obo wiąz ko we lek cje na
ba se nie dzie ci klas III szko ły pod sta wo wej
PTO. 2/ Pro szę o na pra wę wja zdu mię dzy blo -
ka mi przy ul. Obroń ców We ster plat te 7 i 7/1.

Je rzy Se we ry niak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Pro -
szę o prze pro wa dze nie kon tro li wy ko na -
nych na osie dlu Pra do li na Wi sły dróg
z płyt. 2/ Pro szę o sprząt nię cie po zi mie na -
gro ma dzo ne go pia chu w ul. Gó ry, Łąc ka
i Cie cho mic ka. 3/ Bar dzo pro szę o prze pro -
wa dze nie kon tro li po zi mie nie u twar dzo -
nych dróg na osie dlach: Gó ry, Cie cho mi ce,
Pra do li na Wi sły. 4/ Pro szę o za ła ta nie dziur
na łu ku ul. Gó ry i Łąc kiej, za do leń w ul.
Bro war nej i Gó ry (przy oś rod ku zdro wia).
5/ Pro szę spół kę „Wo do cią gi Płoc kie”, aby
prze ka za ła do „Sy gna łów Płoc kich“ wy kaz
in we sty cji pn. „Bu do wa wo do cią gu w ul
To kar skiej i Ja nó wek” oraz ka na li za cji na
osie dlu Gó ry i Cie cho mi ce. 6/ Po now nie
pro szę o za mon to wa nie wia ty przy stan ko -
wej na ul. Gó ry na prze ciw oś rod ka zdro -
wia. 7/ Pro szę o prze pro wa dze nie re mon tu
bu dyn ku RMO „Pra do li na Wi sły”.

Ar tur Ja ro szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Pro -
szę o przed sta wie nie naj bar dziej ak tu al ne -
go har mo no gra mu bu do wy na wierz chni
ul. Wid nej.

Piotr Szpa ko wicz

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Dla cze -
go Straż Miej ska tan ku je swo je sa mo cho dy na
sta cji pa liw Za kła du Ener ge tycz ne go? 2/
Wno szę o usu nię cie z ul. Okrzei zna ku dro go -
we go o par kin gu strze żo nym przy ul. Zduń -
skiej (par king nie ist nie je od kil ku mie się cy).
3/ Wno szę o roz bu do wę ścian ki wspi na czko -
wej w ha li spor to wej w Bo ro wi czkach. 

Ma rek Krysz to fiak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Po -
now nie pro szę o kon kret ną in for ma cję nt.
pla no wa nej sie ci miej skich przed szko li
w cią gu kil ku naj bliż szych lat. 2/ W spra -
wie lep sze go oz na ko wa nia miej skich ba se -
nów. 3/ W spra wie bu do wy pro fe sjo nal ne -
go ska te par ku na osie dlu Po dol szy ce.

To masz Kor ga

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Kie -
dy roz pocz nie się re mont wie ży ciś nień? 2/
Na ja kim eta pie jest spra wa ure gu lo wa nia
spo ru, do ty czą ce go obe li sku przy ul. Sien -
kie wi cza 28? 3/ Kto mo że par ko wać na
dzie dziń cu Do mu Dar mstadt?

Krzysz tof Bu czkow ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Pro -
szę o prze pro wa dze nie prac re mon to wych

na wierz chni ul. Ja nó wek, zde wa sto wa nej
przez pro wa dzą cy tam ob jazd. 2/ Pro szę
o prze pro wa dze nie ana li zy moż li wo ści
uru cho mie nia przez KM no wej li nii au to -
bu so wej z Po dol szyc przez no wy most do
Ra dzi wia i Cie cho mic. 3/ Czy i kie dy zo -
sta ły wy ko na ne ek sper ty zy sta nu tech nicz -
ne go po zo sta łych (po za nr 8) płoc kich
przed szko li, zbu do wa nych w tzw. sy ste -
mie cie cha now skim? 4/ Ja kie pla ny ma
UMP w sto sun ku do ka mie ni cy przy ul.
Ko ściusz ki 3 – czy prze wi dzia ne są pra ce
re mon to we? 5/ Czy przy ak tu al nym po -
rząd ku praw nym pla no wa na spół ka „Cen-
trum In we sty cji” bę dzie mog ła pro wa dzić
in we sty cje tzw. ku ba tu ro we czy tyl ko dro-
go we?

Be a ta Szczyt niew ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Pro -
szę o za gos po da ro wa nie bo i ska as fal to we -
go na te re nie Wi sły Płock, aby mo gli z nie -
go ko rzy stać mło dzi za wod ni cy 8 zes po -
łów. 2/ Pro szę o roz pa trze nie moż li wo ści
na gra dza nia osób, któ re przy czy nią się do
uję cia spraw ców nisz cze nia ele wa cji. 3/
W spra wie roz miesz cze nia wię kszej licz by
po jem ni ków na zbiór kę odzie ży uży wa nej.
4/ W spra wie pod wy żek dla kie row ców
Ko mu ni ka cji Miej skiej.

El żbie ta Ga piń ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Ja kie
dzia ła nia pod jął UMP w ce lu re gu la cji pra -
wa włas no ści nie ru cho mo ści przy ul.
Obroń ców We ster plat te 3.

El żbie ta Pod wój ci -Wie chec ka

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Dla cze go łącz nik ul. Zbo żo wej z Ar mii
Kra jo wej nie jest oz na ko wa ny, stoi tam
znak na środ ku chod ni ka. 2/ Kie dy bę dzie
mo der ni zo wa na dal sza część ul. Zbo żo -
wej? 3/ Do ty czy obiek tu wol no sto ją ce go
po by łej jed nost ce woj sko wej tzw. ujeż -
dżal ni. Ja kie pla ny ma mia sto wo bec te go
obiek tu? 4/ Czy daw na staj nia 4. puł ku
strzel ców na le ży do mia sta czy Skar bu
Pań stwa?

To masz Ma li szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Zwra cam się z po now ną proś bą o wy -
ko na nie za bu do wy przy stan ku au to bu so -
we go przy al. Pił sud skie go (przed prze ja -
zdem ko le jo wym). 2/ Po raz ko lej ny
zwra cam się z proś bą o roz wa że nie moż -
li wo ści in sta la cji mo ni to rin gu na osie dlu
Ko cha now skie go. 3/ Na ja kim eta pie są
pra ce re mon to we w za kre sie wy mia ny
in sta la cji wod no -ka na li za cyj nej (po łą -
czo nej z re mon tem ła zie nek) w Szko le
Pod sta wo wej nr 11? 4/ Zwra cam się
z proś bą o za bez pie cze nie po ko ju dla
Miej sko -Lu do we go Klu bu Lek ko at le -
tycz ne go „Płocku” w bu dyn ku przy sta-
dio nie miej skim.

Lech La tar ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Wyz na cze nie przej ścia dla pie szych
przy skrzy żo wa niu ul. Ko cha now skie go
z ul. Lot ni ków. Opr. (j)

Interpelacje
In ter pe la cje i za py ta nia
rad nych zgło szo ne 
między se sja mi i pod czas 
XXXIII se sji Ra dy Mia sta Płocka
w marcu 2009 ro ku:

Kon cep cja za kła da dwa wa rian ty lo ka li -
za cji płyt bo isk, tj. głów ne go i tre nin go we -
go oraz try bun. Oba prze wi du ją mak sy mal -
ne zmniej sze nie odleg ło ści po mię dzy pły tą
bo i ska a try bu na mi. Moż li we to bę dzie
dzię ki re zy gna cji z pa sa na wierz chni 
tra wia stej, któ ra po zo sta ła po bież ni lek ko -
at le tycz nej. Przy ta kim roz wią za niu za try-
bu ną wschod nią bę dzie mog ło pow stać bo -
i sko tre nin go we. 

Mo der ni za cja sta dio nu im. Ka zi mie rza
Gór skie go ma na ce lu do sto so wa nie go do
wy mo gów li cen cyj nych PZPN i FI FA. We -
dług za ło żeń obiekt ma mieć ory gi nal ną
i este tycz ną bry łę, któ ra sta nie się jed nym
z wi zu al nych sym bo li Płoc ka. Na za da szo -
nych try bu nach bę dzie mog ło za siąść 15 ty -
się cy ki bi ców. Bę dą też wy dzie lo ne spe -
cjal ne miej sca dla osób nie peł no spraw nych.
Ca ły obiekt bę dzie mo ni to ro wa ny, co da
moż li wość iden ty fi ka cji wszyst kich ki bi -
ców. Dla fa nów pił ki noż nej, któ rzy bę dą
przy jeż dżać do Płoc ka za pla no wa no bez-
piecz ny, odi zo lo wa ny i bez ko li zyj ny do stęp
z par kin gu do try bu ny po łud nio wo -za chod -
niej. Pow sta ną też no we obiek ty usłu go we:
ga stro no micz ne i han dlo we. 

Kon cep cja za kła da dwa po zio my try bun
o po wierz chni 3980 m kw. We dług pier-
wsze go wa rian tu po wierz chnia użyt ko wa
pro jek to wa nych po miesz czeń wy no si 5539
m kw., a w wa rian cie dru gim – 5131 m kw. 

Wa riant I za kła da wy bu rze nie try bu ny
za chod niej wraz z ca łym bu dyn kiem oraz
try bu ny wschod niej. Wszyst kie no we try-

bu ny bę dą za da szo ne i zo sta ną wy bu do wa -
ne jak naj bli żej pły ty bo i ska. 

W wa rian cie II prze wi dzia no mak sy mal -
ne prze su nię cie pły ty bo i ska wraz ze 
wszyst ki mi ist nie ją cy mi in sta la cja mi w kie -
run ku try bu ny za chod niej. Try bu na
wschod nia zo sta ła by wy bu rzo na, a od no wa
wy bu do wa ne try bu ny: pół noc na, wschod-

nia i po łud nio wa. W tę ostat nią wkom po no -
wa ny ma być ist nie ją cy no wy bu dy nek, któ -
ry obec nie speł nia ro lę za ple cza dla pił ka -
rzy. Gdy by ta wer sja zo sta ła za ak cep to wa -
na, to trze ba by by ło wy re mon to wać try bu -
nę za chod nią, czy li m.in. do sto so wać jej
bry łę do li nii pły ty bo i ska, po nie waż te raz
jej skraj ne od cin ki nie są w li nii pro stej. 

Oba wa rian ty za kła da ją, że sta dion zo sta -
nie wy po sa żo ny w no wy sy stem oświet le -
nia oraz – ze wzglę du na za da sze nie – nie -
za leż ny sy stem oświet le nia awa ryj ne go. Za
try bu ną wschod nią pow sta nie peł no wy mia -

ro we bo i sko tre nin go we o wy mia rach
105x68 m. Pow sta nie również dro ga do ja -
zdo wa do sek to ra ki bi ców go ści od stro ny
pół noc no -wschod niej wraz z par kin giem. 

Na po zio mie ze ro wym za pro jek to wa no
szat nie dla za wod ni ków dwóch dru żyn oraz
za ple cze dla tre ne rów i sę dziów. Po mię dzy
wyj ścia mi prze wi dzia no stre fę kon tak tów
me diów z za wod ni ka mi po me czu. Na naj -
niż szym po zio mie znaj dą się rów nież ga bi -
ne ty od no wy bio lo gicz nej oraz za ple cze ma -
ga zy no wo -tech nicz ne wraz z ga ra żem dla
po ja zdów tech nicz nych. Za wod ni cy do szat-
ni do sta wać się bę dą z bo ku sta dio nu za da -
szo nym i ogro dzo nym wej ściem, pod któ -

ry pod je chać bę dą mog ły też au to ka ry. Za -
pla no wa no tak że od dzielne wejście dla VIP,
tuż obok te go dla gra czy. 

Wy so kość 3,10 m to po ziom wej -
ścia na try bu ny. Ki bi ce bę dą mo -
gli się tam do stać po przez tu ne le. Na po zio -
mie +7,42 m za pro jek to wa no to a le ty, punkt
me dycz ny, de po zyt oraz pun kty ga stro no -
micz ne i han dlo we. Po nad trzy me try wy żej
znaj dzie się stre fa VIP. Try bu ny bę dą wy -
gro dzo ne ścian ka mi z płyt ze szkła har to -
wa ne go lub plek si. Na tym po zio mie pro-
jek tan ci prze wi dzie li tak że mul ti me dial ną

sa lę kon fe ren cyj ną. Wy żej, na po zio mie 
+ 14,08 m przy go to wa ne bę dą sta no wi ska
dla me diów. W tej stre fie miej sce znaj dzie
720 ko men ta to rów te le wi zyj nych, ra dio -
wych, pra so wych oraz fo to gra fów. Naj wy -
żej, bo na wy so ko ści 18,19 m za sią dą ope r-
a to rzy ka mer mo ni to ru ją cych sta dion. 

Kon cep cja mo der ni za cji prze wi du je
rów nież par kin gi, za rów no dla ki bi ców go -
ści, jak i gos po da rzy. Wjazd dla przy jezd -
nych bę dzie od by wał się od stro ny ul. 7
Czer wca. Tam też przy go to wa ne bę dą
osob ne ka sy, sklep, de po zyt oraz po miesz -
cze nia och ro ny i par king dla 11 au to ka rów.
Miej sca bę dzie na ty le du żo, aby au to bu sy
mog ły w tej stre fie spo koj nie za wró cić. 

Pod try bu ną pół noc ną zna leźć się ma ją
ga ra że dla po ja zdów ob słu gi, ma ga zy ny
sprzę tu spor to we go, war sztat na praw czy,
po miesz cze nia so cjal ne dla pra cow ni ków
gos po dar czych oraz ga ra że dla po ja zdów
służ bo wych. 

Kon cep cja prze bu do wy zo sta ła tak przy-
go to wa na, aby moż li we by ło roz ło że nie in -
we sty cji na eta py. Okre ślo no też kosz ty
pro jek tu. Mo der ni zacja sta dio nu w wa rian -
cie I wy nie sie 98 mln 531 tys. zł, a w 
wa rian cie II – 99 mln 950 tys. zł. 

Te raz wła dze mia sta mu szą zde cy do wać,
któ ry wa riant zo sta nie wy bra ny. Gdy to na -
stą pi, trze ba bę dzie og ło sić prze targ na wy -
ko na nie pro jek tu w opar ciu o wy bra ną kon-
cep cję. 

– Prze targ og ło si my w tym ro ku, a pro -
jekt tech nicz ny pow stał by pod ko niec 2010
ro ku – mó wi pre zy dent Mi ro sław Mi lew -
ski. – Ma my oko ło pół to ra ro ku na po zy ska -
nie in we sto ra pry wat ne go, któ ry włą czył by
się w mo der ni za cję sta dio nu. Sa mo mia sto,
mi mo eta po wa nia in we sty cji, nie jest w sta -
nie sfi nan so wać tak po tęż ne go przed sięw -
zię cia. Mał go rza ta Da nie luk

Go to wa jest już kon cep cja mo der ni za cji sta dio nu Wi sły Płock
przy ul. Łu ka sie wi cza 34. Przy go to wa ła ją fir ma „Strze lec ki Biu -
ro Ar chi tek to nicz ne” z Zie lo nej Gó ry. 

Eu ro pej ski sta dion
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Na pod sta wie art. 76 usta wy z dnia 23 lu te go 2004
ro ku – Or dy na cja wy bor cza do Par la men tu Eu ro pej -
skie go (Dz. U. Nr 25, poz. 219 ze zm.) w związ ku z §
1 po sta no wie nia Pre zy den ta Rze czy pos po li tej Pol-
skiej z dnia 9 mar ca 2009r. w spra wie za rzą dze nia
wy bo rów po słów do Par la men tu Eu ro pej skie go,
opub li ko wa ne go w Dz. U. Nr.37 poz.287 po da ję do
wia do mo ści, co na stę pu je:

§ 1
Wyz na czam miej sca przez na czo ne na bez płat ne

umiesz cza nie urzę do wych ob wiesz czeń wy bor -
czych zwią za nych z wy bo ra mi do Par la men tu Eu -
ro pej skie go.

PRE ZY DENT MIA STA PŁOC KA
Mi ro sław Mi lew ski

Wy kaz miejsc przez na czo nych na bez płat ne
umiesz cza nie urzę do wych ob wiesz czeń wy bor -
czych:

1. Tab li ce in for ma cyj ne Urzę du Mia sta Płoc ka:
Sta ry Ry nek 1 (wej ście od uli cy Zduń skiej, bu dy nek
ra tu sza), Ko le gial na 9 (USC), Plac Dą brow skie go 4.

2. Słu py og ło sze nio we Płoc kie go Oś rod ka Kul-
tu ry i Sztu ki zlo ka li zo wa ne przy uli cach:

– Ko le gial na
– Pl. Na ru to wi cza
– al. Ki liń skie go
– 3 Ma ja
– No wy Ry nek (przy Kró le wiec kiej)
– Pa saż im. Vu ka Ka ra dzi ca
– al. Ja cho wi cza (przy skrzy żo wa niu z ul. No wy

Ry nek)
– Obroń ców We ster plat te
– al. Ja cho wi cza (przy te a trze)
– al. Ko by liń skie go

– róg Łu ka sie wi cza i Ko by liń skie go
– Do brzyń ska
– Wi nia ry
– róg Mio do wej i Łu ka sie wi cza
– róg Ty siąc le cia i Łu ka sie wi cza
– Ty siąc le cia
– Rem bie liń skie go
– Trze po wo
– Cho pi na (PKP, PKS)
– Cho pi na (przy Oto liń skiej)
– al. Pił sud skie go
– Spół dziel cza
– Sło necz na
– Wy szo grodz ka – Fil tro wa
– Wy szo grodz ka – przy sta nek KM (w oko li cach

ul. Fil tro wej)
– Wy szo grodz ka (przy Za kła dzie Ener ge tycz nym)
– al. Ja na Pa wła II (oś. Po dol szy ce Płd.)
– róg al. Ja na Pa wła II i ul. Czwar ta ków
– Wy szo grodz ka (oś. Imiel ni ca)
– Har cer ska (przy cmen ta rzu)
– Har cer ska (przy Młyń skiej)
– Bo ro wi czki
– ul. Ar mii Kra jo wej (Zie lo ny Jar)
– ul. Mon te Cas si no (Zie lo ny Jar)
– Ar mii Kra jo wej – Hu bal czy ków (Po dol szy ce)
– Sza rych Sze re gów
– Ar mii Kra jo wej – Lidl
– Gie rzyń skie go 
– Gó ry pra wa stro na
– Gó ry le wa stro na
– Gó ry ul. Zdro jo wa
– Gó ry ul. Wa ka cyj na
– Cie cho mi ce
– Ko le jo wa (Ra dzi wie)
– Lach ma na (ko ło przy stan ku).

1. UCH WA ŁA NR 483/XXXIV/09 w spra wie utwo -
rze nia jed no o so bo wej spół ki Mia sta Płoc ka pod fir -
mą „In we sty cje Miej skie spół ka z ogra ni czo ną od -
po wie dzial no ścią” z sie dzi bą w Płoc ku,

2. UCH WA ŁA NR 484/XXXIV/09 w spra wie zmian
w Bu dże cie Mia sta Płoc ka na 2009 rok.

Wśród miast wy róż nio nych w kon kur sie Gmi ness
Oska ry Spor to we zna lazł się Płock.

Na sze mia sto zo sta ło na gro dzo ne zło tym me da lem 
Se na tu RP w ka te go rii ,,Na jak tyw niej si z ak tyw nych”. Jak
in for mu ją na swo jej stro nie in ter ne to wej or ga ni za to rzy
kon kur su jest on po cząt kiem za pla no wa nych na wie le lat
dzia łań, ma ją cych upo wszech niać wśród miesz kań ców
ma łych wsi i du żych miast roz wój ak tyw no ści fi zycz nej,
tu ry stycz nej i re kre a cyj nej. W pier wszej edy cji kon kur su
uczest ni cy ry wa li zo wa li w czte rech gru pach kon kur so -
wych. Mia stu Płock ju ry przyz na ło zło ty me dal Se na tu RP. 

Pod su mo wa nie pier wszej edy cji kon kur su, po łą czo ne
z wrę cze niem na gród, odbyło się 25 mar ca w War sza wie
w sa li Se na tu RP. seb

Spor to wy Oskar 
dla Płoc ka

z obrad rajców

Uch wa ły Ra dy Mia sta Płoc ka
pod ję te na XXXIV sesji Rady
Miasta Płocka w dniu 24 marca 2009 roku:

Od 11 do 15 mar ca Płock pre zen to wał się na mię dzy na ro -
do wych tar gach tu ry stycz nych ITB w Ber li nie. Te świa to wej
ran gi tar gi przy cią ga ją do nie miec kiej sto li cy co ro ku bar dzo
wie lu wy staw ców i od wie dza ją cych ze wszyst kich kon ty -
nen tów. 

Swo je ofer ty pre zen to wa ło po nad 11 tys. wy staw ców ze 187
kra jów. Pod czas dni bran żo wych (11-13 mar ca) tar gi od wie -
dzi ło pra wie 111 tys. spe cja li stów z dzie dzi ny tu ry sty ki. Klien-
tów in dy wi du al nych, dla któ rych przez na czo ne by ły dni 14 i 15
mar ca, by ło po nad 68 ty się cy. W su mie tar gi od wie dzi ło pra -
wie 179 tys. osób, czy li o 1000 wię cej niż w ubieg łym ro ku.

Tra dy cyj nie w ha li nr 15, wy na ję tej w ca ło ści dla po trzeb
pol skiej ek spo zy cji, Pol ska Or ga ni za cja Tu ry stycz na przy go to -
wa ła pre zen ta cję ofer ty tu ry stycz nej re gio nów i miast. Przed
wej ściem do ha li wi tał go ści du ży te le bim, na któ rym od wie -
dza ją cy mo gli obej rzeć fil my pro mo cyj ne, w tym tak że ma te -
riał z Płoc ka. Na po wierz chni 1500 mkw. wy stą pi ło łącz nie
135 pol skich wy staw ców. Sto i sko Płoc ka zo sta ło zor ga ni zo -
wa ne we współ pra cy z Ma zo wiec ką Re gio nal ną Or ga ni za cją
Tu ry stycz ną i by ło zlo ka li zo wa ne na wspól nej po wierz chni
wy sta wien ni czej, przez na czo nej do pre zen ta cji wa lo rów tu ry -
stycz nych wo je wódz twa ma zo wiec kie go. 

Pod czas tar gów pro mo wa liś my na sze za byt ki i hi sto rycz ne
dzie dzic two, ma low ni cze po ło że nie na wy so kiej skar pie nad
Wi słą, płoc kie zoo oraz mu zea, a tak że im pre zy i fe sti wa le od -
by wa ją ce się w na szym mie ście. tm

Płock na tar gach w Ber li nie

Na pod sta wie art. 76 usta wy z dnia 23 lu te go 2004
ro ku – Or dy na cja wy bor cza do Par la men tu Eu ro pej -
skie go (Dz. U. Nr 25, poz. 219 ze zm.) w związ ku z §
1 po sta no wie nia Pre zy den ta Rze czy pos po li tej Pol-
skiej z dnia 9 mar ca 2009r. w spra wie za rzą dze nia
wy bo rów po słów do Par la men tu Eu ro pej skie go,
opub li ko wa ne go w Dz. U. Nr.37 poz.287 po da ję do
wia do mo ści, co na stę pu je:

§ 1
Wyz na czam miej sca przez na czo ne na bez płat ne

umiesz cza nie pla ka tów ko mi te tów wy bor czych
zwią za nych z wy bo ra mi do Par la men tu Eu ro pej -
skie go.

PRE ZY DENT MIA STA PŁOC KA
Mi ro sław Mi lew ski

Wy kaz miejsc przez na czo nych na bez płat ne
umiesz cza nie pla ka tów ko mi te tów wy bor czych,
do ty czą cych wy bo ru po słów do Par la men tu Eu -
ro pej skie go w Rze czy pos po li tej Pol skiej w dniu
07 czer wca 2009 ro ku:

1. Plac Na ru to wi cza
2. Te ren zie lo ny przy skrzy żo wa niu No wy Ry nek/

Ja cho wi cza
3. Te ren zie lo ny przy blo ku Gał czyń skie go 2 (przy

ron dzie na uli cy Do brzyń skiej)
4. Te ren zie lo ny przed przy chod nią – uli ca Mio do -

wa
5. Pa saż Ro guc kie go
6. Zie le niec przy uli cy Lach ma na (oko li ce Le vis

Stra uss)
7. Pa saż Pa de rew skie go
8. Par king po mię dzy Gim na zjum Nr 8 a ko ścio łem

św. Krzy ża (przy pa sa żu Ku trze by)
9. Te ren u zbie gu uli cy Ką to wej i Har cer skiej
10. Park Mo ścic kie go (zjazd z mo stu Pił sud skie -

go, Ra dzi wie)
11. Te ren przy uli cy Cie cho mic kiej (vis a vis ko ś-

cio ła).
Na w/w miej scach zo sta ną umiesz czo ne sto ja ki

przez na czo ne na bez płat ne umiesz cza nie pla ka tów
ko mi te tów wy bor czych.

ZA RZĄ DZE NIE Nr 3088/09
PRE ZY DEN TA MIA STA PŁOC KA

z dnia 18 mar ca 2009 r.

w spra wie wyz na cze nia licz by i wy ka zu miejsc przez na czo nych na bez płat ne umiesz cza nie
pla ka tów ko mi te tów wy bor czych do ty czą cych wy bo rów po słów do Par la men tu Eu ro pej skie -
go w Rze czy pos po li tej Pol skiej w dniu 07 czer wca 2009 ro ku.

ZA RZĄ DZE NIE Nr 3087/09
PRE ZY DEN TA MIA STA PŁOC KA

z dnia 18 mar ca 2009 r.

w spra wie wyz na cze nia licz by i wy ka zu miejsc przez na czo nych na bez płat ne umiesz cza nie
urzę do wych ob wiesz czeń wy bor czych do ty czą cych wy bo rów po słów do Par la men tu Eu ro -
pej skie go w Rze czy pos po li tej Pol skiej w dniu 07 czer wca 2009 ro ku.

Od le wej: To masz Kol czyń ski – za stęp ca Pre zy den ta Mia sta Płoc -
ka ds. roz wo ju, To masz Ma lo wa niec – pra cow nik Wy dzia łu Pro-
mo cji, Tu ry sty ki i Współ pra cy z Za gra ni cą, Wi told Ro go wiec ki –
dy rek tor Wy dzia łu Pro mo cji, Tu ry sty ki i Współ pra cy z Za gra ni cą
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PŁOC KIE OR GA NI ZA CJE 
PO ŻYT KU PUB LICZ NE GO 

W 2009 RO KU

Cho rą giew Ma zo wiec ka Związ ku
Har cer stwa Pol skie go/ KRS:
0000291419/ OPP 2007

Dzia łal ność: wy cho wa nie mło de go
czło wie ka, zgod nie z har cer ski mi war to -
ścia mi, wspie ra nie go we wszech stron nym
roz wo ju i kształ to wa niu cha rak te ru przez
sta wia nie wyz wań.

Fun da cja Dzie ciom z Upo śle dze niem
Umy sło wym – Agniesz ka/ KRS:
0000151511/ OPP 2007

Dzia łal ność: pro wa dze nie oś rod ka in te -
gra cyj no – re ha bi li ta cyj ne go, w ra mach
któ re go dzia ła: cen trum edu ka cji eko lo gicz -
nej; cen trum hi po te ra pii i re kre a cji kon nej.

Fun da cja „Ich Dom”/ KRS:
0000223790/ OPP 2004

Dzia łal ność: gro ma dze nie środ ków fi -
nan so wych z przez na cze niem na za kup
miesz kań dla dzie ci, któ re opusz cza ją pla -
ców ki opie kuń czo -wy cho waw cze i usa mo -
dziel nia ją się.

Fun da cja Or len Dar Ser ca/ KRS:
0000037031/ OPP 2007

Dzia łal ność: (1) po moc ro dzi nom i oso -
bom w trud nej sy tu a cji ży cio wej oraz wy -
rów ny wa nie szans tych ro dzin i osób,
w tym po moc ro dzin nym do mom dziec ka,
(2) och ro na i pro mo cja zdro wia, (3) dzia -
ła nia na rzecz osób nie peł no spraw nych.

Fun da cja Pa na ce um/ KRS:
0000227423/ OPP 2007

Dzia łal ność: wspie ra nie fi nan so we i rze -
czo we in sty tu cji dzia ła ją cych na rzecz osób
nie peł no spraw nych, a w szcze gól no ści Do -
mu Po mo cy Spo łecz nej „Przy jaz nych Serc”

w Płoc ku i Śro do wi sko we go Do mu Sa mo po -
mo cy Nr 1 w Płoc ku, or ga ni zo wa nie dzia łal -
no ści cha ry ta tyw nej, zbió rek, auk cji spo łecz -
nych na rzecz re a li za cji ce lów Fun da cji.

Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie Po mo cy
im. Św. Bra ta Al ber ta/ KRS:
0000069061/ OPP 2004

Dzia łal ność: cha ry ta tyw na i opie kuń -
czo–wy cho waw cza na rzecz dzie ci, mło -
dzie ży i ro dzin dys fun kcyj nych oraz osób
do ro słych, znaj du ją cych się w wy jąt ko wo
trud nej sy tu a cji ży cio wej. Sto wa rzy sze nie
pro wa dzi m.in.: punkt do ży wia nia, świet li -
cę miej ską i dom dzien ne go po by tu.

Kra jo we Sto wa rzy sze nie na Rzecz
Dzie ci Nie peł no spraw nych „Po moc
Dzie ciom”/ KRS: 0000008838/ OPP 2004

Dzia łal ność: udzie la nie za po móg fi nan so -
wych dzie ciom nie peł no spraw nym, za kup
sprzę tu re ha bi li ta cyj ne go i me dycz ne go dzie -
ciom i mło dzie ży nie peł no spraw nej ru cho wo
i psy chicz nie, do fi nan so wy wa nie re mon tów
i in we sty cji ta kich pla có wek jak wtz-y, dps-y.

Ma zo wiec kie Sto wa rzy sze nie Pra cy
dla Nie peł no spraw nych „De Fac to”/
KRS: 0000247597/ OPP 2006

Dzia łal ność: do radz two za wo do we,
praw ne, psy cho lo gicz ne, oraz po rad nic two
oby wa tel skie dla osób nie peł no spraw nych,
szko le nia oraz war szta ty dla osób nie peł no -
spraw nych. Uła twia nie do stę pu do no wo -
czes nych tech no lo gii, re a li zo wa ne mię dzy
in ny mi po przez pro wa dze nie je dy ne go
w Pol sce ogól no pol skie go in ter ne to we go
ser wi su z pra są do stęp ną dla osób nie wi do -
mych i sła bo wi dzą cych.

Na ro do wy Fun dusz Och ro ny Zdro -
wia – Ko mi tet Od dzia łu w Płoc ku/
KRS: 0000161803/ OPP 2005

Dzia łal ność: wspie ra nie roz wo ju ba zy
ma te rial nej i ra tow nic twa me dycz ne go przez
gro ma dze nie środ ków fi nan so wych i rze czo -
wych, za kup apa ra tu ry dia gno stycz no -lecz -
ni czej i sprzę tu me dycz ne go dla pla có wek
służ by zdro wia. Fi nan so wa nie mo der ni za cji
i re mon tów obiek tów lecz nic twa.

Pol skie Sto wa rzy sze nie Dia be ty ków
Ko ło Po mo cy Dzie ciom i Mło dzie ży z Cu -
krzy cą/ KRS: 0000231127/ OPP 2007

Dzia łal ność: na rzecz dzie ci cho rych na
cu krzy cę.

Pol skie Sto wa rzy sze nie Dia be ty ków
Od dział Po wia to wy w Płoc ku

KRS: 0000229006 / OPP 2008
Dzia łal ność: na rzecz osób cho rych na

cu krzy cę

Płoc kie Sto wa rzy sze nie „Klub Ab sty -
nen tów”/ KRS: 0000114953/ OPP 2005

Dzia łal ność: na rzecz ano ni mo wych al -
ko ho li ków, któ rzy pod ję li ab sty nen cję,
spot ka nia grup ano ni mo wych al ko ho li ków
i ich ro dzin, pro wa dze nie pun ktu po rad
praw nych oraz psy cho lo gicz nych.

Re gio nal ne Sto wa rzy sze nie Wschód-
Za chód / KRS: 0000211879/ OPP 2006

Dzia łal ność: ini cjo wa nie wy mia ny kul-
tu ral nej, na u ko wo -tech nicz nej i gos po dar -
czej po mię dzy Wscho dem a Za cho dem
oraz nie sie nie po mo cy Po lo nii na Wscho -

dzie – w kra jach by łe go Związ ku So wiec -
kie go. Wspie ra nie spraw by to wych, so cjal -
nych, kul tu ral nych i na u ko wo -tech nicz -
nych spo łecz no ści lo kal nych. 

Re jo no we Płoc kie Wod ne Ochot ni cze
Po go to wie Ra tun ko we w Płoc ku/ KRS:
0000212656/ OPP 2005

Dzia łal ność: po moc ofia rom klęsk ży -
wio ło wych i wy pad ków lo so wych, w tym
ra tow nic two po żar ni cze, gór skie, wod ne,
za bez pie cza nie im prez ma so wych.

Sto wa rzy sze nie Hos pi cyj no -Pa lia tyw -
ne HOS PI CJUM PŁOC KIE pw. św. U.
Le dó chow skiej/ KRS: 0000025247/
OPP 2004

Dzia łal ność: sto wa rzy sze nie zaj mu je się
spe cja li stycz ną opie ką me dycz ną osób
cho rych prze wle kle, w sta nie no wo two ro -
wym oraz w sta nie apa licz nym, pro wa dzi:
Hos pi cjum Sta cjo nar ne, Hos pi cjum Do -
mo we, Hos pi cjum Do mo we dla Dzie ci,
Za kład Opie kuń czo – Lecz ni czy.

Sto wa rzy sze nie In te gra cyj ny Klub
Te ni sa w Płoc ku/ KRS: 0000303201/
OPP 2008

Dzia łal ność: na rzecz osób nie peł no -
spraw nych z usz ko dze nia mi na rzą dów ru chu
(te tra ple gia, pa ra ple gia, am pu tan ci) na te re -
nie Płoc ka i po wia tu płoc kie go, or ga ni zu jąc
co dzien ne za ję cia z in struk to ra mi na kor tach
te ni so wych (gru pa spor to wa, gru pa re kre a -
cyj na), re a li zu jąc pro gram „BU JAJ SIĘ – ak -
ty wi za cja spo łecz na i za wo do wa osób z trwa -
ły mi usz ko dze nia mi dol nych i gór nych na rzą -
dów ru chu” (za ję cia dnia co dzien ne go, po ko -
ny wa nie ba rier ar chi tek to nicz nych, kwa li fi -
ka cja do spor tu, za ję cia spor to we).

Sto wa rzy sze nie na Rzecz Osób z Au -
tyz mem „Odzy skać Wię zi”/ KRS:
0000215754/ OPP 2005

Dzia łal ność: na rzecz osób z au tyz mem po -
przez pro wa dze nie sze ro ko ro zu mia nej re ha -
bi li ta cji, pro wa dze nie pun ktu dia gno stycz no
– kon sul ta cyj ne go oraz te ra pii pe da go gicz nej
dla dzie ci z au tyz mem i in te gra cji sen so rycz -
nej dla wszyst kich dzie ci.

Sto wa rzy sze nie Po mo cy Dzie ciom Nie -
peł no spraw nym i Ich Ro dzi com „Sil ni
Ra zem”/ KRS: 0000215779/ OPP 2005

Dzia łal ność: po moc rze czo wa, za kup
sprzę tu re ha bi li ta cyj ne go, le ków, opa łu,
żyw no ści i odzie ży dla po trze bu ją cych oraz
po rad nic two, a tak że or ga ni za cja im prez
in te gra cyj nych, kon cer tów cha ry ta tyw -
nych, z któ rych do chód przez na cza ny jest
na po moc in dy wi du al ną dla dzie ci i mło -
dzie ży nie peł no spraw nej.

Sto wa rzy sze nie Po mo cy Oso bom
z Nie peł no spraw no ścią Umy sło wą „Je -
stem”/ KRS: 0000184746/ OPP 2006

Dzia łal ność: pra ca z oso ba mi z nie peł -
no spraw no ścią in te lek tu al ną w ra mach
war szta tu te ra pii za ję cio wej; re wa li da cja
– te ra pia ma łych dzie ci nie peł no spraw -
nych w ra mach oś rod ka po mo cy re wa li da -
cyj nej; pro wa dze nie po rad nic twa i wspar -
cia dla ro dzin osób nie peł no spraw nych.

Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół HZPiT
„Dzie ci Płoc ka”/ KRS: 0000119061/
OPP 2008

Dzia łal ność: na rzecz Har cer skie go
Zes po łu Pieś ni i Tań ca „Dzie ci Płoc ka”.

Sto wa rzy sze nie Ro dzin Ka to lic kich
Die ce zji Płoc kiej/ KRS: 0000155124/
OPP 2004

Dzia łal ność: pro wa dzi po rad nie ro dzin -
ne, świet li ce śro do wi sko we i kom pu te ro we
dla dzie ci z ro dzin ubo gich, or ga ni zu je ko -
lo nie let nie, cho in ki, fe sty ny itp.

Sto wa rzy sze nie Uni wer sy tet Trze cie -
go Wie ku w Płoc ku/ KRS: 0000226736/
OPP 2008

Dzia łal ność: na rzecz osób star szych,
po przez udzie la nie im po mo cy oraz róż ne
for my dzia łal no ści edu ka cyj nej, zdro wot -
nej, kul tu ral nej, twór czej i tu ry stycz no-
kra joz naw czej dla osób star szych, wy kła dy,
se mi na ria, dy sku sje, kon fe ren cje na u ko we.

To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie/
KRS: 0000136357/ OPP 2004

Dzia łal ność: (1) pro wa dze nie na u ko wej
Bib lio te ki im. Zie liń skich, (2) och ro na
i kon ser wa cja zbio rów spe cjal nych Bib lio -
te ki im. Zie liń skich oraz utrzy my wa nie
i pra ce kon ser wa tor skie przy za byt ko wych
nie ru cho mo ściach, (3) dzia łal ność wy -
daw ni cza – kwar tal nik „No tat ki Płoc kie”
(od 1956 r.) oraz pub li ka cje książ ko we, (4)
upo wszech nia nie wie dzy.

To wa rzy stwo Wspie ra nia Szkol nic -
twa Wyż sze go i Oświa ty w Płoc ku/
KRS: 0000235734/ OPP 2008

Dzia łal ność: wspie ra nie szkol nic twa wyż -
sze go w Płoc ku we wszyst kich je go for mach,
po dej mo wa nie dzia łań zmie rza ją cych do roz-
wo ju pub licz nych i nie pub licz nych pla có wek. 

Ucz niow ski Klub Spor to wy „Ma zo -
wsze” Płock/ KRS: 0000236032/ OPP 2005

Dzia łal ność: szko le nie uta len to wa nych
spor to wo dzie ci i mło dzie ży.

To wa rzy stwo Opie ki nad Zwie rzę ta -
mi, Ko ło w Płoc ku/ KRS:
0000154454/OPP 2004

Dzia łal ność: po moc be zdom nym
i skrzyw dzo nym przez lu dzi zwie rzę tom,
dzia ła nia na rzecz zmniej sza nia be zdom -
no ści psów i ko tów, pro pa go wa nie praw
zwie rząt, in ter wen cje w przy pad kach znę-
ca nia się nad zwie rzę ta mi. 

Fun da cja „Fun dusz Lo kal ny Zie mi
Płoc kiej – Mło dzi Ra zem”/ KRS:
0000216768/ OPP: 2005

Dzia łal ność: wy rów ny wa nie szans edu -
ka cyj nych dzie ci i mło dzie ży po przez: sty -
pen dia, or ga ni za cję szko leń i war szta tów
oraz do fi nan so wa nie w po sta ci ma łych
gran tów ini cja tyw, sa mo dziel nie przez nich
opra co wa nych i na pi sa nych. Po przez
wzbo ga ce nie ofer ty po za lek cyj nej i wska -
za nie dzie ciom i mło dzie ży moż li wo ści re a -
li za cji dzia łań po bu dza się ich ak tyw ność
i uczy lo kal nej przed się bior czo ści.

OPP – rok na da nia sta tu su or ga ni za cji
po żyt ku pub licz ne go

KRS – nu mer w Kra jo wym Re je strze
Są do wym

(op. rł)

Już tyl ko mie siąc zo stał na roz li cze nie się
z fi sku sem. War to przy tej oka zji pa mię tać
o Or ga ni za cjach Po żyt ku Pub licz ne go, któ -
re mo że my wspo móc po przez prze ka za nie
im 1 pro cen ta na leż ne go po dat ku za ubieg -
ły rok. Jak co ro ku sta ra my się na mó wić
Pań stwa do prze ka zy wa nia 1 pro cen ta na
OPP, a w szcze gól no ści te ma ją ce sie dzi bię
w na szym mie ście. To nie wiel ki i nic nie
kosz tu ją cy gest, któ ry mo że na praw dę po -
móc or ga ni za cjom pro wa dzić swą dzia łal -
ność. W do bie kry zy su ta po moc na bie ra
jesz cze wię kszej mo cy. Wy star czy tyl ko wy -
peł nić trzy okien ka w zez na niu po dat ko wym
i... już. Że by uła twić Pań stwu za da nie po da -
je my li stę płoc kich OPP wraz z niez będ ny -
mi w PIT -cie: naz wą i nr KRS oraz krót ki mi
opi sa mi dzia łań. Roz bu do wa ne in for ma cje
z da ny mi te le a dre so wy mi moż na zna leźć
w ar chi wum SP na stro nie www.ump.pl
(Rok 2009 Nr 4 str. 11).

Po ży tecz ny
gest



8 Sygnały Płockie

Miej ski Za rząd Dróg przy go to wu je
się do prze bu do wy dwóch ulic:
Wschod niej oraz Lot ni ków. Są to dwie
dro gi gmin ne na osie dlu Ko cha now skie -
go; pier wsza ma dłu gość 248 me trów,
a dru ga – 285 me trów. No we chod ni ki,
zja zdy oraz jezd nie wy ko na ją fir my,
któ re wy gra ją prze targ. O ich wy bo rze
za de cy du je naj niż sza za pro po no wa na
ce na. Bę dą one mu sia ły udzie lić mi ni -
mum trzy la ta gwa ran cji na wy ko na ne
ro bo ty. Prze bu do wa ul. Wschod niej po -
win na za koń czyć się w cią gu dwóch
mie się cy od prze ka za nia pla cu bu do wy,

a ul. Lot ni ków – w cią gu dwóch mie się -
cy od dnia pod pi sa nia umo wy. 

Do po ło wy kwiet nia wy ko na ny zo sta -
nie re mont ka na li za cji w obu uli cach. – W
ka na li za cji desz czo wej są drob ne usz ko -
dze nia, dla te go zle ci liś my mo der ni za cję
Wo do cią gom – mó wi dy rek tor ra tu szo -
we go Wy dzia łu Gos po dar ki Ko mu nal nej
i Och ro ny Śro do wi ska Sła wo mir Mi lik. –
Oprócz te go jesz cze w tym ro ku bę dzie
prze pro wa dzo na re no wa cja ca łych ka na -
łów w obrę bie tych ulic. Ru ry zo sta ną wy -
ło żo ne spe cjal nym rę ka wem z two rzy wa.
Tech no lo gia, któ rą za sto su je my nie wy -
ma ga żad nej in ge ren cji w na wierz chnię
i dla te go jej re mont moż na wy ko nać
wcześ niej. (m.d.)

Ru ry i uli ce
Choć do wa ka cji jesz cze da le ko, mia -

sto przy go to wu je się do re mon tów
szkół. Szu ka m.in. fir my, któ ra zaj mie
się re mon tem klas i wy mie ni wew nętrz -
ną in sta la cję elek trycz ną na pier wszym
pię trze w Szko le Pod sta wo wej nr 16
przy ul. Pia sta Ko ło dzie ja.

Pra ce ma ją od by wać się w przer wie
wa ka cyj nej, czy li od 22 czer wca do 21
sier pnia. Chęt ni pod ję cia się ro bót ma ją
czas do 15 kwiet nia na zło że nie ofert.
O wy bo rze za de cy du je naj niż sza ce na. 

Wy ko naw ca re mon tu bę dzie mu siał
m.in. zer wać sta re płyt ki PCV wraz
z oli stwo wa niem. W ich miej sce zo sta ną
wy ko na ne po sadz ki z wy kła dzi ny ka u -

czu ko wej. Zde mon to wa ne zo sta ną też
me ta lo we oścież ni ce oraz sta re skrzy dła
drzwio we i za mon to wa ne no we. Na
ścia nach i su fi tach ko ry ta rzy, klas i kla -
tek scho do wych (na I i II pię trze) po ło -
żo na bę dzie dwu war stwo wa gładź gip-
so wa. Na stęp nie ścia ny i su fi ty zo sta ną
dwu krot nie po ma lo wa ne far bą emul syj -
ną, na to miast lam pe rie na ko ry ta rzu
i klat kach scho do wych oraz grzej ni ki
że ber ko we i ru ry cen tral ne go ogrze wa -
nia bę dą ma lo wa ne far ba mi olej ny mi. 

Pod czas prac zo sta nie wy mie nio na
wew nętrz na in sta la cja elek trycz na i za -
mon to wa na bę dzie sieć kom pu te ro wa
oraz in sta la cja prze ciw po ża ro wa. (m.d.)

„16” do re mon tu

Przy Szko le Pod sta wo wej nr 1 pow-
sta je no we ogro dze nie. Przy bę dzie tak że
miejsc par kin go wych.

Naj wię ksze zmia ny zaj dą od stro ny
wschod niej. Be to no we ogro dze nie zo -
sta nie zbu rzo ne. No we za pro jek to wa no
prze su wa jąc je w kie run ku bu dyn ku
o 7,5 m. Bę dzie ono ażu ro we, wy ko na ne
z ele men tów me ta lo wych. Prze wi dzia no
tak że od tej stro ny bra mę oraz fur tkę.
W po zy ska nym dzię ki prze su nię ciu
ogro dze nia miej scu wy ko na ne zo sta ną
dwie za to ki par kin go we: jed na z dzie -
wię cio ma miej sca mi, a dru ga z dzie się -
cio ma, w tym po jed nym sta no wi sku dla
osób nie peł no spraw nych. Po mię dzy za -

to ka mi par kin go wy mi a ogro dze niem
szko ły za pla no wa no pas zie le ni o sze ro -
ko ści 1,5 me tra. Ten sam ro dzaj ogro -
dze nia, wraz z bra mą i fur tką, po ja wi się
od stro ny pół noc nej przy Pa sa żu Vu ka
Ka ra dzi ca, na prze ciw wej ścia do szko ły.
Od stro ny po łud nio wej na pra wy wy ma -
ga ją po krzy wio ne ele men ty me ta lo we.
W naj lep szym sta nie jest ogro dze nie od
stro ny pocz ty – słup ki sta lo we i przę sła
wy peł nio ne siat ką ogro dze nio wą zo sta -
ną oczysz czo ne i po ma lo wa ne. 

Pra ce wy ko nu je fir ma Wie sław Ja -
błoń ski – Usłu gi Elek trycz ne. Ro bo ty
za koń czą się na po cząt ku ma ja. Koszt
przed sięw zię cia wy no si 230 tys. zł. mk

Ogro dze nie na Ka ra dzi ca
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Nie dłu go po win na roz po cząć się bu -
do wa ul. Ku trze by na Po dol szy cach Pół -
noc. Urząd Mia sta po szu ku je fir my, któ -
ra zaj mie się tą in we sty cją. Chęt ni ma ją
czas do 9 kwiet nia na skła da nie ofert. 

Je den z od cin ków uli cy zo stał wy bu -
do wa ny kil ka lat te mu. Te raz zo sta nie
wy ko na ny od ci nek o dłu go ści 165 me -
trów, któ ry ma na wierz chnię grun to wą,
tłucz nio wą, a na czę ści po ło żo ne są pły -
ty dro go we. As fal to wa na wierz chnia
jezd ni bę dzie mia ła 6 me trów sze ro ko -
ści oraz jed no stron ny chod nik o sze ro -
ko ści 2 me trów z kost ki be to no wej czer-
wo nej, a na zja zdach bu do wlań cy uło żą

kost kę sza rą. Je dy nie na włą cze niu ul.
Ku trze by do Pl. Żoł nie rzy Wrześ nia
chod nik bę dzie uło żo ny po dwóch stro -
nach jezd ni. Wy bu do wa na zo sta nie tak -
że stud nia ka na li za cji desz czo wej oraz
wpu sty ście ko we z osad ni ka mi i przy ka -
na li ka mi. Miesz kań cy bę dą mo gli się
cie szyć rów nież z no we go oświet le nia. 

Pod czas prac na pra wio na bę dzie tak że
na wierz chnia ist nie ją ce go, as fal to we go
od cin ka uli cy. Wy ko naw ca bę dzie miał
czte ry mie sią ce na bu do wę od cin ka uli cy. 

W przy szło ści do zro bie nia zo sta nie
bra ku ją cy od ci nek do ul. Si kor skie go. 

(m.d.)

Za miast grun tu

W 2008 ro ku Za kład Kar ny w Płoc ku
roz po czął re a li za cję pro jek tu sy ste mo we -
go pt. „Cykl szko le nio wo – ak ty wi za cyj -
ny słu żą cy pod nie sie niu kwa li fi ka cji za -
wo do wych osób poz ba wio nych wol no ści
oraz przy go to wa niu ich do po wro tu na ry -
nek pra cy po za koń cze niu od by wa nia ka -
ry poz ba wie nia wol no ści” w ra mach Pro-
gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki
2007-2013 współ fi nan so wa ny ze środ-
ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro -
pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go.

Do 30.11.2012 r. w ra mach re a li zo wa -
ne go pro jek tu pla nu je się prze pro wa dze nie
18 cy klów ak ty wi za cji za wo do wych, obej -
mu ją cych kur sy dla osób poz ba wio nych
wol no ści, za ję cia ak ty wi za cyj ne w po sta ci
po rad nic twa za wo do we go oraz za ję cia
zwią za ne z po ru sza niem się po ryn ku pra -
cy. Wspar ciem ob ję tych zo sta nie 216 be -
ne fi cjen tów, któ rzy są za in te re so wa ni zdo -
by ciem do dat ko wych kwa li fi ka cji za wo -
do wych, a do opusz cze nia jed nost ki pe ni -
ten cjar nej po zo sta ło im nie wię cej niż 2 la -

ta. Do świad cze nie za wo do we zdo by te
pod czas szko leń ma na ce lu zwię ksze nie
moż li wo ści ska za nych, ja ko be ne fi cjen tów
pro jek tu, w adap ta cji za wo do wej po za -
koń cze niu od by wa nia ka ry poz ba wie nia
wol no ści. Te ma ty ka szko leń jest do sto so -
wa na do zmian i po trzeb ryn ku pra cy.

Nie wy mier nym re zul ta tem re a li zo wa -
ne go pro jek tu jest zmo der ni zo wa nie ba zy
dy dak tycz nej w jed nost ce, słu żą ce pod nie -
sie niu efek tyw no ści pro wa dzo nych kur -
sów – za ku pio no sprzęt i na rzę dzia do wy -
ko ny wa nia prac w cza sie za jęć prak tycz -
nych, utwo rzo no no wą sa lę kom pu te ro wą
na 11 sta no wisk, jak rów nież za ku pio no
no wo czes ny sprzęt au dio wi zu al ny. 

W 2009 ro ku pla no wa ne jest prze -
pro wa dze nie kur sów z za kre su pod sta -
wo wej ob słu gi kom pu te ra, gla zur ni ka
oraz kur su ma la rza, jak rów nież za ję cia
ak ty wi za cyj ne.

Pro jekt współ fi nan so wa ny przez Unię
Eu ro pej ską w ra mach Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go. Bp

Szko le nia ska za nych

Ci ti zens of the Eu ro pe an Union 
(in for ma cja dla cu dzo ziem ców 

chcą cych wziąć udział w wy bo rach do Par la men tu Eu ro pej skie go)

On 7th Ju ne 2009 elec tions to the Eu ro pe an Par lia ment will be held.

1. If on 7th Ju ne 2009:
– you are 18 ye ars old and abo ve,
– you li ve law ful ly and per ma nen tly in Po land,
– you are not de pri ved of vo ting rights in the EU Mem ber Sta te of yo ur ci ti zen ship,

you ha ve the right to vo te on the elec tions to the Eu ro pe an Par lia ment in the ter ri to ry of
Po land.

In or der to vo te in the elec tions it is ob li ga to ry to en roll in the re gi ster of vo ters.
In the Gmi na Of fi ce, whe re you li ve, sub mit the ap pli ca tion and ma ke a sta te ment
abo ut yo ur vo ting right un til 8th April 2009.

Spe ci mens of the ap pli ca tion and the sta te ment can be fo und in the gmi na of fi ce or
at the web si te www.mswia.gov.pl

2. If on 7th Ju ne 2009:
– you ha ve the right to elect mem bers of the Eu ro pe an Par lia ment,
– you are 21 ye ars old or abo ve,
– you ha ve no cri mi nal re cord for a wil ful ly com mit ted cri me, pro se cu ted on the ba -

sis of an in dic tment,
– you ha ve li ved per ma nen tly in Po land or in the ter ri to ry of ano ther EU sta te for at

le ast 5 ye ars,

you ha ve the right to stand for a Mem ber of the Eu ro pe an Par lia ment in the ter ri to ry of 
Po land.

Can di da tes for se ats in the Eu ro pe an Par lia ment are pro po sed by Elec to ral Com mit te es.



Na Internet
Pod sta wo wym ce lem dzia ła nia jest zwię k-

sze nie do stę pu do In ter ne tu na Ma zo wszu. Do
ro zdys po no wa nia jest aż 72,8 mln zł. O pie nią -
dze ubie gać się mo gą m.in. sa mo rzą dy, jed-
nost ki na u ko we, szko ły wyż sze, za kła dy opie ki
zdro wot nej, ko ścio ły i związ ki wyz na nio we
oraz or ga ni za cje po za rzą do we.

Ce lem Dzia ła nia 2.1 RPO WM jest za po bie -
ga nie wy klu cze niu in for ma cyj ne mu. 

Zwię ksze nie do stę pu do In ter ne tu po win no
na stą pić po przez sieć ogól no do stęp nych pla có -
wek pub licz nych, w któ rych każ dy bę dzie mógł

sko rzy stać nie od płat nie z In ter ne tu, w tym
w szcze gól no ści po przez do stęp do kom pu te -
rów po dłą czo nych do In ter ne tu (PIAP).

Wspie ra ne bę dą pro jek ty re a li zo wa ne wy -
łącz nie na te re nie wo je wódz twa ma zo wiec kie -
go. Z ubie ga nia się o do fi nan so wa nie wy łą czo -
ne są in sty tu cje oto cze nia biz ne su. Pod mio ta mi
upraw nio ny mi do ubie ga nia się o do fi nan so -
wa nie są wnio sko daw cy, któ ry nie roz po czę li
jesz cze re a li za cji pro jek tu, jak rów nież ci, któ rzy
za koń czy li re a li za cję pro jek tu, a wy dat ki po nie -
śli po 1 stycz nia 2007 r., w tym m.in.: jed nost -
ki sa mo rzą du te ry to rial ne go, jed nost ki na u -
ko we, ko ścio ły i związ ki wyz na nio we, szko ły
wyż sze, za kła dy opie ki zdro wot nej (za kon -
trak to wa ne z NFZ), or ga ni za cje po za rzą do we.

Wnio ski o do fi nan so wa nie pro jek tu moż na
skła dać do 15 kwiet nia 2009 r. do Ma zo wiec -
kiej Jed nost ki Wdra ża nia Pro gra mów Unij nych.
Środ ki przez na czo ne na współ fi nan so wa nie
pro jek tów wy ło nio nych w kon kur sie po cho dzą
z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal -
ne go (EFRR) w ra mach Re gio nal ne go Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie -
go 2007 – 2013 (RPO WM). 

Wnio sek o do fi nan so wa nie na le ży wy peł nić
i wy słać w sy ste mie Ma zo wiec kie go Elek tro -
nicz ne go Wnio sku Apli ka cyj ne go (ME WA).
Na stęp nie Wnio sek o do fi nan so wa nie na le ży
zło żyć w wer sji pa pie ro wej w dwóch eg zem -
pla rzach wraz z wy ma ga ny mi dla Dzia ła nia 2.1
RPO WM za łącz ni ka mi. 

Na opie kę spo łecz ną

Na do fi nan so wa nie pod nie sie nia stan dar dów
opie ki spo łecz nej mo gą li czyć m.in. pro jek ty do -
ty czą ce bu do wy oraz mo der ni za cji do mów po -
mo cy spo łecz nej i obiek tów sta cjo nar nej opie ki
pa lia tyw nej/hos pi cyj nej. Do ro zdys po no wa nia
jest 44,7 mln zł. O pie nią dze mo gą ubie gać się
m.in. jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go, ko ś-

cio ły i związ ki wyz na nio we, or ga ni za cje po za -
rzą do we oraz za kła dy opie ki zdro wot nej.

Wnio ski. do Ma zo wiec kiej Jed nost ki
Wdra ża nia Pro gra mów Unij nych moż na skła -
dać do 7 kwiet nia 2009 r. w ra mach Dzia ła -
nia 7.3 In fra struk tu ra słu żą ca po mo cy spo -
łecz nej RPO WM.

Re a li zo wa ne bę dą pro jek ty ma ją ce na ce lu bu -
do wę, mo der ni za cję oraz po pra wę ja ko ści wy po -
sa że nia m.in.: do mów po mo cy spo łecz nej, dzia -
ła ją cych zgod nie z za le ce nia mi za war ty mi w usta -
wie o po mo cy spo łecz nej oraz obiek tów sta cjo -
nar nej opie ki pa lia tyw nej/hos pi cyj nej. Do fi nan so -
wa ne bę dą pro jek ty z za kre su:

– bu do wy no wych, roz bu do wy, mo der ni -
za cji (w tym: do sto so wa nie do po trzeb osób
nie peł no spraw nych) po by to wych, opie kuń -
czych do mów po mo cy spo łecz nej, za gos po -
da ro wa nie ich oto cze nia,

– bu do wy, roz bu do wy, mo der ni za cji to wa -
rzy szą cej in fra struk tu ry po moc ni czej (po -
miesz czeń do re ha bi li ta cji i te ra pii, ga bi ne tów
le kar skich, po miesz czeń ad mi ni stra cyj no -
gos po dar czych np.: ja dal ni, kuch ni, szat ni), 

– bu do wy no wych, roz bu do wy, mo der ni -
za cji (w tym do sto so wa nie do po trzeb osób
nie peł no spraw nych) obiek tów sta cjo nar nej
opie ki pa lia tyw nej/hos pi cyj nej,

– za ku pu niez będ ne go wy po sa że nia do
ww. obiek tów. 

Be ne fi cjen ci dzia łań, do ty czą cych sta cjo -
nar nej opie ki pa lia tyw nej/ hos pi cyj nej mu szą
mieć pod pi sa ny kon trakt na świad cze nie usług
z NFZ. Wa run kiem ubie ga nia się o środ ki RPO
WM jest po sia da nie lub roz po czę cie pro ce du -
ry uzy ska nia zez wo le nia wo je wo dy na pro wa -
dze nie do mu po mo cy spo łecz nej. Środ ki
przez na czo ne na współ fi nan so wa nie pro jek -

tów unij nych wy ło nio nych w kon kur sie po -
cho dzą z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju
Re gio nal ne go (EFRR) w ra mach Re gio nal ne -
go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go 2007 – 2013 (RPO WM). 

Na tech no lo gie

Na to miast do 9 kwiet nia br. ma łe i śred nie
przed się bior stwa mo gą ubie gać się o unij ne
wspar cie na roz wój tech no lo gii in for ma cyj -
nych i ko mu ni ka cyj nych. Do ro zdys po no wa -
nia jest 22,2 mln zł. 

Be ne fi cjen ci Dzia ła nia 2.3 RPO WM Tech no -
lo gie ko mu ni ka cyj ne i in for ma cyj ne dla MSP
otrzy ma ją unij ną po moc nie tyl ko na za kup
usług do rad czych w za kre sie za sto so wa nia
i wy ko rzy sta nia tech no lo gii in for ma tycz nych
w przed się bior stwie, lecz tak że na bu do wy lub
prze bu do wy in fra struk tu ry te le ko mu ni ka cyj nej
w fir mie. 

Do fi nan so wa nie pro jek tów mo że do ty czyć:
za sto so wa nia i wy ko rzy sta nia tech no lo gii in -
for ma tycz nych w przed się bior stwie oraz sy s-
te mów wspo ma ga ją cych za rzą dza nie re la -
cja mi z klien tem. Fi nan so wa ne bę dą pro jek -
ty in we sty cyj ne oraz do rad cze. 

Pod mio ta mi upraw nio ny mi do ubie ga nia
się o do fi nan so wa nie są wy łącz nie mi kro
i ma li przed się bior cy, dzia ła ją cy na ryn ku
mi ni mum 12 mie się cy. Wo bec śred nich
przed się biorstw nie sto su je się ogra ni cze nia
cza su dzia łal no ści.

Środ ki przez na czo ne na współ fi nan so wa nie
pro jek tów unij nych wy ło nio nych w kon kur sie
po cho dzą z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju
Re gio nal ne go (EFRR) w ra mach Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go 2007 – 2013 (RPO WM). (j)
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Wię kszość miesz kań w Płoc ku (blo ko wi -
ska, obiek ty pub licz ne) ogrze wa na jest ciep -
łem po zy ski wa nym z kom bi na tu pe tro che -
micz ne go. Dom ki jed no ro dzin ne opa la ne są
ole jem opa ło wym, ga zem, a wię kszość wę -
glem. Nie licz ni po sia da ją pom py ciep ła.
Kil ka ty god ni te mu bę dąc na te re nie by łej
cu krow ni w Bo ro wi czkach za u wa ży łem ol -
brzy mie ilo ści spra so wa nej sło my na pla cu,
na któ rym kie dyś skła do wa no bu ra ki cu kro -
we. Na por tier ni do wie dzia łem się, że za -
czę li pro duk cję bry kie tów z tej że sło my.

Uda ło mi się po roz ma wiać z Ma riu szem
Olen der kiem z Kra jo wej Spół ki Cu kro wej,
od po wie dzial nym za pro duk cję bry kie tów.

– Skąd wziął się po mysł pro duk cji
bry kie tów ze sło my?

– W związ ku z re struk tu ry za cją i po szu ki -
wa niem no wych kie run ków dzia ła nia dla
Cu krow ni Bo ro wi czki, de le ga cja pra cow ni -
ków po je cha ła na tar gi Po da gra do Poz na -
nia . Tam zo ba czy liś my li nię do pro duk cji
bry kie tów ze sło my fir my Asket. Miał to być
po mysł na wy rób w Płoc ku i oko li cach ma -
ło zna ny. Za in te re so wa ły nas bry kie ty, bo
we szła nie daw no w ży cie Usta wa, któ ra zo -
bo wią zu je ener ge ty kę do wy ko rzy sty wa nia
pa liw od na wial nych przy pro duk cji ener gii.

Ku pi liś my ma szy nę śred niej wiel ko ści,
że by zo rien to wać się jak bę dzie z su row cem
do pro duk cji oraz czy bę dzie po pyt na nasz
przy szły pro dukt. Wie dzie liś my, że wie le do -

mów jest ogrze wa nych przez spa la nie pa liw
sta łych. Bry kiet ten do sko na le za stę pu je lub
mo że być współ spa la ny z wę glem czy też
mia łem, spa la się w każ dym pie cu: kla sycz -
nym, nad mu cho wym czy też re tor to wym
oraz w ko min kach. Nie na da je się oczy wi -
ście do pie ców ga zo wych i ole jo wych. 

– Wi dzę, że sło ma do pra so wa nia jest
pod grze wa na...

– Sło ma na po lach zwi ja na jest lub pra so -
wa na w tzw. ba lo ty. Przed prze rób ką, z ba -
lo tu lub boł dy usu wa ny jest sznu rek oraz
mo kre frak cje. Da lej sło ma po da wa na jest
do ro zdrab nia cza, gdzie cię ta jest na ka wał -
ki o dłu go ści ok. 15 mm. Sło ma do prze rób -
ki mu si mieć wil got ność nie wię kszą niż
20%. Przy wil got no ści op ty mal nej ok.15 %
bry kie ty wy cho dzą rów ne. Do sło my pra so -

wa nej nie do da je się
żad nych do dat ków.
Do skle je nia wy star -
czy wil goć za war ta
w sło mie i pod grza nie
do tem pe ra tu ry 230-
250 stop ni. Sło ma
pra so wa na jest w pra -
sie śli ma ko wej. Spe c-
jal ne cię żar ki do ci -
ska ją wy cho dzą cy
z pra sy bry kiet i w ten
spo sób re gu lu ją si łę
zgnio tu. Usta wie nie
cię żar ków za le ży od
ro dza ju sło my. Róż na
sło ma wy ma ga róż nej

si ły na ci sku. Naj lep sza jest sło ma żyt nia.
Pew ne prob le my pro duk cyj ne wy ni ka ją też
z za nie czysz cze nia sło my np. chwa sta mi. 

– Ja ka jest ka lo rycz ność i ce na bry -
kie tu ze sło my?

– Bry kiet ze sło my ma ka lo rycz ność ok.
17.000 kJ. Po wy pro du ko wa niu, bry kiet
pa ko wa ny jest do wor ków 20 lub 25 kg.,
któ re po zo sta ją otwar te do je go osty gnię cia
i od pa ro wa nia resz tek wil go ci, trwa to ok.
24 go dzin, na stęp nie tran spor to wa ne są do
ma ga zy nu. Pro duk cja bry kie tu pro wa dzo -
na jest na trzy zmia ny. Dzien nie wy twa rza
się ok. trzech ton. Obec na ce na jest dość ni -
ska, 412 zł za to nę brut to, co czy ni ją bar-
dzo atrak cyj ną w sto sun ku do ce ny mia łu
i wę gla. Sło mę po zy sku je my bez prob le mu
na za sa dach umo wy kon trak ta cji. 

– Czy jest zbyt na ta kie pa li wo?
– Do tej po ry nie sto so wa liś my żad nej

re kla my. In for ma cja o bry kie cie roz cho dzi
się „pocz tą pan tof lo wą”. Na po cząt ku
klien ci ku pu ją po kil ka wor ków i pró bu ją
jak się spa la. Każ dy piec ina czej re a gu je,
trze ba re gu lo wać cią giem po wie trza lub
nad mu chem, póź niej wra ca ją i ku pu ją wię -
ksze ilo ści. Jed na ze szkół w pob li żu Płoc -
ka ku pi ła jed no ra zo wo sześć ton. 

– Czy ro bio no ana li zę eko no micz ną
op ła cal no ści spa la nia? Cho dzi mi
o ogrze wa nie wię kszych obiek tów, niż
dom ki jed no ro dzin ne.

– Pod tym ką tem ana li zy nie ro bi liś my.
Bry kiet jest z pew no ścią do bry dla ma łych
obiek tów. Pro duk cja już w tej chwi li jest
dla nas op ła cal na, ma my za trud nie nie dla
lu dzi. Pa trząc przy szło ścio wo ma my nie o -
gra ni czo ny zbyt w wiel kiej ener ge ty ce, któ -
ra mu si mieć ok. 8% zu ży wa nych pa liw ze
źró deł od na wial nych, tzw. bio ma sy. 

W re jo nie Bo ro wi czek wy stą pi ło cie ka we
zja wi sko: po uło że niu trwa łych na wierz chni
na lo kal nych dro gach, głów nie pol bru ku,
nie moż na już wy rzu cać po pio łu na uli cę.
Gro ma dzi się go na pod wór kach, jest to bar -
dzo kło pot li we. W wy ni ku spa la nia bry kie -
tu ze sło my pow sta je zni ko ma emi sja ga -
zów, a bi lans obie gu dwut len ku wę gla
w przy ro dzie jest ze ro wy. Po spa le niu pow-
sta je nie wiel ka ilość po pio łu, 2 – 3% o za -
war to ści 98% po ta su, któ ry jest czy sty eko-
lo gicz nie i jest do sko na łym na wo zem przy-
dat nym w ogro dzie. Bo gu sław Osiec ki

Opał ze sło my

Przed się bior cy, gmi ny, or ga ni za cje
po za rzą do we, szko ły wyż sze na Ma zo -
wszu mo gą ubie gać się o unij ną po -
moc na za kup usług do rad czych w za -
kre sie za sto so wa nia i wy ko rzy sta nia
tech no lo gii in for ma tycz nych w przed -
się bior stwie, a tak że na bu do wy lub
prze bu do wy in fra struk tu ry te le ko mu ni -
ka cyj nej w fir mie. Na do fi nan so wa nie
mo gą li czyć tak że pro jek ty do ty czą ce
bu do wy oraz mo der ni za cji do mów po -
mo cy spo łecz nej i obiek tów sta cjo nar -
nej opie ki pa lia tyw nej/hos pi cyj nej. 

Środ ki w wy so ko ści pra wie 140 mln
zł, ja kie przez na czo no na współ fi nan -
so wa nie pro jek tów unij nych wy ło nio -
nych w kon kur sach po cho dzą z Eu ro -
pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio -
nal ne go (EFRR) w ra mach Re gio nal ne -
go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go 2007 – 2013
(RPO WM). Prze wi dzia ną for mą fi nan -
so wa nia pro jek tów są za li czka i re fun -
da cja. Wię cej na www.ma zo wia.eu

Unij ne do ta cje
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Nie tyl ko straż ni cy miej scy, ale rów nież
po li cjan ci zwra ca ją uwa gę na tych kie -
row ców, któ rzy zaj mu ją miej sca dla osób
nie peł no spraw nych, tzw. ko per ty. Szko da
tyl ko, że ci naj bar dziej win ni nie uz na ją
swo jej wi ny i czę sto re a gu ją agre syw nie. 

– Gdzie mia łem sta nąć, jak wszyst kie
miej sca za ję te? – de ner wo wał się 28-let ni
płoc cza nin, zła pa ny przy ul. Do bro wol -
skie go. – Tam da lej? Prze cież mu siał bym
iść ka wał dro gi.

Tyl ko jed ne go dnia, 17 mar ca, płoc cy
po li cjan ci skon tro lo wa li 25 po ja zdów,
par ku ją cych na ko per tach. – Na szczę ście,
man dat był tyl ko je den, ale za to bar dzo
wy so ki, bo 500-zło to wy – opo wia da An na
Le wan dow ska z zes po łu pra so we go KMP
Płock. – Szko da, że mło dy kie row ca nie
po my ślał, że być mo że oso ba nie peł no -
spraw na po trze bo wa ła za trzy mać się
właś nie w tym miej scu. 

– Męż czyz na uwa ża, że zo stał przez nas
skrzyw dzo ny – do po wia da sierż. sztab. Ja -
ro sław Kuś nier ski. – Ale wca le się tym nie
przej mu je my, bo mo że swo im ko le gom
opo wie za co do stał man dat, a oni za sta -
no wią się za nim zaj mą miej sce dla kie -
row ców nie peł no spraw nych. 

Pod czas ak cji prze pro wa dzo nej z Eu ro -
pej skim Sto wa rzy sze niem Po mo cy Posz -
ko do wa nym w Wy pad kach i Ko li zjach
Dro go wych „Dia ment”, nie oby ło się bez
po u czeń. 

– Męż czyz na zo sta wił swo je au to na ko -
per cie, ale miał upraw nia ją ce go do te go
za świad cze nie – opo wia da da lej sierż.
sztab. Kuś nier ski. – Sęk w tym, że na 
ko per cie obok sta nął sa mo chód je go cór -
ki. Płoc cza nin tłu ma czył, że to on sam
usta wił go tyl ko na chwi lę. Zo stał po u czo -
ny, że nie mo że te go ro bić.

Dru gie po u cze nie rów nież przy al. Ja -
cho wi cza „za ro bił” in ny męż czyz na. On
też za par ko wał na ko per cie, choć nie miał

sto sow ne go do ku men tu. Tym ra zem jed-
nak po li cjan ci uw zględ ni li, że miał wi -
docz ne go łym okiem kło po ty z po ru sza -
niem się. Wy da wa ło mu się, że przy je go
wi docz nej nie peł no spraw no ści do dat ko -
we „pa pier ki” nie są po trzeb ne, ale po in -
stru o wa ny w za kre sie obo wią zu ją cych
prze pi sów po sta no wił wy ro bić so bie za -
świad cze nie.

– W oś miu przy pad kach nie by ło z kim
roz ma wiać, bo przy par ku ją cych na 
ko per tach au tach nie by ło kie row ców –
mó wi An na Le wan dow ska. – Po li cjan ci

zro bi li więc wy raź ne zdję cia i bę dą wzy-
wać wła ści cie li do ko men dy ce lem wy jaś -
nie nia sy tu a cji. 

14 osób nie wzbu dzi ło żad nych wąt pli -
wo ści co do pra wa sta wia nia swo ich sa -
mo cho dów na miej scach dla nie peł no -
spraw nych.

Po li cja za po wia da, że po dob ne ak cje
bę dzie prze pro wa dza ła cy klicz nie. Więc
za nim za par ku jesz na ko per cie, do brze się
za sta nów, bo na wet krót ki po stój mo że
kosz to wać 500 zł. (m.d.)

Par ko wa nie za 500 zł

Va ux hall Vec tra to od po wied nik Opla
Vec try. Ta kie au to spro wa dził so bie
z Wiel kiej Bry ta nii pe wien płoc cza nin.
Męż czyz na w płoc kim Urzę dzie Cel-
nym po ja wił się z kom ple tem do ku men -
tów i opi nią bieg łe go po par tą do ku men -
ta cją zdję cio wą. Na fot kach wid niał
wła ści wie wrak sa mo cho du. Nie by ło
w nim żad nych drzwi, lamp, po kry wy
sil ni ka, wew nątrz też bra ko wa ło wie lu
ele men tów wy po sa że nia. – Bieg ły na pi -
sał w opi nii, że wo bec ta kie go stop nia
de wa sta cji na le ży ob ni żyć o 45 pro cent
war tość te go po ja zdu w sto sun ku do
war to ści ryn ko wej – mó wi An na Le -
wan dow ska z zes po łu pra so we go KMP
Płock.

Ta ka opi nia spe cja li sty jest waż na dla
ko goś, kto właś nie ma zap ła cić po da tek
ak cy zo wy w wy so ko ści 18,6 proc. war -
to ści po ja zdu, czy li im mniej sza war tość
au ta, tym mniej zap ła ci wła ści ciel. 

Cel ni cy nie uf nie po desz li do spra wy
i po pro si li o po moc zes pół ds. prze -
stępstw sa mo cho do wych z sek cji kry mi -

nal nej płoc kiej ko men dy. Po li cjan ci na -
tych miast po je cha li na miej sce i ra zem
z płoc cza ni nem uda li się obej rzeć niesz -
częs ne au to.

Oka za ło się, że spro wa dzo na vec tra
wy glą da ła jak no wa. Mia ła wszyst kie
drzwi, ref lek to ry, kla py i wy po sa że nie.
Kry mi nal ni skru pu lat nie spraw dzi li, że
są to ory gi nal ne ele men ty, a nie zdo by te
gdzieś na szro cie i za in sta lo wa ne po
spro wa dze niu.

– Po my sło wy męż czyz na przyz nał się,
że to on do pro wa dził sa mo chód do sta -
nu, ja ki przed sta wił na zdję ciach – mó -
wi An na Le wan dow ska. – Po tem ta ki
wrak oka zał bieg łe mu, któ ry na pod sta -
wie oglę dzin spo rzą dził sto sow ną opi -
nię.

Fi nał tej hi sto rii – ku prze stro dze in -
nym „po my sło wym Do bro mi rom” – jest
ta ki, że w tej spra wie pro wa dzą swo je
po stę po wa nie cel ni cy i po li cjan ci. Płoc -
cza nin mo że usły szeć za rzu ty fał szo wa -
nia do ku men tów i usi ło wa nia oszu stwa
po dat ko we go. (m.d.)

Po my sło wy Do bro mir

Nar ko man, di ler oraz na ga niacz
w cią gu dwóch dni wpa dli w rę ce płoc -
kich po li cjan tów. 

Do pier wsze go za trzy ma nia do szło
przy al. Ja na Pa wła II. W vol vo je chał
płoc cza ni na z pa sa że rem. – Kie row ca
był czy sty, w au cie też nic po dej rza ne go
nie zna le zio no – opo wia da An na Le -
wan dow ska z zes po łu pra so we go KMP
Płock. – Na to miast 22-let ni pa sa żer sam
w so bie sta no wił ma łą hur tow nię. 

W bie liź nie chło pak ukrył 20 to re bek
z ma ri hu a ną, a w ple ca ku ma łą wa gę
elek tro nicz ną. Męż czyz na na tych miast
tra fił do po li cyj ne go aresz tu. Tam oka za -
ło się, że mło dzie niec – uczeń szko ły dla
do ro słych, jest do brze zna ny płoc kiej po -
li cji. – Za trzy ma liś my go mie siąc wcześ -
niej przy uli cy Wy szo grodz kiej – mó wi
asp. Lech Do mań ski z ko mi sa ria tu na
Po dol szy cach. – Wte dy miał przy so bie
nie wiel ką ilość nar ko ty ków, a w je go do -
mu zna le źliś my 11 to re bek fo lio wych,
tzw. di le rek ze śla da mi ma ri hu a ny. 

Pod czas prze słu cha nia 22-la tek
przyz nał się, że w lu tym sprze dał nar ko -
ty ki kil ku oso bom. Kry mi nal ni od nar -
ko ty ków usta li li, że je go na ga nia czem,
któ ry kie ro wał do nie go klien tów jest
18-let ni miesz ka niec Po dol szyc. On tak -
że zo stał za trzy ma ny, a o je go lo sie za -
de cy du je sąd. – Di ler już usły szał za rzu -
ty i tym ra zem de cy zją są du tra fi na trzy
mie sią ce do aresz tu – wy jaś nia An na
Le wan dow ska. 

Ko lej ną ak cję nar ko ty ko wą na Po dol -
szy cach fun kcjo na riu sze prze pro wa dzi li
na stęp ne go dnia. Do ko mi sa ria tu dzwo -

ni li miesz kań cy osie dla z in for ma cja mi
o mło dych lu dziach, któ rzy zbie ra ją się
mię dzy blo ka mi i bio rą nar ko ty ki. Po li -
cjan ci na tych miast przy stą pi li do ak cji;
za ję li się trze ma chło pa ka mi, któ rzy za -
cho wy wa li się po dej rza nie na ty łach pa -
wi lo nów przy ul. Ar mii Kra jo wej. Je den
z nich na wi dok umun du ro wa ne go pa -
tro lu rzu cił się do ucie czki i za nim po li -
cjan ci go zła pa li wy rzu cił na zie mię
por cję ma ri hu a ny, za wi nię tą w kar tkę
pa pie ru. – Wszy scy zo sta li prze wie zie ni
do ko mi sa ria tu – opo wia da Le wan dow -
ska. – Po nie waż 17- i 18-la tek nie mie li
przy so bie nar ko ty ków, zo sta li zwol nie -
ni. Na to miast pod czas gdy dru gi 17-la -
tek po zo sta wał na ko mi sa ria cie, po li -
cjan ci spraw dzi li je go miesz ka nie.
W szuf la dzie biur ka zna le źli ma ri hu a nę. 

Wie le też wy jaś ni ła roz mo wa z je go
mat ką. – Ko bie ta twier dzi, że po te go -
rocz nym syl we strze zo rien to wa ła się, że
jej syn mo że się gać po środ ki odu rza ją -
ce – opo wia da asp. Do mań ski. – Dwa
ra zy zna laz ła w je go po ko ju to reb ki
z resz tka mi su szu, za pi sa ła go na te ra pię
w Mo na rze, był tam na wet 3 ra zy. A po -
tem zre zy gno wał – jak twier dzi mat ka –
pod wpły wem ko le gów. Ten zły wpływ

spo wo do wał, że chło pak opu ścił się
w na u ce, prze stał cho dzić na lek cje. Zni -
ka na ca łe dni z do mu, a po po wro cie
jest dziw nie roz we se lo ny.

Za po sia da nie nar ko ty ków chło pa ko wi
gro zi ka ra do 3 lat poz ba wie nia wol no ści. 

– Nie od pusz cza my, osie dle bę dzie
na dal mo ni to ro wa ne – za po wia da Lech
Do mań ski. (m.d.)

Wpad ki na Po dol szy cach

Wyr wy to pla ga, któ ra gnę bi Płock od
po cząt ku te go ro ku. Prze stęp cy – z opi -
sów ofiar wy ni ka, że jest ich co naj m-
niej kil ku – dzia ła ją w róż nych re jo nach
mia sta, na pa da ją ko bie ty nie tyl ko 
wie czo ra mi, ale i w bia ły dzień. Pod bie -
ga ją od ty łu, wy ry wa ją to reb ki i ucie ka -
ją z łu pem. Pa nie tra cą w ten spo sób do -
ku men ty, te le fo ny ko mór ko we, kos me -
ty ki, na wet za ku py.

Po li cjan ci na uli ce naj bar dziej za gro -
żo ne po sta no wi li wy sy łać wię cej pa tro -
li, za rów no umun du ro wa nych, jak i po
cy wil ne mu. – I są efek ty – mó wi za do -
wo lo na An na Le wan dow ska z zes po łu
pra so we go KMP Płock. – W cią gu
dwóch dni w na sze rę ce wpa dło dwóch
spraw ców.

– Ode bra łem te le fon od ko bie ty, któ ra
in for mo wa ła, że w oko li cy przy stan ku przy
uli cy Do brzyń skiej ja kiś czło wiek wyr wał
star szej pa ni to reb kę – opo wia da dy żur ny
asp. sztab. Sła wo mir Szczy pec ki. – Nie -
mal jed no cześ nie te le fo no wa ła in na 
ko bie ta z tą sa mą in for ma cją, po da ła ry -
so pis spraw cy i kie ru nek, w któ rym uciekł.

Do ak cji skie ro wa ne zo sta ły na tych -
miast dwa pa tro le oz na ko wa ne i je den
ope ra cyj ny. Po nad to wszy scy po li cjan -
ci, któ rzy mie li wte dy służ bę do sta li ry -
so pis spraw cy i in for ma cję, gdzie mo że

się kie ro wać. Uda ło się go zła pać tuż
przy skar pie.

– To 24-let ni płoc cza nin z tzw. „słod -
kich ulic”. Przyz nał się do tej wyr wy
i wska zał miej sce, w któ rym wy rzu cił to -
reb kę – do da je Szczy pec ki. – Nie by ło
już w niej pie nię dzy, ale iden tycz ną kwo -
tę fun kcjo na riu sze zna le źli przy za trzy -
ma nym. Spraw ca zo stał od wie zio ny do
po li cyj ne go aresz tu.

Je go ofia ra to 85-let nia płoc czan ka.
Kie dy męż czyz na wyr wał jej to reb kę,
prze wró ci ła się – na szczę ście nic groź -
ne go się jej nie sta ło. – Chło pak przyz-
nał się, że wyr wał też to reb kę in nej ko -
bie cie – mó wi mł. asp. Ar ka diusz Ski -
biń ski z do cho dze niów ki. – Zda rze nie
mia ło miej sce kil ka dni wcześ niej przy
uli cy Gał czyń skie go. 

Nie wy klu czo ne, że za trzy ma ny wyr-
wiarz ma wię cej pań i ich to re bek na su -
mie niu, ostat nio na osie dlu Do brzyń ska
do szło do kil ku ta kich wy da rzeń. 

Po zła pa niu spraw cy na pa du, po li -
cjan ci nie od pu ści li. Usta li li, że mógł
mieć on wspól ni ka. Na stęp ne go dnia za -
trzy ma li go w je go miesz ka niu i prze -
wie źli do po li cyj ne go aresz tu. 

Obu gro zi ka ra od trzech mie się cy do
pię ciu lat poz ba wie nia wol no ści. 

(m.d.)

To reb ki na ce low ni ku
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Na I etap ko lej nej edy cji Ogól no -
pol skie go Kon kur su Pla stycz ne -

go dla dzie ci i mło dzie ży, po świę co -
ne go wal ce z ży wio ła mi do Od dzia łu
Za rzą dza nia Kry zy so we go, Och ro ny
Lud no ści i Spraw Obron nych Urzę du
Mia sta wpły nę ło 257 prac wy ko na -
nych róż ny mi tech ni ka mi przez au to -
rów w wie ku od 6 do 16 lat. Ha sło,
któ re ilu stro wa li uczest ni cy to Klę ska
– po wódź czy hu ra gan – straż po żar -
na co po ma ga.

Na de sła ne pra ce ju ry w skła dzie:
La u ra Dy czko, An drzej Gaj dka i Pa u -
li na Pa so wicz, po dzie liło na 4 gru py.

W naj młod szej (6-8 lat) po sta no wio -
no na gro dzić pra cę Ka mi la Pie ka cza
ze Szko ły Pod sta wo wej nr 6, któ ry
wo sko wy mi kred ka mi przed sta wił
ak cję ra tow ni czą stra ża ków (z he li -
kop te rem) po przej ściu trą by po -
wietrz nej.

W gru pie au to rów od 9 do 12 lat
naj bar dziej spo do ba ła się pra ca Pa u li -
ny Krze miń skiej ze Szko ły Pod sta wo -
wej nr 21, któ ra róż no rod ny mi tech ni -

ka mi (wy ci nan ka, wy dzie ran ka, kred-
ki wo sko we) zi lu stro wa ła ga sze nie
po ża ru w ka mie ni cy.

W naj star szej gru pie wie ko wej la u -
re a tem zo sta ła Mar ta Koś mi der
z Gim na zjum nr 8, któ ra kred ka mi
wo sko wy mi i ołów kiem przed sta wi ła
3 sy tu a cje z udzia łem stra ża ków: ga -
sze nie po ża ru, ra to wa nie to ną ce go,
prze szu ki wa nie bu dyn ków po hu ra -
ga nie.

W czwar tej gru pie uczest ni ków
nie peł no spraw nych wy róż nio no pra -
cę Ma cie ja Łu ka sia ka z ZSOS nr 7,
któ ry wo sko wy mi kred ka mi na nie -
bie skim pa pie rze na kre ślił po wódź
oraz stra ża ków ra tu ją cych lu dzi
i zwie rzę ta.

Wy mie nio ne pra ce re pre zen to wać
bę dą okręg płoc ki w eli mi na cjach wo -
je wódz kich, któ re od bę dą się pod ko -
niec kwiet nia w War sza wie. (j)

XI kon kurs pla stycz ny

Straż w dziecięcych rysunkach

Trzy jed no ak tów ki Cze cho wa po łą -
czo ne w ca łość przez Ma riu sza Pi law -
skie go to do bre i pocz ci wie przed sta -
wie nie w sta rym sty lu. Dla mnie o ty le
waż ne, że „Ro mans z Cze cho wem”
poz wo lił mi wresz cie zo ba czyć Han nę
Choj nac ką (wdo wa) i Krzysz to fa Bie -
nia (Czu bu kow, ak tor) w cie ka wych
kre a cjach, że mog łem po dzi wiać szar -
żu ją ce go jak „Niedź wiedź” zna ko mi te -
go Mar ka Wal cza ka (Smir now). 

W „Oświad czy nach” po do bał mi się
du et Pi law ski (Ło mow) – Zien ta ra (Na -
ta lia). Ich spór o to do ko go na le żą
„wo ło we łą czki”, i któ ry pies jest lep-
szy „Za bij” czy „Za graj” po pro wa dzo -
ny zo stał bra wu ro wo. Choć po ja wie nie
się Han ny Zien ta ry w ro li suf le ra

w „Ła bę dzim śpie wie” jest już dla
mnie niez ro zu mia łe. Tak sa mo jak nie
ro zu miem i nie mo gę zna leźć wspól ne -
go mia now ni ka dla obu za baw nych
i mi łos nych hi sto rii dwóch pier wszych
jed no ak tó wek z dość przy gnę bia ją cą
spo wie dzią sta re go i sa mot ne go ak to ra.
Choć Krzysz tof Bień opo wia da cie ka -
wie hi sto rię Swiet ło wi do wa – mi strza
sce ny, któ ry choć jesz cze na szczy cie
ma świa do mość rych łe go i smut ne go
koń ca, to py ta nie po zo sta je. Je dy ne co
wy da je mi się spa jać część trze cią
z dwie ma pier wszy mi to prze sła nie, że
jak kol wiek by na sza mi łość by ła trud-
na, a ży cie w związ ku ob cią żo ne bo les -
ny mi kom pro mi sa mi to za wsze le- piej
żyć we dwo je niż sa me mu. 

„Ro mans z Cze cho wem” to hi sto ria
z mo ra łem, ale bez zbęd ne go mo ra li za tor -
stwa. To opo wieść o tym, że mi mo spo -
rów za wsze moż na, zo sta jąc na wet przy
skraj nych sta no wi skach, przy jaź nić się,
a na wet ko chać, że cza sem nie pro szo ny
gość i naj wię kszy wróg mo że stać się po -
żą da nym przez na cze niem. I choć to
wszyst ko hi sto rie od ku rzo ne, to cza sa mi
war to po słu chać sta rych mi strzów. 

Pre mie ra spek ta klu od by ła się na
sce nie ka me ral nej 21 mar ca. Spek ta kle
po pre mie ro we moż na jesz cze zo ba czyć
24 (godz. 9, 11.30, 19) i 25 kwiet nia
(godz. 19). (rł)

To przed sta wie nie oglą da się jak sta re ro do we zdję cia z al bu mu,
z uś mie chem i łez ką w oku wra ca jąc do cza sów bez po wrot nie mi -
nio nych, świa ta kon we nan sów, ko ro nek i za pa chu la wen dy

Hi sto rie od ku rzo ne
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Kamil Piekacz, 8 lat, SP nr 6Maciej Łukasiak, 12 lat, ZSOS nr 9
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1. Jest to jed no z moż li wych tłu ma -
czeń ty tu łu po pu lar ne go du e tu z Hra -
bi ny Ma ri cy E. Kal ma na. Niek tó rzy
płoc cza nie zna ją go chy ba nie naj go -
rzej, nie po my śle li by jed nak, że na
prze kór wę gier skie mu ko lo ry to wi
wspom nia nej ope ret ki, miej sco wo ści
pod tą naz wą trze ba szu kać w Ru mu -
nii. Na ma pie te go kra ju fi gu ru je ona
pod naz wą... Ora dea: on giś Wa ra dyn
al bo Wa ra dyn Wiel ki (we dług naj -
star szej, ła ciń skiej no men kla tu ry
„Ma gno va ra di num”).

Je dzie my więc – noc nym, niez byt
kom for to wym po cią giem War sza wa -
Bu da peszt i, przez dal sze czte ry go -
dzi ny, ko lej nym, ze sto li cy Wę gier
tuż za wschod nią gra ni cę te go kra ju –
do Wa raż di nu czy do Wa ra dy nu. Sa -
mi miesz kań cy Ora dei nie ma ją jas-
no ści w tej kwe stii – zwłasz cza, że
ofi cjal na wę gier ska naz wa te go mia s-
ta to... Na gy va rad. Do Ru mu nii na le -
ży ono od 1920 ro ku, czy li od trak ta -
tu w Tria non, kie dy to Wę gry, ja ko
in te gral na część po ko na ne go w I woj -
nie świa to wej ce sar stwa Hab sbur -
gów, utra ci ły na rzecz wschod nie go
są sia da Sied mio gród i część po ło żo -
ne go bar dziej na po łud nie Ba na tu. Do
dziś zresz tą w po nad 200-ty sięcz nej
Ora dei Wę grzy sta no wią pra wie jed -
ną trze cią miesz kań ców: w miej scach
pub licz nych nie rzad ko wi dać dwu ję -
zycz ne na pi sy, są też szko ły z wę gier -
skim ję zy kiem wy kła do wym.

Z per spek ty wy pol skich do świad -
czeń hi sto rycz nych moż na by za sta -
na wiać się, czy uczu cia, ja kie od pra -
wie stu lat nur tu ją na szych „bra tan -
ków” znad Ba la to nu w kwe stii utra-
co nych sied mio grodz kich „kre sów

wschod nich”, nie są przy pad kiem
zbież ne z tra dy cyj ny mi ro dzi my mi
(re)sen ty men ta mi a pro pos Wi leń -
szczyz ny al bo Ukra i ny Za chod niej,
przez wie le po ko leń Po la ków uwa ża -
nych za niez by wal ną część Rzecz-
pos po li tej. 

Po dob nym my ślom sprzy ja dy skret -
ny prze kąs, z ja kim dr Te o dor Ma te oc
– wy kła dow ca li te ra tu ry ame ry kań -

skiej na Uni wer sy te cie w Ora dei, mój
ser decz ny przy ja ciel i ab so lut nie uro -
czy czło wiek – wy po wia da się
o swych wę gier skich współ ziom kach.
Dr In gri da Egle Žindžiu vie ne z ko -
wień skie go Uni wer sy te tu Księ cia Wi -
tol da – po dob nie jak au tor tych słów,
gosz czą ca na kon fe ren cji „Tek sty
i kon tek sty kul tu ro we w świe cie an -
glo ję zycz nym”, zor ga ni zo wa nej przez
Ka te drę An gli sty ki Wy dzia łu Hu ma -
ni stycz ne go uczel ni Te o do ra mię dzy
19 a 21 mar ca 2009 ro ku – pod kre śla
ze swej stro ny pier wot ną li tew skość
Wil na, wy ra ża jąc za ra zem uz na nie
dla Vy ta u ta sa Landsber gi sa, przez Po -
la ków od pew ne go cza su po strze ga ne -
go co naj mniej kon tro wer syj nie.
Stwier dza też, że w sen sie kształ tu
i uro dy kra jo bra zu miej skie go Ora dea
ko ja rzy się jej z Kra ko wem – pod czas
gdy ja cią gle mam wra że nie, że spa ce -
ru ję... po Wil nie Sied mio gro du. Rze -
ka Criš (stąd „Kri sza na”, naz wa tran-
syl wań skiej kra i ny, któ rej sto li cą jest
Ora dea) prze ci na miej skie cen trum
rów nie ma low ni czo jak Wi lia. Bo gac -
two świą tyń wy da je się nie mal po -

rów ny wal ne – od naj licz niej szych
pra wo sław nych, z wy jąt ko wym w Eu -
ro pie ko ścio łem wy po sa żo nym w ze -
gar astro no micz ny, po ka zu ją cy fa zy
księ ży ca od lat po nad dwu stu, przez
mo nu men tal ną ka te drę rzym sko ka to -
lic ką (naj bar dziej oka za ły za by tek ru -

muń skie go ba ro ku), po na der wdzi-
ęcz ną w sen sie pro por cji sy na go gę
z koń ca XIX wie ku. Roz pla no wa nie
miej skie go cen trum, z im po nu ją cą
uli cą Re pub li ki w fun kcji swo i stej
osi, ży wo przy po mi na wi leń ską Sta -
rów kę, a ni ska za bu do wa niek tó rych
uli czek w bok od owej osi ko ja rzy się
po nie kąd z daw ną dziel ni cą ży dow ską
li tew skiej me tro po lii.

Są też oczy wi ście róż ni ce: nie jed -
no li ta za bu do wa uli cy Re pub li ki, po -
no naj pięk niej szej w Tran syl wa nii,
al bo cen tral ne go pla cu mia sta, gdzie
obok sty lo we go ne o kla sy cyz mu (bu -

dy nek te a tru), czy im po nu ją cej se ce -
sji (Pa łac Pod Czar nym Or łem) naz -
byt czę sto po ja wia ją się upio ry ar chi -
tek to nicz nej zgrzeb no ści z cza sów
„re al ne go so cja liz mu”. Wie le atrak-
cyj nych tu ry stycz nie i atrak cyj nych
wi do ko wo obiek tów – zwłasz cza mo -
nu men tal ny kla sy cy stycz ny pa łac bi -
sku pi z ota cza ją cym par kiem i ga le rią
chro no lo gicz nie usze re go wa nych po -
pier si zna nych po sta ci z ru muń skiej
hi sto rii (na cze le z krwio żer czym wo -
je wo dą Vla dem Te pe sem, w po pu lar -
nej mi to lo gii fun kcjo nu ją cym ja ko
Dra cu la) – znaj du je się obec nie
w sta nie bli skim de wa sta cji (ni czym
wi leń ska Sta rów ka we wczes nym
okre sie po so wiec kim). Miej sco we
mu ze um, usu nię te po nad trzy la ta te -
mu ze wspom nia nej właś nie re zy den -
cji, w sy tu a cji nie mal iden tycz nej jak
nie co wcześ niej płoc kie, przez ca ły
ten czas nie ma gdzie ek spo no wać
swych bo ga tych zbio rów. 

W 1412 ro ku w tu tej szej for te cy,
zbu do wa nej na nies po ty ka nym po no
w tej czę ści Eu ro py pla nie pię cio ką ta,
przez dwa ty god nie prze by wał Wła -
dy sław Ja gieł ło, piel grzy mu jąc do
gro bu Ka ro la Wła dy sła wa I Świę te -
go, uro dzo ne go w Pol sce kró la Wę gi-
er. Nie co póź niej, w tym że stu le ciu,
bi sku pem Ora dei zo stał świat ły, by -
wa ły w świe cie Jan Vi tez, któ ry przy
po mo cy Grze go rza z Sa no ka i Mar ci -
na By li cy, pio nie rów re ne san so we go
hu ma niz mu w pań stwie Ja giel lo nów,
uczy nił z niej waż ne cen trum kul tu -
ral no -na u ko we. Naj moc niej szy pol s-
ki ak cent w lo kal nej hi sto rii wią że się
jed nak z oso bą Ka zi mie rza Ru li kow -
skie go, któ re go imię no si je den

z miej skich cmen ta rzy. Z in skryp cji
na na grob nym obe li sku w ję zy kach
pol skim i ru muń skim wy ni ka, że był
to ofi cer, któ ry po rzu cił służ bę w ar -
mii car skiej, aby wal czyć na tych zie -

miach pod czas Wios ny Lu dów – nie
wia do mo tyl ko, z kim do kład nie, ja ko
że w 1848 ro ku prze ciw ni ka mi Ru -
mu nów po tra fi li być za rów no Au stri-
a cy, jak i Wę grzy, tra dy cyj ni an ta go -
ni ści Hab sbur gów. Stwier dze nie, że
Ru li kow ski wal czył z „ab so lu ty stycz -
ną ty ra nią” pobrz mie wa w tej sy tu a cji
ko mu ni stycz ną no wo mo wą, któ ra pa -
no wa ła w Ru mu nii u schył ku rzą dów
N. Ce a u se scu.

2. Głów nym ce lem mo jej wi zy ty
w tym in te re su ją cym mie ście jest
udział w se mi na rium na naj bar dziej
oka za łym z tu tej szych uni wer sy te -
tów. Spoś ród pom niej szych, pry wat -
nych, wy mie nić trze ba prze de wszys-
t kim Chrze ści jań ski Uni wer sy tet Par-
tium, gdzie od dwóch lat (w ma ju)
od by wa ją się kon fe ren cje pod ty tu -
łem „Eu ro pa Środ ko wa a kra je an glo -
ję zycz ne”. Uni wer sy tet głów ny, ina u -
gu ru ją cy w tym ro ku cykl se mi na riów
„Kul tu ro we tek sty i kon tek sty...”, jest
jed ną z naj wię kszych i naj bar dziej
pre sti żo wych uczel ni ru muń skich: 35
ty się cy stu den tów, po nad 1200 wy -
kła dow ców, współ pra ca z 214 szko ła -
mi szczeb la aka de mic kie go z 31 kra-
jów, 4 ko le gia i aż 18 wy dzia łów: od
wy cho wa nia fi zycz ne go, czy tech no -
lo gii wy ro bów tek styl nych i skó rza -
nych [sic!] przez pra wo, hi sto rię,
sztu ki pięk ne po te o lo gię pra wo sław -
ną. Stu den ci tej ostat niej ma ją do
dys po zy cji uro czy drew nia ny ko śció -
łek z XVII wie ku, prze nie sio ny na te -
ren roz leg łe go kam pu su kil ka lat te -
mu (uni wer sy tet pow stał bo wiem do -
pie ro w 1990 ro ku na ba zie ko le gium,
ofe ru ją ce go wyksz tał ce nie wyż sze na
po zio mie li cen cjac kim).

„ACH,  PO JEDŹ  DO

Pałac Pod Czarnym Orłem

Rektorat Uniwersytetu w Oradei
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Uwi docz nia się tu in try gu ją ca, jak -
kol wiek nie kom plet na ana lo gia do
Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Za wo -
do wej w Płoc ku: pow sta ła ona mniej
wię cej dzie sięć lat póź niej na po dob -
nej ba zie, choć jej sta tus uni wer sy -
tec ki to wciąż jesz cze kwe stia bli żej
nie o kre ślo nej przy szło ści. Szko łę tę
re pre zen tu ję na rze czo nej kon fe ren -
cji, po nie kąd tak że w in ten cji za cieś -
nie nia sto sun ków mię dzy dwie ma
uczel nia mi. Wy dział Hu ma ni stycz ny
Uni wer sy te tu w Ora dei, współ pra cu -
ją cy obec nie z bo daj trze ma pol ski mi
szko ła mi szczeb la aka de mic kie go,
jest bo wiem wy raź nie za in te re so wa -
ny roz sze rze niem tej współ pra cy
właś nie o płoc ką PWSZ.

Spot ka nie na u ko we, w któ rym
uczest ni czę, zo sta ło po my śla ne do -
praw dy am bit nie: dwa dni gę sto wy -
peł nio ne pre lek cja mi w sied miu sek -
cjach te ma tycz nych (mię dzy in ny mi
li te ra tu ra Wiel kiej Bry ta nii i kra jów
Wspól no ty Bry tyj skiej, li te ra tu ra
USA, kul tu roz naw stwo bry tyj skie
i ame ry kań skie, lin gwi sty ka oraz
me to dy ka na u cza nia ję zy ka an giel -

skie go), pre zen to wa ny mi przez oko -
ło stu wy kła dow ców (m.in. z USA,
Gre cji, Egip tu, Tur cji, Ni ge rii, Ukra -
i ny, Moł da wii i, prze de wszyst kim,
Ru mu nii). Że jed nak jest to pier wsza
edy cja te go se mi na rium, a po cząt ki
na ogół by wa ją trud ne, ob sa da pre le -
gen cka oka zu je się skrom na i za sad -
ni czo ru muń ska: z kra jów śró dziem -
no mor skich i po za e u ro pej skich nie
do cie ra nikt, a obo wią zek re pre zen -
to wa nia Sło wiań szczyz ny spa da wy -
łącz nie na au to ra tych słów. Mi mo
wszyst ko or ga ni za cja jest spraw na,
a at mos fe ra praw dzi wie ser decz na.

Mój wkład w to uda ne w su mie
przed sięw zię cie to pre lek cja „Mit
Ame ry kań ski z per spek ty wy psy cho -
de licz nej, od E. A. Poe’go do H. S.

Thom pso na”, wyg ło szo na w sek cji
„Li te ra tu ra USA”. Tek sty wszyst -
kich wy stą pień ma ją się uka zać dru -
kiem do koń ca bie żą ce go ro ku
w spe cjal nym wy daw nic twie po se -
mi na ryj nym. Uni wer sy tet w Ora dei
pro wa dzi bo wiem re gu lar ną do ku -
men ta cję swej dzia łal no ści na u ko -
wej, głów nie w po sta ci rocz ni ka
„Con flu en te”. Otrzy mu ję na wet pro -
po zy cję człon ko stwa w ra dzie na u -
ko wej te go wy daw nic twa, a prof. Pia
Bran zeu (in te re su ją cy wy kład na te -
mat in ter tek stu al no ści se mio tycz nej
w kon tek ście re ne san so wych kon-
cep cji ma gii, ina u gu ru ją cy dru gi
dzień kon fe ren cji), za pra sza mnie do
udzia łu w przy szło rocz nej edy cji
pre sti żo we go se mi na rium an gli -
stycz ne go, od by wa ją ce go się od
dłuż sze go cza su na Uni wer sy te cie
w Ti mišo a rze (w krę gach nie a ka de -
mic kich ko ja rzo nej głów nie ja ko
miej sce kon tro wer syj nej eg ze ku cji
N. Ce a u se scu w grud niu 1989 ro ku).
Zwa ży wszy na wszyst kie te oko licz -
no ści – i na włas ne sa mo po czu cie –
mo gę tyl ko przy klas nąć wło skim hu -

ma ni stom, któ rzy jesz cze w XV stu -
le ciu okre śli li Ora deę mia nem „ci vi -
tas fe lix” (mia sto szczę śli we).

Jest oczy wi ście szan sa, by ja kiś
pro cent owej szczę śli wo ści udzie lił
się tak że Płoc ko wi – je śli wspom nia -
na już idea współ pra cy mię dzy dwie -
ma uczel nia mi sta nie się fak tem. Po -
za tym jed nak war to zwró cić uwa gę,
że Ora dea ma 11 miast par tner skich,
a wśród nich na przy kład fran cu skie
Re ims, wło ską Man tuę i ukra iń ski
Iwa no -Fran kowsk (do koń ca II woj -
ny świa to wej zna ny ja klo Sta ni sła -
wów). Po dob ne to wa rzy stwo nie
uchy bia ło by za pew ne daw nej sie dzi -
bie ksią żąt pia stow skich... 

An drzej Do ro bek
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WA RAŻ DIN...”

Synagoga z końca XIX wieku

Dy rek tor Ma rek Mo kro wiec ki za -
mó wił na „Mię dzy na ro do wy Dzień
Te a tru” u re ży se ra Wal de ma ra Ma tu -
szew skie go „Słu gę dwóch pa nów”
Car lo Gol do nie go. Już sam po mysł
we nec kie go kar na wa łu w wiel kim po -
ście wy da je mi się prze wrot ny i nie -
bez piecz ny. Ale nie chęć ra dos nej za -
ba wy – wy ni ka ją ca być mo że z bra ku
dłu go wy cze ki wa nej wios ny – jest tu
naj gor sza. Pa nu re ży se ro wi zach cia ło
się wio sen nych no wa li jek i bez ogró -
dek za po wie dział, że „włosz czyz ny”
w spek ta klu bę dzie du żo, za rów no tej
z tar gu, jak i z ope ry. Pieś ni ne a po li -
tań skie? Pro szę bar dzo. Do ni zet ti,
Ros si ni... dla cze go nie? Ja na Ko ło -
dzie ja usły szy my, np. w słyn nym O!
So le Mio! a Ma gdę To ma szew ską
w Arii Ro zy ny, ba, bę dzie na wet du et
Er ne sto i No ri ny z Don Pas qu a le go.
Jak by by ło te go ma ło, wszy scy bę dą
śpie wać po... wło sku. 

– Rze czy wi ście mu zy ka jest tu bar d-
zo or ga nicz na, prze ni ka przez ca ły
spek takl – mó wi Ka ta rzy na An zor ge,
czy li Be a try cze/ Pier wszy Pan. O swo -
jej pod wój nej ro li ak tor ka – piesz czot -
li wie zwa na przez re ży se ra „An zor gi -
ni” opo wia da: raz już gra łam ko bie tę
prze bra ną za męż czyz nę, czy li Ro za -
lin dę i Ga li ma dę, jesz cze w spek ta klu
dy plo mo wym. Oba wia łam się tro chę,
że mo gę za grać po dob nie, ale to zu -
peł nie in na ro la i ra czej uda ję tu męż -
czyz nę niż nim fak tycz nie je stem.

Że by za koń czyć wą tek se rii za dzi -
wia ją cych wy da rzeń do dam, że pró by
do spek ta klu za czę ły się pół to ra mie -
sią ca przed pre mie rą. 

– Dy rek tor Mo kro wiec ki jest ty ra -
nem. Po wie dział, że 30 prób po win no

nam wy star czyć. Dla te go mu szę dziś
po dzię ko wać asy sten to wi re ży se ra –
Bo gu mi ło wi Kar bow skie mu, któ ry tak
nam zor ga ni zo wał pra cę, że pró by od -
by wa ły się w 3 miej scach na raz (od d-
ziel nie ba let, pró by wo kal ne, sy tu a -
cyj ne) – cie szył się re ży ser, któ ry
chwa lił so bie pra cę z ca łym zes po łem.
– Mo ją am bi cją by ło, aby nikt nie grał
tu żad nych ogo nów, po sta ci do trzy-
ma nia ha la bar dy. Że by każ dy z ak to -
rów mógł po ka zać swo je moż li wo ści,
że by mógł być za do wo lo ny, bo je go
za do wo le nie prze kła da się na ja kość
sztu ki i do brą za ba wę.

Szcze gól nie ce ni udział w spek ta klu
Ma riu sza Po go now skie go, któ ry gra
ty tu ło wą po stać, okre śla jąc go na wet
„asem w rę ka wie dy rek to ra”: – Ja za -
wsze my śla łem, że słu ga mu si być kur -
du plem, ale pan Ma riusz, ma gi ster
Po go now ski jest na praw dę jak kro pla
rtę ci w tym spek ta klu. A ak tor żar to -
wał: – Mnie wol no wszyst ko. Wszy scy
twór cy pod kre śla li, że nie tyl ko sa ma
sztu ka Gol do nie go jest – jak ją okre -
śla Ma tu szew ski – hi tem te a tral nym,
ale rów nież współ czes ne tłu ma cze nie
prof. Je rze go Adam skie go, któ re po -
wo du je, że ten XVII I -wiecz ny tekst
po pro stu do brze się gra. 

Ma tu szew ski do „Słu gi...” pod cho -
dzi po raz pią ty. Za pew nia, że za każ -
dym ra zem jest to dla nie go pier wszy
raz. W war szaw skim te a trze „Kwa -
drat” przy go to wa ne przez nie go przy-
go dy Tru fal dy na i je go pa nów gra ne
są bez przer wy od 5 lat. Cze go wy pa -
da ży czyć rów nież płoc kie mu spek ta -
klo wi. Pre mie ra od by ła się 28 mar ca. 

(rł)

Od lewej: K. Wieczorek, B. Karbowski, W. Mierzyński, S. Cempura
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Tro chę się bo ję no wej pre mie ry płoc kie go te a tru. Do świad cze nia
z „ope rą” na de skach Dra ma tycz ne go mam nie naj lep sze. Ale
dy rek tor i re ży ser idą w za par te. 

Włosz czyz na 
z tar gu i ope ry
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Uro dzi ła się 28 grud nia 1866 ro ku w Su -
wał kach. Oj ciec Jan Nej berg – wnuk pow-
stań ca ko ściusz kow skie go – oże nio ny
z Lud wi ką Ży liń ską, krót ko po tem otrzy mał
po sa dę na czel ni ka wię zie nia w Puł tu sku
i tam He len ka spę dzi ła bez tro skie dzie ciń -
stwo wraz z dzie się cior giem ro dzeń stwa.
Już ja ko dziec ko wy ka zy wa ła skłon no ści do
ma lo wa nia, by ła po nad to bar dzo sa mo dziel -
ną i od waż ną dziew czyn ką, sko ro z chło pa -
ka mi przep ły wa ła Na rew (w lnia nym ko -
stiu mie włas ne go po my słu), co w tam tych
cza sach nie ucho dzi ło pa nien ce z do bre go
do mu. W prze ci wień stwie do swo ich ró -
wieś ni czek, po otrzy ma niu pod sta wo we go
wyksz tał ce nia od za trud nio ne go w do mu
na u czy cie la p. Kos sa kie wi cza, chcia ła
uczyć się da lej. Ma jąc 10 lat roz po czę ła na -
u kę w gim na zjum na war szaw skim Sta rym
Mie ście. Po dwóch la tach (sa ma!) zło ży ła
po da nie do bar dziej am bit ne go gim na zjum
przy ul. Wil czej i zo sta ła przy ję ta.

Trud na do ro słość

Po ukoń cze niu gim na zjum 18-let niej
pan nie wy pa da ło wyjść za mąż. Jed nak że
pró by swa ta nia He len ki na nic się zda ły, bo
w gło wie miała stu dia ma lar skie a nie dom
i dzie ci. Te go już ro dzi com by ło za wie le;
ab so lut nie nie wy ra zi li zgo dy, a po nad to za -
pew ne przy tak licz nej ro dzi nie zwy czaj nie
nie by ło ich na to stać.

Ale upar ta pan na He le na nie da ła za wy -
gra ną. Miesz ka jąc w War sza wie na stan cji
utrzy my wa ła się sa ma, za ra bia jąc da wa -
niem lek cji oraz ma lo wa niem i jesz cze ciu -
ła ła pie nią dze na stu dia. Po 6 la tach do pię ła
swe go i w 1891 ro ku zo sta ła stu den tką
Aka de mii Sztuk Pięk nych w Pe ter sbur gu.
Od na laz ła tam da le kie go krew ne go, któ ry
wpro wa dził ją w to wa rzy stwo, po ka zał te a -
try, za bie rał na kon cer ty. Na ma te rial ne
wspar cie nie mog ła jed nak li czyć, więc da -
lej za ra bia ła lek cja mi, ma lo wa niem za pro -
szeń na ba le, wi zy tó wek, afi szów. Na wa -
ka cje przy jeż dża ła do ro dzin ne go Puł tu ska
i do Ma rii oraz Au re lii Sto kow skich
w War sza wie – ko le ża nek z gim na zjum,
nie prze sta jąc ma lo wać i pró bu jąc swych sił
w no wej dzie dzi nie – fo to gra fii.

Pe ter sbur skie stu dia nie by ły zbyt fa scy nu -
ją ce, ale da ły so lid ne pod sta wy war szta to we.

Wy kła dow ca mi by li w wię kszo ści Niem cy,
ma ją cy na ce lu przy go to wa nie na u czy cie li
ry sun ku, a nie roz wi ja nie u stu den tów in dy -
wi du al nych zdol no ści twór czych. He le na
Nej berg wy bra ła kie ru nek – ma lar stwo na tu -
ra li stycz ne, któ re po ama tor sku upra wia ła od
wie lu już lat. Lu bi ła ma lo wać kra jo bra zy,
bu do wle ar chi tek to nicz ne, kwia ty, por tre ty –
ole jem i ak wa re lą, na płót nie i por ce la nie.

Sztyw ne ra my pro gra mu stu diów do pro -
wa dzi ły do bun tu stu den tów (30 lat wcześ -
niej), któ rzy opu ści li Aka de mię, two rząc
To wa rzy stwo Pie ried wiż ni kow (Wę drow -
ców) i w cza sie stu diów He le ny, te pod ję te
wów czas dzia ła nia za czę ły przy no sić re zul -
ta ty; po czę to re for mo wać Aka de mię, wy -
kła dow ców Niem ców za czę to za stę po wać
Ro sja na mi, da ją cy mi wię kszą swo bo dę
w two rze niu, do pusz czo no im pre sjo nizm.
He le na bra ła ak tyw ny udział w zgro ma dze -
niach pol skich stu den tów, pie lę gnu ją cych
pa trio tyzm, pol ską kul tu rę i ję zyk. 

Stu dia w Pe ter sbur gu ukoń czy ła w 1895
ro ku. Czy otrzy ma ła dy plom? Tu taj ma my
dwie wer sje: wg Ma rii Kief fer -Ko sta nec -
kiej (No tat ki Płoc kie nr 19 z 1961 ro ku)
ode bra ła dy plom, na to miast cór ka Bro ni -
sła wa Jaw nisz ko w swo ich wspom nie niach
o mat ce pi sze, że He le na mia ła przy go to -
wa ną pra cę dy plo mo wą (na płót nie, por ce -
la nie, ak wa re le), ale nie mia ła 400 rub li na
po dróż do Pe ter sbur ga i pra cy nie zło ży ła,
a więc nie mog ła do stać dy plo mu.

Ko bie ta pra cu ją ca

Dziś ni ko go nie dzi wi, że wię kszość ko -
biet pra cu je za wo do wo, na rów ni z mę żem
utrzy mu jąc ro dzi nę. Jed nak że po nad 100 lat
te mu był to ewe ne ment i pra cu ją ce pa nie źle
by ły wi dzia ne „w to wa rzy stwie” i dy skry -
mi no wa ne w pra cy. De cy du jąc się na sa mo -
dziel ność He le na wy bra ła trud ną dro gę. Czy
przy pusz cza ła, że bę dzie aż tak trud na?

W 1896 ro ku pró bo wa ła w War sza wie
otwo rzyć za kład fo to gra ficz ny, ale nie ma -
jąc pie nię dzy mu sia ła za do wo lić się do ryw -
czą pra cą u fo to gra fa i da wa niem lek cji.
Led wo wią za ła ko niec z koń cem.

W 1897 ro ku umie ra mat ka Lud wi ka, któ -
rą do koń ca opie ko wa ła się; sta ło się jesz cze
cię żej. W czer wcu 1898 ro ku zde cy do wa ła
się przy jąć za pro sze nie bra ta stry jecz ne go

Hi po li ta Nej ber ga, któ ry za rzą dzał ma jąt -
kiem hr. Tysz kie wi cza pod Kow nem. Na Li -
twie od po czę ła, od kar mi ła się, od wie dzi ła
in nych krew nych, któ rych do tąd nie zna ła,
wró ci ła do ma lo wa nia. Ale ileż ko rzy stać
moż na z cu dzej go ścin no ści? Wró ci ła do
War sza wy we wrześ niu te go ro ku i znów
pod ję ła nie u da ne pró by za ło że nia spół ki fo -
to gra ficz nej i zna le zie nia sta łe go za ję cia,
przy no szą ce go ja kiś mi ni mal ny do chód. 

Pew na na dzie ja po ja wi ła się wraz z ofer -
tą pra cy w fa brycz ce pa pe te rii w Grod nie.
Z po cząt kiem 1899 ro ku wresz cie zna laz ła
pier wsze sta łe za ję cie. Pra co wa ła z za pa -
łem, ozda bia jąc pa pie ry li sto we i ko per ty.
Za nie wiel kie za ro bio ne pie nią dze ku po wa -
ła far by i płót no, utrwa la jąc na nim ma low -
ni cze wi do ki Grod na. Szcze gól nie upo do -
ba ła so bie nisz cze ją ce pol skie bu do wle, pa -
mię ta ją ce cza sy nie gdy siej szej świet no ści.
Nic dziw ne go, że ta kie „nie ład ne” obraz ki
nie mia ły wiel kie go wzię cia. Zresz tą roz sta -
wa ła się ze swy mi pra ca mi nie chęt nie, co
po zo sta ło jej do koń ca.

Ma lo wa ła też oko li ce i pły nąc Niem nem
do tar ła aż do Dru skien nik. Tam poz na ła
swe go przy szłe go mę ża, fo to gra fa An to nie -
go Jaw nisz ko. Za nim tra fił do Dru skien nik
An to ni pra co wał ja ko księ go wy w cu krow -
ni w Du ni no wie, po tem w bro wa rze w Cie -
cho mi cach (stąd za pew ne wy wo dzą się
pier wsze, przy szłe związ ki He le ny z Płoc -
kiem). Po dwóch la tach względ nej sta bi li -
za cji fa bry czka pa pe te rii zban kru to wa ła
i ma lar ka znów zna laz ła się „na bru ku”.
Wró ci ła do War sza wy.

Przy ul. Mar szał kow skiej 34 wy sta wio ny
zo stał na sprze daż za kład fo to gra ficz ny. Sa -
ma mia ła za ma ło pie nię dzy na je go za kup,
za pro po no wa ła więc spół kę An to nie mu,
poz na ne mu w Dru skien ni kach. Ten chęt nie
przy jął pro po zy cję, przy je chał do War sza -
wy i w 1901 ro ku obo je sta li się wła ści cie -
la mi fo to gra ficz ne go ate lier. 

Po cząt ko wo wszyst ko szło do brze; za kład
zdo by wał klien tów, kil ka prac He le ny wy sta -
wio nych zo sta ło w Za chę cie (co by ło nie la da
wy róż nie niem), obraz „Wi dok Grod na” uka -
zał się w po pu lar nym, a jed no cześ nie eli tar -
nym cza so piś mie „Bie sia da Li te rac ka”. We
wrześ niu 1903 ro ku He le na i An to ni za war li
zwią zek mał żeń ski w ko ście le p.w. św. Alek-
san dra, w ka pli cy Mat ki Bo żej Ostro bram -
skiej. W 1908 ro ku uro dzi ła się cór ka Bro ni -
sła wa, a cza sy sta wa ły się co raz bar dziej nie -
pew ne. Z jed nej stro ny za kła dów fo to gra ficz -
nych przy by wa ło jak grzy bów po desz czu,
z dru giej re wo lu cja 1905 ro ku w Ro sji mia ła
tak że prze ło że nie w kra ju i lu dzi bar dziej tra -
pi ła nie pew ność co da lej bę dzie, niż utrwa le -
nie swo je go wi ze run ku na fo to gra fii.

Z gór ki

Znów za czę ły się kło po ty fi nan so we, a po -
du pa da ją cy na zdro wiu mąż nie bar dzo po tra -
fił te mu za ra dzić. He le na znów mu sia ła wziąć
spra wy w swo je rę ce. Naj pierw wy dzier ża wi -
ła sad pod War sza wą, któ ry da wał utrzy ma -

nie przez la to i je sień, po tem (w 1910 ro ku)
zde cy do wa ła się ob jąć po sa dę na u czy ciel ki
w ma łej, wiej skiej szkół ce w Prze de czu pod
Wło cław kiem. Szko ła by ła ro syj ska, ale – jak
pi sze Bro ni sła wa Jaw nisz ko – mat ka przy
zam knię tych drzwiach (po są siedz ku miesz-
kał ro syj ski po li cjant) uczy ła też dzie ci pol-
skie go, pol skiej hi sto rii i li te ra tu ry. Za kład fo -
to gra ficz ny zo stał sprze da ny i ca ła ro dzi na
za miesz ka ła na wsi. Po 4 la tach He le na prze -
nio sła się do in nej szko ły, za ło żo nej przez
Pol ską Ma cierz Szkol ną w są sied niej wsi,
w Dzi wiu. Prze pro wadz ka mia ła i tę za le tę,
że do szko ły na le ża ły 2 mor gi zie mi or nej, za -
pew nia ją ce do dat ko wy do chód.

1 sier pnia 1914 ro ku wy buch ła woj na.
Wkrót ce szko łę Niem cy za ję li na punkt
opa trun ko wy dla ran nych żoł nie rzy. Po
pew nym cza sie, gdy sy tu a cja us po ko i ła się
i ob ce woj ska opu ści ły wieś, He le na Jaw -
nisz ko wzno wi ła za ję cia w szko le, ale...
spo łecz nie. Nie by ło ko mu jej pła cić. Plu -
sem by ło to, że mog ła już swo bod nie pro -
wa dzić lek cje po pol sku, mi nu sem, że wa -
run ki ma te rial ne po gar sza ły się i już nie
mog ła jak kie dyś, za swo je pie nią dze ku po -
wać bied nym dzie ciom ze szy tów. O ma lo -
wa niu nie by ło już mo wy – za co ku pić far -
by jak nie by ło na chleb?

Wios ną 1918 ro ku in spek cja szkol na
prze nio sła na u czy ciel kę do ko lej nej szko ły
w Gol skich Ho len drach, odleg łej o 15 km,
w jesz cze gor sze wa run ki. Wię kszość
miesz kań ców sta no wi li nie miec cy ko lo ni -
ści, któ rzy uprzy krza li ży cie na u czy ciel ce -
Pol ce. W sta rej cha cie jed na iz ba sta no wi ła
szko łę, w dru giej by ło miesz ka nie na u czy -
ciel ki. Mąż zo stał jesz cze we wsi Dzi wie,
by ze brać plo ny z po la i mieć za co żyć, bo
He le na pier wszą pen sję do sta ła do pie ro zi -
mą. Wy trzy ma ła do wa ka cji 1920 ro ku.

Po let nim kur sie dla na u czy cie li w War -
sza wie otrzy ma ła po sa dę na u czy ciel ki ry -
sun ków w dwóch szko łach w Kut nie. Mąż
zo stał w Prze de czu, gdzie otwo rzył ma ły
za kład fo to gra ficz ny. Po ro ku prze nie sio na
zo sta ła do szko ły śred niej w Płoc ku – gim -
na zjum im. Sta ni sła wa Ma ła chow skie go.
Nie po pra co wa ła tu jed nak dłu go; w mar cu
1922 ro ku otrzy mu je prze nie sie nie do szko -
ły po wszech nej na Ry ba kach, co oz na cza ło
rów nież fi nan so wą de gra da cję. Cór ka po -
dej rze wa, że mu sia ła kryć się za tym ja kaś
in try ga, bo mie siąc przez wy po wie dze niem
pra cy w Ma ła cho wian ce na u czy ciel ka do -
sta ła pod wyż kę za do bre wy ni ki w pra cy.
Nie po mógł na wet in spek tor szkół po -
wszech nych W. Za wadz ki, któ ry przyz nał,
że sta ła się jej krzyw da, ale nic nie mógł po -
ra dzić na de cy zję „z gó ry”. Mąż chciał ją

Niez wy kłe płoc czan ki
Mu ze um Ma zo wiec kie, wy da niem pięk ne go ka len da rza na 2009 rok, przy pom nia ło Alek se go Ki riu szy na (1886-1972), płoc -
kie go ma la rza z ul. Kwiat ka, któ ry na swych obra zach utrwa lił ży cie mia sta, któ re go już nie ma. War to by ło by od kryć jesz -
cze jed ną, nie co za pom nia ną kar tę w ma lar skiej hi sto rii Płoc ka, któ rą znacz nie wcześ niej na kre śli ła He le na Jaw nisz ko.

Eman cy pan tka z pędz lem

Wi dok Płoc ka od stro ny Ra dzi wia (w zbiorach TNP)

He le na Jaw nisz ko z cór ką
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za brać z po wro tem do Prze de cza, ale cór ka
za czę ła właś nie na u kę w płoc kiej szko le
i He le na zde cy do wa ła się po zo stać.

Na stą pi ła spo koj na, choć skrom na sta bi -
li za cja. Choć zdro wie za czę ło szwan ko -
wać, do bra at mos fe ra w szko le, chęt ne do
na u ki ry sun ków dzie ci, poch wa ły in spek -
to ra szkol ne go za wy sta wę prac ucz niów
na ko niec ro ku szkol ne go, poz wo li ły jej
znów uwie rzyć we włas ne si ły. Po wie lu
la tach przer wy znów wzię ła w rę kę pę dzel.

Uro ki Płoc ka

W 1923 ro ku za czę ła prze no sić na płót -
no uro ki spo koj ne go, pro win cjo nal ne go
mia sta, któ rych mo że na wet w na wa le kło -
po tów wcześ niej nie do strze ga ła: wą skie
uli czki, ka te drę, te atr, skar pę, Wi słę. Od -
twa rza naj drob niej sze szcze gó ły, nie mal
z fo to gra ficz ną do kład no ścią. Dzię ki te mu,
dziś pra ce te ma ją tak że war tość do ku men -
tal ną. Lu bi ła ma lo wać w ple ne rze. Na wa -
ka cje jeź dzi do mę ża do Prze de cza i tam
też ma lu je. Rok póź niej spro wa dza do
Płoc ka cho re go mę ża, któ ry po 2 la tach
umie ra. Tro chę po dró żu je – od wie dza
Gdy nię, Za ko pa ne, Poz nań, War sza wę
i ma lu je.

W 1930 ro ku pod czas ma lo wa nia ko ś-
ciół ka p.w. św. Sta ni sła wa Kost ki spot kał ją
ks. pra łat Igna cy La soc ki. Za in te re so wał się
jej twór czo ścią i nie mógł na dzi wić się, że
ta kie pięk ne obra zy cho wa w do mu, za miast
udo stęp nić je ogó ło wi. Z je go ini cja ty wy,
rok póź niej, To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie
zor ga ni zo wa ło wy sta wę jej prac, co by ło dru -
gim w ży ciu (po Za chę cie) do ce nie niem ta l-
en tu ma lar ki. W „Dzien ni ku Płoc kim” uka -
za ły się bar dzo poch leb ne re cen zje. Przez na -
stęp ne 3 la ta re gu lar nie uczest ni czy ła w wy -
sta wach przy go to wy wa nych przez Klub Ar -
ty stycz ny Płoc czan w Ho te lu An giel skim.

W 1932 ro ku prze cho dzi na eme ry tu rę
i prze pro wa dza się do nie wiel kie go dom ku,
któ ry ze skrom nych osz częd no ści wy bu do -
wa ła so bie we wsi No wy Ko stro gaj (obec-
nie ul. Gra nicz na). Prze sta je ma lo wać, zaj-
mu je się ogród kiem, ho du je ku ry i ko zy.
W 1935 ro ku bar dzo prze ję ła się śmier cią
Pił sud skie go i – jak wspo mi na cór ka – do -
szła do wnio sku, że już i na nią po ra.
W sier pniu po je cha ła jesz cze do Za ko pa ne -
go po że gnać się z ro dzi ną. Po po wro cie po -
ło ży ła się i już nie wsta ła – zmar ła 15 grud-
nia 1935 ro ku i po cho wa na zo sta ła obok
mę ża na naj star szym płoc kim cmen ta rzu.

Bo ga ta twór czość He le ny Jaw nisz ko,
z któ rą nie chcia ła się roz sta wać, przez la ta
i wo jen ną za wie ru chę uleg ła znisz cze niu
i roz pro sze niu. Jesz cze w stycz niu 1936 ro -
ku Klub Ar ty stycz ny Płoc czan urzą dził
poś mier tną wy sta wę jej prac, ale po tem,
zo sta wio ne gdzieś na prze cho wa nie zo sta -
ły za gu bio ne, znisz czo ne, za pom nia ne...

Bro ni sła wa Jaw nisz ko pró bo wa ła po
woj nie odzy skać zbio ry mat ki, jed nak
z nie wiel kim skut kiem. W 1960 ro ku 3
obra zy (2 olej ne i jed ną ak wa re lę) prze ka -
za ła To wa rzy stwu Na u ko we mu Płoc kie -
mu, kil ka w 1984 ro ku za si li ło zbio ry Mu -
ze um Ma zo wiec kie go. Czy za cho wa ły się
jesz cze gdzieś in ne? Trud no po wie dzieć
i je zi den ty fi ko wać, gdyż ma lar ka rzad ko
je pod pi sy wa ła, mó wiąc, że sam obraz
iden ty fi ku je ma la rza.

Na pod sta wie wspom nień Bro ni sła wy
Jaw nisz ko udostępnionych przez Mariana
Wilka i pra cy Ma rii Kief fer -Ko sta nec kiej,
opub li ko wa nej w No tat kach Płoc kich nr 19
z 1961 ro ku  opr. Ewa Ja sińska

Znaj du je się przy Sta rym Ryn ku 14
w do mu za kon nym Zgro ma dze nia
Sióstr Mat ki Bo żej Mi ło sier dzia, obok
San ktu a rium Bo że go Mi ło sier dzia,
gdzie jest ka pli ca z obra zem Je zu sa Mi -
ło sier ne go i re lik wia mi św. Fa u sty ny. 

– „Ok no ży cia” ko ja rzy się ze słyn ny mi
ok na mi pa pie ski mi w Kra ko wie i Wa ty ka -
nie, ale też z prze sła niem Ja na Pa wła II
mó wią cym o wy o braź ni mi ło sier dzia.

Pier wot nie roz wa ża liś my, by ”ok no ży -
cia” umiej sco wić przy ul. Biel skiej, ale ta
lo ka li za cja by ła by zbyt da le ko od cen-
trum. Dla te go wy bra liś my San ktu a rium,
gdzie bi je du cho we ser ce na sze go mia sta
– mó wił pod czas kon fe ren cji pra so wej ks.
bp Piotr Li be ra. Ini cja ty wa wpi su je się też
ide al nie w za kon ny cha ryz mat Zgro ma -
dze nia – „ra to wa nia za gu bio nych dusz”. 

Ok no moż na otwo rzyć z zew nątrz.
W środ ku jest miej sce na po zo sta wie nie
nie mo wlę cia. Każ da mat ka mo że ano ni -
mo wo zo sta wić no wo  na ro dzo ne dziec -
ko nie na ra ża jąc go lub sie bie na nie bez -
pie czeń stwo. Po otwar ciu ok na uru cha -
mia na jest sy gna li za cja, któ ra dy skret nie
i bez piecz nie wzy wa sio stry za kon ne,
a one kar tkę po go to wia.  Do cza su jej
przy ja zdu sio stry zaj mu ją się dziec kiem. 

Ksiądz Szcze pan Bu gaj z Ca ri tas Die -
ce zji Płoc kiej, któ ra wspól nie z sio stra mi
pod ję ła ini cja ty wę otwar cia płoc kie go
„ok na” za pew nił: Od wie dza liś my po go to -
wie ra tun ko we, szpi tal wo je wódz ki, ko -
men dę po li cji, Oś ro dek Adop cyj no –
Opie kuń czy, aby jak naj le piej przy go to -
wać za ple cze. Sio stry skon tak to wa ły się

z Kra ko wem, gdzie w 2006 r., pow sta ło
pier wsze „ok no ży cia”. Te raz li czą, że
w Płoc ku, wzo rem in nych miast, uda się
jesz cze skró cić pro ce du ry adop cyj ne do
kil ku ty god ni. Tak aby dziec ko od ra zu ze
szpi ta la mog ło tra fić do swo ich przy -
szłych „no wych” ro dzi ców.

Płoc ka po li cja w cią gu ostat nich lat od -
no to wa ła nie licz ne przy pad ki po rzu ce nia
no wo rod ków przez mat ki. – Nie jest to
du ża ska la. W 2002 r. wy ło wio no z Wi sły
zwło ki no wo rod ka, do dziś nie usta lo no
kim by ła mat ka. W 2003 r. no wo na ro -
dzo ne dziec ko zna le zio no w bud ce te le fo -
nicz nej na ul. Bar tni czej, w... re kla mów -
ce. Szyb ka in ter wen cja ura to wa ła mu ży -
cie – mó wił ko men dant Ja ro sław Brach. –
Trze ba pa mię tać, że po rzu ce nie dziec ka
za gro żo ne jest ka rą do 3 lat poz ba wie nia
wol no ści. W sy tu a cji, w któ rej ma my do
czy nie nia z „ok nem ży cia” mat ka nie bę -
dzie po dle gać ka rze. Ta ka sy tu a cja nie
stwa rza bez poś red nie go za gro że nia zdro -
wia i ży cia dziec ka, a po li cja trak tu je ją
ja ko po zo sta wie nie, a nie po rzu ce nie.

– Dziec ko jest za wsze naj bez piecz niej -
sze pod ser cem mat ki. Od po cząt ku oto-
czo ne mi ło sier dziem bo żym, po trze bu je
i ocze ku je też mi ło sier dzia ludz kie go.
Dla te go każ dy ludz ki trud jest ni czym wo -
bec jed ne go ura to wa ne go ludz kie go ist-
nie nia – pod su mo wa ła sio stra An ge li ka
Kry sty an – or ga ni zu ją ca z ra mie nia
Zgro ma dze nia płoc kie „ok no ży cia”. (rł)

1. 15 mar ca 1979 ro ku zo sta ła og ło szo -
na w Rzy mie pier wsza en cy kli ka Ja na Pa -
wła II Re dem ptor ho mi nis („Od ku pi ciel
czło wie ka”). Przy po mo cy te go waż ne go
do ku men tu Oj ciec Świę ty chciał wy jaś nić
Ko ścio ło wi i świa tu pod sta wo we prze sła -
nie swe go pon ty fi ka tu. Pa pież po sta no wił
wów czas skon cen tro wać swo ją uwa gę na
uka za niu isto ty hu ma niz mu chrze ści jań -
skie go. W ten spo sób pow sta ła pier wsza
w dzie jach en cy kli ka po świę co na w ca ło -
ści chrze ści jań skiej wi zji czło wie ka. 

2. Fun da men tem an tro po lo gii chrze ści -
jań skiej jest prze ko na nie, że każ dej isto cie
ludz kiej, od po czę cia aż po na tu ral ną
śmierć, na le ży się god ność oso by. Jan Pa -
weł II przy pom niał w swo im do ku men cie,
że z god no ścią oso by ludz kiej jest zwią za -
ne tak że Od ku pie nie ludz ko ści do ko na ne
przez Chry stu sa. Na ro dzi ny Sy na Bo że go
ja ko czło wie ka po twier dzi ły wiel kość,
god ność i war tość czło wie czeń stwa. W ten
spo sób zo sta ła ob ja wio na praw da o kon -
dy cji ludz kiej. „Bóg – pi sze Oj ciec Świę ty
– uksz tał to wał przez swe Wcie le nie ten
wy miar ludz kie go by to wa nia, ja ki za mie -
rzył na dać czło wie ko wi od po cząt ku”. Na
fun da men cie ludz kiej god no ści, ma ją cej
swo je za ko rze nie nie w Bo gu, opie ra się
prze ko na nie o pier wszeń stwie ety ki przed
tech ni ką, o pry ma cie oso by w sto sun ku do
rze czy, o pier wszeń stwie du cha wo bec
ma te rii.

3. Prze sła nie en cy kli ki Re dem ptor ho -
mi nis sta je się szcze gól nie ak tu al ne dzi si-
aj, w kon tek ście współ czes nych spo rów
bio e tycz nych. Nie ule ga wąt pli wo ści, że
no we tech no lo gie bio me dycz ne, sto so wa -
ne w de li kat nej sfe rze ludz kie go ży cia

i ro dzi ny, bu dzą co raz wię cej wąt pli wo ści
o cha rak te rze mo ral nym. Wy star czy
wspom nieć wy ko rzy sty wa nie ludz kich
em brio nów do ek spe ry men tów me dycz -
nych, zam ra ża nie i se lek cję ludz kich za r-
od ków czy klo no wa nie lu dzi w ce lu po -
zy ski wa nia za rod ko wych ko mó rek ma -
cie rzy stych. Na le ży sta now czo pod kre -
ślić, że pod sta wą ref lek sji mo ral nej nad
no wy mi wyz wa nia mi w dzie dzi nie bio m-
e dy cy ny po win na być za wsze wła ści wa
kon cep cja czło wie ka. Bio e ty ka poz ba -
wio na od po wied niej an tro po lo gii nie mo -
że wy pra co wać ta kich ocen róż ne go ro -
dza ju zja wisk, któ re bę dą stać na stra ży
niez by wal nej god no ści ży cia ludz kie go. 

4. Od kil ku mie się cy tak że w na szym
kra ju to czy się oży wio na dy sku sja bio e -
tycz na. Wie le kwe stii zwią za nych z sze ro -
ko ro zu mia ną bio me dy cy ną po zo sta je
wciąż nie u re gu lo wa nych. Na le ży przy-
pusz czać, że w naj bliż szych la tach te go ro -
dza ju za gad nie nia bę dą przed mio tem ogól-
no na ro do wych de bat i spo rów. Po dob ną
sy tu a cję ma my w wię kszo ści kra jów de -
mo kra tycz nych. Na le ży dą żyć do te go, aby
przyj mo wa ne re gu la cje praw ne po zo sta -
wa ły w zgo dzie z pod sta wo wy mi za sa da -
mi pra wa na tu ral ne go. Isto ta ludz ka po -
win na być sza no wa na i trak to wa na ja ko
oso ba od chwi li swo je go po czę cia i dla te -
go od tej sa mej chwi li na le ży uz nać jej pra -
wa ja ko oso by, a wśród nich na de wszyst -
ko nie na ru szal ne pra wo każ dej isto ty ludz -
kiej do ży cia. 

5. W tym miej scu war to pod kre ślić, że
w na szym kra ju wciąż obo wią zu je niez -
wy kle waż ne Orze cze nie Try bu na łu Kon-
sty tu cyj ne go z 28 ma ja 1997 ro ku. Czy ta -

my w nim, że „de mo kra tycz ne pań stwo
pra wa ja ko na czel ną war tość sta wia czło -
wie ka i do bra dla nie go naj cen niej sze. Do -
brem ta kim jest ży cie, któ re w de mo kra -
tycz nym pań stwie pra wa mu si po zo sta wać
pod och ro ną kon sty tu cyj ną w każ dym sta-
dium je go roz wo ju. War tość kon sty tu cyj -
nie chro nio ne go do bra praw ne go ja kim
jest ży cie ludz kie, w tym ży cie roz wi ja ją ce
się w fa zie pre na tal nej, nie mo że być róż -
ni co wa na. Brak jest bo wiem do sta tecz nie
pre cy zyj nych i uza sad nio nych kry te riów
poz wa la ją cych na do ko na nie ta kie go zróż -
ni co wa nia w za leż no ści od fa zy roz wo jo -
wej ludz kie go ży cia. Od mo men tu pow sta -
nia ży cie ludz kie sta je się więc war to ścią
chro nio ną kon sty tu cyj nie. Do ty czy to tak -
że fa zy pre na tal nej”. 

6. Wy da je się, że w Pol sce skom pli ko -
wa na dy sku sja bio e tycz na do pie ro się roz -
po czy na. Wie le za gad nień zwią za nych
z bio me dy cy ną jest trud nych do zro zu mie -
nia dla wie lu oby wa te li. Dla te go prze de
wszyst kim po trze ba w tej dzie dzi nie rze -
tel nej i ucz ci wej kam pa nii edu ka cyj nej, do
któ rej po win ny się włą czyć me dia, śro do -
wi ska aka de mic kie, szko ły, pa ra fie. Je dy -
nie spo koj na me ry to rycz na dy sku sja da je
szan sę na od po wied nie re gu la cje usta wo -
daw cze tej sfe ry na grun cie uni wer sal nych
war to ści etycz nych wy ra sta ją cych z pra wa
na tu ral ne go. Dla lu dzi wie rzą cych szcze -
gól ne go zna cze nia na bie ra mą dre uka zy -
wa nie isto ty hu ma niz mu chrze ści jań skie -
go oraz cier pli we prze ko ny wa nie do
chrze ści jań skiej wi zji czło wie ka, tak że
osób ina czej my ślą cych. Wy ra ża my głę -
bo ką na dzie ję, że po mi mo to czą cych się
spo rów i pla no wa nych re gu la cji praw -
nych, przy szłość bę dzie cza sem pro mo cji
war to ści ży cia ludz kie go i je go god no ści. 

ks. dr An drzej Ko by liń ski
Prze wod ni czą cy Ra dy Spo łecz nej 

przy Bi sku pie Płoc kim

AN TRO PO LO GIA I BIO E TY KA
(oświad cze nie Ra dy Spo łecz nej przy Bi sku pie Płoc kim z oka zji
30. rocz ni cy og ło sze nia en cy kli ki Re dem ptor ho mi nis)

Ok no ży cia – spe cjal nie przy go to wa ne miej sce, w któ rym każ da
mat ka mo że ano ni mo wo zo sta wić no wo  na ro dzo ne dziec ko, dzi-
ała w Płoc ku od 25 mar ca

Dla za gu bio nych dusz
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„Jak z ostat nie go miej sca w ran kin gu
szkół prze sko czyć na pier wsze” to ty tuł
kon fe ren cji po świę co nej in ter pre ta cji wy -
ni ków zew nętrz nych w kon tek ście oce ny
pra cy szkół. Zor ga ni zo wa ło ją 16 mar ca
Ma zo wiec kie Sa mo rzą do we Cen trum Do -
sko na le nia Na u czy cie li w Płoc ku. – Się ga -
my po pró bę zmia ny my śle nia o wy ni kach.
Uwa ża my, że two rze nie ran kin gów szkół
w opar ciu wy łącz nie o su ro we wy ni ki eg za -
mi nów zew nętrz nych jest fał szy we i nie -
słusz ne – mó wił wspó łor ga ni za tor kon fe -
ren cji An drzej Gło wac ki. – Na przy kład:
je że li śred ni wy nik ucz niów spraw dzia nu
wstęp ne go w gim na zjum A wy niósł 70
proc., a w gim na zjum B – 40 proc., a po
trzech la tach wy ni ki eg za mi nów zew nętrz -
nych w gim na zjum A da ły śred nio 65 proc.,
a w B – 60 proc. to mi mo gor sze go wy ni ku
to szko ła B zro bi ła wię kszy po stęp, ma lep-
sze efek ty. Mó wił o tym w swym wy kła -
dzie – „Dla cze go wnio sko wa nie z su ro -
wych wy ni ków eg za mi nów zew nętrz nych
mo że być krzyw dzą ce?” – dr. Ro man Do -
la ta z Uni wer sy te tu War szaw skie go. 

Gło wac ki do da je, że wy nik szko ły,
obok ja ko ści pro ce su na u cza nia (za an ga -
żo wa nie na u czy cie li, me to dy na u cza nia),
za le ży rów nież od po ten cja łu i in dy wi du -
al nych zdol no ści ucz niów, ich wcześ niej -

szych osią gnięć, uwa run ko wań ro dzin -
nych i spo łecz nych.

Dla te go su ge ru je, aby osią gnię cia szkół
ba dać po przez tzw. edu ka cyj ną war tość
do da ną (EWD). W eko no mii – skąd po ję -
cie po cho dzi – war tość do da na to ty le, co
przy rost war to ści dóbr w wy ni ku da ne go
pro ce su pro duk cyj ne go. W tym wy pad ku
to przy rost wie dzy ucz niów w wy ni ku da -
ne go pro ce su edu ka cyj ne go. 

Dru gim te ma tem po ru sza nym pod czas
kon fe ren cji – wy ni ka ją cym jak naj bar -
dziej z pier wsze go – by ła spra wa re a li za -
cji tzw. pro gra mów na praw czych. Każ da
pla ców ka ana li zu je wy ni ki swo ich ucz -
niów, cze go na stęp stwem by wa opra co -
wa nie pro gra mów po pra wy ja ko ści pro ce -
su edu ka cyj ne go. – Nie ste ty czę sto lą du ją
one w ko szu – do da je Gło wac ki, któ ry
uwa ża, że or ga ny pro wa dzą ce szko ły,
czy li sa mo rzą dy, wy ma ga jąc lep szych
wy ni ków po win ny an ga żo wać się w pro -
ces na praw czy. 

O tym, ja kiej for my wspar cia dy rek to -
rzy pla có wek ocze ku ją od sa mo rzą du
i Ku ra to rium Oświa ty by ła mo wa w ma -
łych gru pach dy sku syj nych. MSCDN li -
czy, że wnio ski z tych dy sku sji za in te re su -
ją or ga ny pro wa dzą ce i na dzór pe da go -
gicz ny. (rł)

Edu ka cyj na war tość do da na
Uzy ska nie cer ty fi ka tu pla ców ki oświa to -

wej wspie ra ją cej uzdol nie nia jest nie za -
prze czal nie fak tem no bi li tu ją cym. Dla oto -
cze nia jest to in for ma cja, że po wie rze nie
dziec ka te mu śro do wi sku bę dzie ko rzyst ne
nie tyl ko dla nie go sa me go, ale i w dal szej
per spek ty wie – dla ca łe go spo łe czeń stwa. 

Pro jekt „Twór czy Przed szko lak” w Miej -
skim Przed szko lu nr 35 był re a li zo wa ny
w gru pie dzie ci 5 i 6-let nich. Na u czy cie le
uczest ni czy li w za ję ciach po świę co nych
psy cho dy dak ty ce twór czo ści, na war szta -
tach poz na wa li me to dy wspie ra ją ce twór -
czość i kre a tyw ność dziec ka. Każ da pla -
ców ka oświa to wa mu sia ła wy pra co wać
włas ny pro gram, do sto so wa ny do po trzeb,
uw zględ nia ją cy jej spe cy fi kę. W przed szko -
lu nr 35 nad pro jek tem „Twór czy Przed-
szko lak” pra co wał zes pół, w skład któ re go
we szły: Agniesz ka Strześ niew ska, Bo że na
Ję drze jew ska, El żbie ta Do bro wol ska. 

Na po cząt ku mar ca br. pla ców ka uzy ska -
ła akre dy ta cję, przyz na wa ną śro do wi skom
twór czym, w ra mach pro jek tu „Przed szko -
le Wspie ra ją ce Uzdol nie nia”. Cer ty fi kat
ten, wcześ niej skie ro wa ny do szkół, od
trzech lat ob jął dzie ci młod sze. Pro jekt, za -
i ni cjo wa ny przez Ma zo wiec kie Sa mo rzą -
do we Cen trum Do sko na le nia Na u czy cie li,
przy współ pra cy prof. Krzysz to fa Szmid ta
z Ka te dry Dy dak ty ki Twór czej Uni wer sy -
te tu Łódz kie go, ma na ce lu roz wój po ten -
cja łu twór cze go, wspie ra nie uzdol nień, ory-
gi nal no ści i kre a tyw ne go my śle nia czło -
wie ka od dzie ciń stwa aż po wiek doj rza ły. 

– Kwe stia spoj rze nia na wszech stron ny
roz wój dziec ka jest dość zło żo na. Psy cho lo -
go wie ame ry kań scy uwa ża ją, że każ dy w
dzie ciń stwie po sia da zna mię ge niu szu.
Zgod nie z te o rią Ho war da Gar dne ra jest
wie le ro dza jów in te li gen cji, w związ ku
z czym roz wi ja nie uzdol nień mo że od by wać
się na wie le spo so bów. Dzie ci sa me z sie bie
są twór cze. Cie szą się z każ dej swo jej ak ty-
w no ści, do pie ro z wie kiem przy by wa im 
ba rier – mó wi Agniesz ka Strześ niew ska,
do rad ca me to dycz ny, ini cja tor ka i wspó ła u -
tor ka pro gra mu „Twór czy Przed szko lak”. 

– Czło wiek jest wy pad ko wą róż nych ro -
dza jów in te li gen cji. Cho dzi o sty mu lo wa nie
tych ob sza rów moż li wo ści, któ re od po wia -
da ją za po sta wy pros po łecz ne. 

Obok uzdol nień poz naw czych i spe cjal -
nych (np. mu zycz ne, pla stycz ne) wy stę pu -
ją u dzie ci pre dys po zy cje twór cze, któ rych
sty mu lo wa nie jest waż ne z uwa gi na ca łe
dal sze ży cie. Dziec ko ma nie tyl ko zdo by -
wać wie dzę, ale też kształ cić ory gi nal ność,
kre a tyw ność. W do ro słym ży ciu ujaw nia
się to w sa mo dziel no ści, doj rza ło ści i od -

wa dze w po dej mo wa niu de cy zji. W pro -
gra mie „Twór czy przed szko lak” wy ko rzy -
sty wa no ak tyw ne me to dy pra cy, ta kie jak:
sko ja rze nia gra ficz ne, obra zek sta tycz ny,
bu rza mó zgów. Za ję cia od by wa ły się z wy -
ko rzy sta niem róż nych tech nik pla stycz -
nych, np. kal ko gra fia, ko laż, fro taż. Dzie ci
two rzy ły opo wia da nia, włas ne ksią że czki,
łą czo no róż ne for my ek spre sji: sło wo, mu -
zy kę, ruch, obraz. W za ba wach wy ko rzy -
sty wa no go to we po mo ce: chu sty ani ma -
cyj ne, kar ty kre a tyw ne, tan gra my, man da -
le. Pow sta wa ły fil my, przed sta wie nia ze
sce na riu szem two rzo nym przez dzie ci.
Wszyst kie pra ce by ły zbie ra ne i za pre zen -
to wa ne na spe cjal nej wy sta wie. Ro dzi ce
by li za poz na ni z pro gra mem i uczest ni czy -
li w cy klicz nych za ję ciach otwar tych. –
Dzię ki pro gra mo wi mog łam spoj rzeć ma

ak tyw ność swo jej cór ki z in nej niż do mo wa
per spek ty wy – mó wi Bo że na Kwiat kow -
ska, ma ma Ju lii. – Ob ser wa cja dziec ka
wśród ró wieś ników da je wie le do my śle nia,
jest niez wy kle cen na ze wzglę du na je go
roz wój, od kry wa nie pre dys po zy cji i sty mu -
lo wa nie ak tyw no ści. Do brze, że mia łam
oka zję wziąć udział w za ję ciach. 

Au tor ski pro gram MP nr 35 bę dzie kon-
ty nu o wa ło w na stęp nych la tach.

– Trze ba mieć tro chę wie dzy i umie jęt no -
ści, że by spro stać za da niom, dla te go do ty-
ch czas pro jek tem ob ję te by ły dzie ci star sze.
Spró bu je my te raz po bu dzać fan ta zje i kre a -
tyw ność młod szych. Dzie ci try ska ją po my -
sła mi, co wi dać cho ciaż by po nazwach prac
– mó wi El żbie ta Olew nik, dy rek tor Przed-
szko la nr 35. – Każ dy przed szko lak ma swój
włas ny pro gram, in dy wi du al ną ścież kę roz-
wo ju, za rów no emo cjo nal ne go, jak i psy -
cho ru cho we go. W na szej ofer cie obok stan-
dar do wych za jęć ma my jo gę, te atr. Od
dwóch lat wy da je my w gru pie 4-lat ków ga -
zet kę „Miś Przed szkol niś”, któ rą re da gu je
Ma rze na Rze szo tar ska. Ma jąc na uwa dze
wspie ra nie umie jęt no ści wy cho waw czych
dzie ci, za miesz cza my w niej ćwi cze nia roz -
wi ja ją ce po ten cjał dziec ka, po da je my pro -
po zy cje wspól nych za baw, lek tur, pub li ku -
je my wa ka cyj ne po ra dy. ub

Twór czy przed szko lak

6 mar ca ca ła spo łecz ność Zes po łu Szkół
Bu do wla nych nr 1 uczest ni czy ła w uro -
czy sto ści na da nia szko le sztan da ru. Jest on
nie tyl ko sym bo lem tra dy cji szkol nych, ale
rów nież sym bo lem po łą cze nia dwóch
szkół: Zes po łu Szkół Bu do wla nych nr 1
i Zes po łu Szkół Och ro ny Śro do wi ska.
Uro czy stość roz po czę ła się od mszy św.
od pra wio nej przez bpa Ro ma na Mar cin -
kow skie go w ko ście le p.w. Du cha Świę te -
go. Po prze mar szu do szko ły roz po czę ły
się uro czy sto ści, w cza sie któ rych mło -
dzież ode bra ła sztan dar z rąk dy rek to ra
Bo gu sła wa Su kien ni ka. Przed sta wi cie le
ucz niów zło ży li uro czy ste ślu bo wa nie.

Na stęp nie akt fun da cji sztan da ru pod pi -
sa li przed sta wi cie le Urzę du Mia sta, Ku ra -
to rium Oświa ty, firm współ pra cu ją cych ze
szko łą, ro dzi ców, Ra dy Pe da go gicz nej
i ucz niów. Wszy scy zgro ma dze ni obej rze -
li pre zen ta cję do ty czą cą hi sto rii szko ły i jej
dnia dzi siej sze go.

W uro czy sto ści uczest ni czy ło wie lu
go ści m.in.: Ewa Ada sie wicz – dy rek tor
Wy dzia łu Edu ka cji Urzę du Mia sta Płoc -
ka, Ewa Śnie goc ka z De le ga tu ry Ku ra -
to rium Oświa ty, Jo an na Ba na siak, Bo -
żen na Ję drze jew ska, Ka ta rzy na Mi chal -
ska -dy rek tor Wy dzia łu Zdro wia
i Spraw Spo łecz nych UM, Ma rek
Krysz to fiak – prze wod ni czą cy Ko mi sji
Re wi zyj nej Ra dy Mia sta Płoc ka oraz
prze wod ni czą cy SO iW NSZZ „So li dar -
ność”, Sta ni sław Nisz tor – pre zes płoc -
kie go od dzia łu Związ ku Na u czy ciel -
stwa Pol skie go, Grze gorz Skwar na –
kie row nik wy dzia łu MSCDN w Płoc ku

oraz dy rek to rzy płoc kich szkół i przed-
siębiorstw.

Dy rek cja szko ły, Ra da Pe da go gicz na
oraz ca ła spo łecz ność szkol na skła da ser -
decz nie po dzię ko wa nia wszyst kim, któ -
rzy swo ją obec no ścią uświet ni li uro czy -
stość. (j)

Bu do wlan ka ze sztan da rem

Wo je wódz ki Urząd Pra cy w War sza wie
Fi lia w Płoc ku wspól nie z Po wia to wym
oraz Miej skim Urzę dem Pra cy w Płoc ku,
Ga le rią Wi sła oraz Ga ze tą Wy bor czą po
raz ko lej ny or ga ni zu ją Tar gi Edu ka cyj ne,
któ re od bę dą się 17 kwiet nia 2009 r.
w Ga le rii Wi sła w godz. 12 – 18. Głów nym
ce lem tar gów jest pre zen ta cja ofert edu ka -
cyj nych szkół pub licz nych i nie pub licz -
nych róż nych szczeb li, in sty tu cji szko le -

nio wych oraz in nych firm zwią za nych
z bran żą edu ka cyj ną. Za pro sze nie do od -
wie dze nia tar gów kie ro wa ne jest do mło -
dzie ży, sto ją cej przed wy bo rem dal sze go
kie run ku na u ki, ale rów nież do wszyst kich,
któ rzy są za in te re so wa ni pod nie sie niem
bądź zmia ną swo ich kwa li fi ka cji. Ubieg ło -
rocz na edy cja cie szy ła się ogrom nym za in -
te re so wa niem za rów no ze stro ny od wie -
dza ją cych, jak wy staw ców.

Szcze gó ło we in for ma cje nt. Tar gów moż -
na uzy skać pod nr: 024/264 03 75. koz

Tar gi edu ka cyj ne
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W sta łym na pię ciu, nie do ży wio ne, bez
wia ry, że coś się zmie ni na lep sze ży ją „z
dnia na dzień” jak ich nie doj rza li, odu rze ni
al ko ho lem ro dzi ce. – Te dzie ci są nie tyl ko
nie przy go to wa ne do ży cia, ale cho re, nie
ma ją żad nej ener gii. Ma ją prze ko na nie, że
są gor si, dla te go nie po dej mu ją prób
w oba wie przed ko lej ną po raż ką i upo ko -
rze niem, któ rych do świad czy li już wie le
w ży ciu. Są nie uf ni wo bec in nych. Wy cho -
dzą z za ło że nia, że „wszy scy są prze ciw
mnie” – mó wił w Płoc ku Ma rek Li ciń ski
pre zes Fe de ra cji na rzecz Re in te gra cji Spo -
łecz nej pod czas kon fe ren cji „Ro dzi na za -
stęp cza dla dzie ci bez przy szło ści”. – Czę -
sto przej mu ją obo wiąz ki ro dzi ców; sprzą -
ta ją, go tu ją, opie ku ją się ro dzeń stwem i...
ro dzi ca mi – tłu ma czy ła psy cho log An na
Mi liń ska – wspó łor ga ni za tor kon fe ren cji
w Pań stwo wej Wyż szej Szko le Za wo do -
wej w Płoc ku. Jed nak wszy scy są zgod ni,
że od bie ra nie tych dzie ci bio lo gicz nym ro -
dzi com i po sy ła nie ich do do mów dziec ka
mo że po czy nić jesz cze wię ksze spu sto sze -
nia w ich psy chi ce. 

Wschod nie sztu ki wal ki

Li ciń ski, któ ry sam ja ko mło dy czło wiek
tu łał się po róż nych pla ców kach, idzie jesz -
cze da lej. Wg nie go rów nież umiesz cze nie
dziec ka w ro dzi nie za stęp czej, bez zgo dy ro -
dzi ców bio lo gicz nych, za koń czyć się mo że
wy łącz nie po raż ką. – Na stę pu je de gra da cja
ro dzi ny na tu ral nej. W bły ska wicz nym tem-
pie, aż do cał ko wi te go uni ce stwie nia – mó -
wił pre zes Fe de ra cji, któ ry 40 lat prze pra co -
wał ja ko te ra pe u ta ro dzin ny, a przez kil ka lat
two rzył ro dzi nę za stęp czą. Dla te go, że by ra -
to wać dzie ci, na le ży ra to wać ro dzi ców. 

– Py ta nie: jak każ de go z nich prze ko -
nać? Pra cow nik so cjal ny za wsze jest in -
tru zem. Jak po ma gać nie upo ka rza jąc, nie
po ka zu jąc, że jest gor szy, za leż ny, że ro bię
mu ła skę. Dla mnie isto ta po mo cy po win -
na po le gać na te ra pii w sfe rze emo cjo nal -
nej. Od bu do wa niu po czu cia war to ści,
spraw czo ści i za u fa nia do lu dzi. A to wy -
ma ga wię cej osób za an ga żo wa nych, wię -
cej umie jęt no ści – mó wił Lu ciń ski. – Na
po cząt ku po ma ga my w tych ob sza rach,
któ re oni wy bio rą. Za wsze pa mię tam, że
je stem go ściem. Py tam, czy zdjąć bu ty, nie
wy mą drzam się, ni cze go nie do ty kam. Ni -
gdy nie ro bię nic bez ich wie dzy i zgo dy,
czy po za ni mi. Je że li cią gnie wó zek i po -
pro si o po moc po mo gę mu, ale je śli bę dzie
chciał, abym go wy rę czył, od mó wię. Ge n-
e ral nie, cho dzi o to, że by po ma gać jak naj -
mniej, pod trzy mu jąc ca ły czas za an ga żo -
wa nie. Oko ło 50 proc. ro dzin uda je się
wy pro wa dzić na pro stą w cią gu 2-3 lat.
Do pie ro wte dy jest czas na pro gra my edu -
ka cyj ne, szu ka nie pra cy i utrzy ma nie jej.
Co z ty mi, któ rym się nie uda ło, choć pró -
bo wa li? Wte dy ła twiej ich prze ko nać, że -
by dzie ci po szły do in nej ro dzi ny. 

Pół go dzi ny dla ro dzi ny

Nie ste ty – jak mó wi ła An na Orze chow -
ska z Po wi ślań skie go To wa rzy stwa Spo -
łecz ne go w War sza wie – pol ska ro dzi na
za stęp cza nie ma się naj le piej. Wię cej ro -
dzin się roz wią zu je niż za wią zu je. Po moc

PCPR ogra ni cza się w za sa dzie do kon tro -
li wy peł nia na róż nych wa run ków, a nie
kon kret nych przy pad ków. Choć Orze-
chow ska uwa ża, że nie ma się cze mu dzi-
wić sko ro sta ty stycz nie na 150 ro dzin
przy pa da 1 pra cow nik so cjal ny, czy li ma
on oko ło pół go dzi ny mie sięcz nie na jed ną
ro dzi nę. Mia ła to zmie nić no wa usta wa
o po mo cy spo łecz nej – któ ra wpro wa dza -
ła do sy ste mu m.in. asy sten ta ro dzi ny ma -
ją ce go pod opie ką mak sy mal nie 20 ro dzin,
a więc szan sę na re al ną i sen sow ną po moc
– ale rząd odło żył pra ce nad pro jek tem.

O tych prob le mach mó wi ła już mie siąc
wcześ niej w Płoc ku Ha li na Lip ke dyr.
Wy dzia łu Po li ty ki Spo łecz nej Ma zo wiec -
kie go Urzę du Wo je wódz kie go. Z ra por tu
opra co wa ne go przez Wy dział wy ni ka, że
w ma zo wiec kich PCPR – brak do sta tecz -
nej licz by pra cow ni ków so cjal nych i in -
nych spe cja li stów, zwłasz cza w za kre sie
po rad nic twa i te ra pii dla ro dzin. Wie le
gmin w ogó le nie stwo rzy ło gmin ne go sy -
ste mu opie ki nad dziec kiem i ro dzi ną, bra -
ku je w nich pra cy so cjal nej z ro dzi ną na t-
u ral ną. Wszyst ko to spro wa dza się do
wnio sku, że roz po czę ta w 2004 ro ku re -
for ma sy ste mu po mo cy dziec ku poz ba -
wio ne go opie ki ro dzi ców nie przy nio sła
ocze ki wa nych wy ni ków. Licz ba dzie ci
prze by wa ją cych w pla ców kach opie kuń -
czo -wy cho waw czych na dal jest du ża,
a mia ła się zmniej szać. Po za tym 90 proc.
ro dzin za stęp czych w Pol sce to ro dzi ny
spo krew nio ne, czę sto bab cie, któ re wy -
cho wa ły tych ro dzi ców, któ rzy nie po tra fi -
li za o pie ko wać się włas ny mi dzieć mi. Ge -
ne ral nie brak po mo cy w roz wią zy wa niu
kon kret nych prob le mów, ni ski, wbrew po -
zo rom, ek wi wa lent za pra cę i bar dzo ni ski
sta tus spo łecz ny oraz zła at mos fe ra wo kół
(„bio rą dzie ci, bo chcą zbi jać ko ko sy”) po -
wo du je, że ro dzin za stęp czych nies po -
krew nio nych jest ma ło.

Płoc ką kon fe ren cję, któ ra by ła czę ścią
cy klu spot kań pod pa tro na tem Mi ni stra
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej oraz Rzecz ni ka
Praw Dziec ka, po mo gli zor ga ni zo wać
PWSZ oraz Aka da mic kie Li ce um Ogól-
noksz tał cą ce PWSZ. Wię cej o kon fe ren -
cjach i dzia łal no ści Fe de ra cji na rzecz Re -
in te gra cji Spo łecz nej moż na zna leźć na
www.frs.pl. (rł)

Są jak ko man dos w dżun gli peł nej par ty zan tów, ca ła uwa ga sku pio na na obro -
nie. Mu szą być sta le go to wi do szyb kiej ucie czki. O dzie ciach „bez przy szło ści”
dy sku to wa no w Płoc ku.

Py tam, czy zdjąć bu ty

Pol ski Czer wo ny Krzyż za i ni cjo wał ak cję
sms -o wą pod ha słem „ZA MIEŃ GŁOD NE
DZIE CIŃ STWO NA GOD NE DZIE CIŃ -
STWO” 

Dzię ki uprzej mo ści ope ra to rów sie ci ko -
mór ko wych Plus, Era, Oran ge i Play uru-
cho mio no ser wis sms -o wy. Wy sy ła jąc sms-
a o tre ści PO MOC na nu mer 7387, dar czyń-
cy mo gą we sprzeć dzia ła nia Pol skie go Czer-
wo ne go Krzy ża. Koszt sms-a wy no si 3,66
zł. z VAT. Ze bra ne w ten spo sób środ ki za -
si lą kon to pro gra mu GOD NE DZIE CIŃ -

STWO, któ re go ce lem jest za pew nie nie
kom plek so wej opie ki dziec ku, a więc do fi -
nan so wa nie do ży wia nia, szkol nej wy praw -
ki, ko lo nii, itp. 

Dzię ki wspar ciu dar czyń ców po do piecz ni
Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża otrzy ma ją
ciep ły po si łek każ de go dnia, wy praw kę z ar -
ty ku ła mi szkol ny mi, po moc w na u ce, a w re -
zul ta cie rów ne szan se na start w do ro słe ży cie. 

Szcze gó ło wy opis ak cji znaj du je się na
stro nie in ter ne to wej www.pck.pl/
/news/165.html. bż

Wspo móż god ne dzie ciń stwo

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki przy
wspar ciu Ma gi stra tu Mia sta Dar mstadt zor-
ga ni zo wał VIII już edy cję kon kur su re cy ta -
tor skie go poe zji i pro zy nie miec kiej oraz kon -
kur su pla stycz ne go pt. „Niem cy – nasz za -
chod ni są siad”. W kon kur sach wzię li udział
ucz nio wie płoc kich szkół pod sta wo wych,
gim na zjal nych i po nad gim na zjal nych.
W kon kur sie re cy ta tor skim uczest ni czy ły 23
oso by, na to miast na kon kurs pla stycz ny
wpły nę ło 119 prac. Ce lem kon kur sów jest za -
in te re so wa nie dzie ci i mło dzie ży na szym za -
chod nim są sia dem oraz za chę ta mło de go po -
ko le nia do zdo by wa nia wie dzy o Niem czech. 

Wzo rem ubieg łych lat głów ną na gro dą
w kon kur sach jest kil kud nio wy po byt
w Dar mstadt – w tym ro ku wi zy ta bę dzie
mia ła miej sce 19 – 25 kwiet nia. Kosz ty po -
by tu w Dar mstadt po kry wa w ca ło ści stro -
na nie miec ka, a la u re a ci kon kur sów bę dą
mo gli zwie dzić m.in. Wzgó rze Ma tyl dy,
Plac Lu i zy, czy Nie miec ki In sty tut Kul tu ry
Pol skiej w Dar mstadt. La u re a ci II i III miej -
sca otrzy ma li na gro dy rze czo we.

La u re a ta mi te go rocz nej edy cji kon kur su
re cy ta tor skie go zo sta li: wśród gim na zja li -
stów – We ro ni ka Kan sy (G 13) – I miej sce,
Ma te usz Ki ja now ski (G 6) – II miej sce,
We ro ni ka Rusz czyń ska (G 5) – III miej sce.
Wśród ucz niów szkół po nad pod sta wo -
wych zwy cię ży ła Ka ro li na Wo ro niec ka
(L.O. im St. Ma ła chow skie go), dru ga by ła
San dra An dry jań czyk (z tej sa mej szko ły),
a trze cia Mar ta Pe sta (III L.O.). Na to miast
w kon kur sie pla stycz nym, w któ rym
uczest ni czy li ucz nio wie szkół pod sta wo -
wych I na gro dę zdo by ła Em ma Moss
(Ogól noksz tał cą ca Szko ła Mu zycz na
I stop nia), II – Ma gda Ol ku ska (SP nr 3), III
– Mar cin Bar to siak (SP nr 20). Z prac gim-
na zja li stów ju ry naj wy żej oce niło pra cę
Mi cha ła Pan kow skir go (G 1), dru gie miej -
sce przyz na no Ol dze Go łę biow skiej (G 6)
a trze cie Mar ty nie La soc kiej (rów nież z G
6). W obu kon kur sach przyz na no też wy -
róż nie nia.

Roz strzy gnię cie kon kur sów, po łą -
czo ne z otwar ciem wy sta wy prac pla s-
tycz nych, od by ło się 24 mar ca w Do mu
Dar mstadt. (j)

Poz na ją są sia dów

O edu ka cji nie peł no spraw nych ucz niów
roz ma wia no w Płoc ku 13 mar ca. Kon fe ren cję
zor ga ni zo wał Ma zo wiec ki Ku ra tor Oświa ty.
Przed sta wio no na niej roz wią za nia sto so wa ne
w Unii Eu ro pej skiej oraz sy stem re wa li da cji
dzie ci nie peł no spraw nych – ich ak ty wi za cji
spo łecz nej, kul tu ral nej i za wo do wej.

– Ostat nie la ta wią żą się ze zmia na mi
w spo so bie po strze ga nia i po dej ścia do osób
nie peł no spraw nych. Po wszech ny do stęp do
edu ka cji sta no wi na ji stot niej szą po moc w wy -
rów ny wa niu szans ży cio wych, da jąc moż li -
wość de cy do wa nia o włas nym lo sie – mó wi
Ka rol Se mik, ma zo wiec ki ku ra tor oświa ty.

Uczest ni cy kon fe ren cji mo gli też, zwie -
dza jąc Spe cjal ny Oś ro dek Szkol no – Wy -

cho waw czy Nr 2 w Płoc ku, poz nać prak ty-
cz ne osią gnię cia (fun kcjo nu ją cych od czte -
rech lat) szkół przys po sa bia ją cych mło -
dzież z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną
do pra cy za wo do wej.

W kon fe ren cji wzię ło udział 250 osób,
w tym m.in. przed sta wi cie le: Mi ni ster stwa
Edu ka cji Na ro do wej, Mi ni ster stwa Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej, sa mo rzą du wo je -
wódz twa ma zo wiec kie go, Pań stwo we go
Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no -
spraw nych oraz przed sta wi cie le or ga ni za cji
i sto wa rzy szeń po za rzą do wych, a tak że dy -
rek to rzy szkół i pla có wek spe cjal nych oraz
po rad ni psy cho lo gicz no -pe da go gicz nych
z wo je wódz twa ma zo wiec kie go. opr. (rł)

Zad baj o je go edu ka cję
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*NAUKA*TECHNIKA*NAUKA*TECHNIKA*NAUKA*TECHNIKA*NAUKA*TECHNIKA*NAUKA*TECHNIKA*NAUKA*TECHNIKA*NAUKA*TECHNIKA*

Ta kim przy kła dem mo że być wy -
kład nt. źró deł na pę du po ja zdów me -
cha nicz nych. 19 mar ca dr inż. Hen-
ryk Ro de opo wia dał nie du żej, choć
ży wo za in te re so wa nej pub licz no ści
o przy szło ści mo to ry za cji. Hen ryk
Ro de jest dok to rem na uk tech nicz -
nych, spe cja li stą w za kre sie bu do wy
i ek splo a ta cji ma szyn, na u czy cie lem
aka de mic kim i adiun ktem w In sty tu -
cie In ży nie rii Me cha nicz nej Szko ły
Na uk Tech nicz nych i Spo łecz nych
w Płoc ku – fi lii Po li tech ni ki War sza-
w skiej. 

– Aby wzbo ga cić sek cję tech nicz ną
To wa rzy stwa Na u ko we go Płoc kie go
przy go to wa liś my cykl re fe ra tów pod
wspól nym ty tu łem „Po ja zdy me cha -
nicz ne” – mó wił Hen ryk Ro de, któ ry
peł ni fun kcję prze wod ni czą ce go tej
sek cji. – To te mat bli ski każ dej oso bie,
bo każ dy z nas ko rzy sta z po ja zdów
me cha nicz nych al bo ja ko kie row ca, al -
bo ja ko pa sa żer. 

Sen o nie za leż no ści

Od czyt roz po czął się od przy pom -
nie nia hi sto rii. – Czło wiek od za wsze
ma rzył o prze miesz cza niu się, o unie -
za leż nie niu się od si ły włas nych mięś -
ni, a po tem od si ły zwie rząt – mó wił
Ro de. 

Już w XVI wie ku Le o nar do da Vin -
ci pró bo wał wpro wa dzić do użyt ku po -
jazd, w któ rym za sto so wał na pęd sprę -
ży no wy. Dział on na ta kiej za sa dzie
jak dziś kon stru u je się za baw ki, czy li
na krę ca się kor bką sprę żyn kę i wte dy
po jazd się po ru sza. Wa dą tej ma szy ny
by ło to, że po ko ny wa ła nie wiel kie
odleg ło ści, a po tem znów trze ba by ło
na krę cać sprę ży nę. 

W XVIII wie ku pow stał wóz do cią -
gnię cia ar mat z sil ni kiem pa ro wym. 

– Je go głów ną czę ścią był wiel ki
ko cioł, do któ re go wle wa ło się wo dę,
a na stęp nie roz pa la ło się ogni sko na
dro dze, aby po pod grza niu wo dy wy t-
wo rzy ła się pa ra, któ ra na pę dza ła po -
jazd – wy jaś niał dr Ro de. – Jak na te
cza sy był to re wo lu cyj ny me cha nizm,
gdyż prze miesz czał wóz  kil ka set me -
trów. 

W 1886 ro ku Ka rol Benz skon stru o -
wał sil nik, któ ry zna ny był na ca łym
świe cie i od któ re go prak tycz nie roz -
po czę ła się era współ czes nych na pę -
dów. Ale od te go wy da rze nia up ły nę ło
po nad 120 lat i tech ni ka po szła do
przo du. – Dziś na pęd to układ prze ka -
zu ją cy ener gię me cha nicz ną ze źró dła
do zes po łu ro bo czych ma szyn, czy li na -
pę dem są róż ne go ro dza ju sil ni ki –
mó wił Hen ryk Ro de. 

Dzi siej sze po ja zdy głów nie na pę -
dza ne są sil ni ka mi ciepl ny mi, czy li
spa li no wy mi. No wo czes ne źró dła na -
pę du ma ją spro stać wyz wa niom na -
szych cza sów. 

– Cho dzi prze de wszyst kim o to, aby
stwo rzyć sil nik, któ ry bę dzie wy ko rzy -
sty wał in ne źró dła pa liw niż gaz lub
ro pa naf to wa, gdyż wia do mo, że kie dyś
się one skoń czą – wy jaś niał. – W cią gu
kil ku dzie się ciu lat mu si my rów nież
zmniej szyć emi sję spa lin, a co za tym
idzie pro duk cję sub stan cji szko dli wych
dla śro do wi ska. 

Ulep sza ny die sel

Roz wój źró deł na pę du na stę pu je ma -
ły mi kro ka mi, aby w koń cu stwo rzyć
ta ki sil nik, któ ry pra co wał by na od na -
wial nych źró dłach ener gii, a emi sja
spa lin by ła jak naj niż sza. – W cią gu
kil ku na stu lat do ko na ło się wie le
zmian i ten po stęp bę dzie trwał – za -
pew niał dr Ro de. – W po ja zdach z na -
pę dem dies low skim wpro wa dzo no
m.in. in ne spo so by za si la nia, np. wpro -
wa dzo no tur bo sprę żar ki. Oka za ło się,
że z mniej szej po jem no ści sil ni ka moż -
na otrzy mać wię kszą je go moc oraz
mo ment obro to wy. I tak np. sil nik 2-li -
tro wy w la tach 90. miał moc 60 ko ni
me cha nicz nych, a dziś sil nik o ta kiej
po jem no ści ma moc po nad 200 ko ni
przy zu ży ciu zbli żo nej ilo ści pa li wa.

Rów nież w ogra ni cza niu emi sji
spa lin kon struk to rzy nie próż nu ją.
W po wszech nym użyt ku są już ka ta li -
za to ry, któ re oczysz cza ją spa li ny ze
skład ni ków szko dli wych dla zdro wia.
W niek tó rych sa mo cho dach, np.
w mer ce de sie mon to wa ny jest do dat -
ko wo zbior nik tlen ków azo tu, któ re są
od po wie dzial ne za smog. – W ta kim
zbior ni ku są one ma ga zy no wa ne,
a na stęp nie uwal nia ne do po wie trza,
ale w po sta ci niesz ko dli we go azo tu
i pa ry wod nej – wy jaś niał lek tor. –
Oprócz te go sto so wa ny jest filtr czą -

stek sta łych, czy li sa dzy. 

Spraw ność jak w dies lu

W sil ni kach ben zy no wych rów nież
wpro wa dza ne są licz ne zmia ny. Uda ło
się zmniej szyć je go roz mia ry, za cho -
wu jąc ta ką sa mą po jem ność. – Przo -
du je w tym volkswa gen, któ ry wpro -
wa dził do użyt ku tur bo sprę żar kę –
mó wił Ro de. – Dzia ła ła ona z opóź -

nie niem. Dla te go zmniej szo no ob ję -
tość sil ni ka, ale rów no cześ nie wpro -
wa dzo no zwy kłą sprę żar kę me cha nicz -
ną. Dzię ki te mu z sil ni ka o po jem no ści
1,4 li tra moż na uzy skać mo ce od po -
wia da ją ce do tej po ry mo com sil ni ków
o po jem no ści 2 li trów. 

Za sto so wa nie sprę żar ki spo wo do wa -
ło, że ciś nie nie wzra sta już od bie gu ja -
ło we go i utrzy my wa ne jest do 2000
obro tów. Do pie ro po tem włą cza się
tur bo sprę żar ka. – Da je to bar dzo do -
bre przys pie sze nie i nie trze ba zmie ni-
ać bie gu przy zwię ksza niu pręd ko ści,
czy li np. przy wy prze dza niu – wy jaś -
niał. – Wpraw dzie spa la nie te go sil ni -

ka jest nie co wię ksze niż zwy kłe go sil-
ni ka o po jem no ści 1,4 li tra (o ok. 0,5-
1 li tra), ale za to mniej sze niż 2-li tro -
we go, a prze cież otrzy mu je my je go
moc. Spraw ność sil ni ka ben zy no we go
jest więc na po zio mie sil ni ka dies la. 

In ne źró dła pa liw

Zmia ny wpro wa dza ne w sil ni kach są
zwią za ne tak że z moż li wo ścią na pę -
dza nia ich za po mo cą in nych pa liw niż
ro pa naf to wa. – Mi tem jest, że mo że my
wy pro du ko wać np. ty le rze pa ku, aby
wszyst kie sa mo cho dy mog ły jeź dzić na
ta kim pa li wie – mó wił Ro de. – Re wo -
lu cją by ło by, gdy byś my po tra fi li
w eko no micz ny spo sób pro du ko wać
pa li wo ze śmie ci. 

Wszyst kim zna ne są sil ni ki za si la ne
ga zem LPG. W Pol sce jeź dzi ok. 2,5
mi lio na ta kich po ja zdów. I jak to by -
wa, są zwo len ni cy i prze ciw ni cy ta kich
roz wią zań. – Fak tem jest, że gaz ma
niż szą war tość opa ło wą i po wo du je
wię kszą ko ro zję sil ni ka, ale z tym moż -
na so bie po ra dzić – tłu ma czył. – Hi tem
na to miast mo że stać się gaz ziem ny.
Prob le mem jest to, że w sa mo cho dach
trze ba za in sta lo wać but le o zde cy do -
wa nie grub szych ścian kach niż w przy -
pad ku ga zu LPG. Jest on po pro stu
bar dziej nie bez piecz ny, ale prze je cha -
nie 1 ki lo me tra jest 7-8 ra zy tań sze. 

Naj lep sze, bo elek trycz ne

Naj wię kszym kro kiem w dzie dzi nie
sil ni ków jest za sto so wa nie tzw. hy -
bryd. – Tak na praw dę są to pół hy bry -
dy, po nie waż sil nik elek trycz ny nie
bę dzie dzia łał bez sil ni ka spa li no we -
go – mó wił Hen ryk Ro de. – Sil nik
elek trycz ny jest lep szy, bo ma do sko -
na ły mo ment roz ru cho wy i jest go to -
wy do pra cy od ra zu po uru cho mie -
niu. Gdy sto i my np. w kor ku, to on się
wy łą cza, czy li nie ma spa lin, a do te -
go jest ci cho. 

Peł na hy bry da to tak na praw dę po -
jazd o na pę dzie tyl ko elek trycz nym –

Ale mo gą być róż ne źró dła za si la nia
je go aku mu la to rów – wy jaś niał. – Np.
nie wiel ki sil nik 70 KM na pę dza ge ne -
ra tor, któ ry ła du je ba te rie i z nich
czer pa na jest ener gia do sil ni ka elek-
trycz ne go.

Na ta kich ba te riach moż na prze je -
chać ok. 60 ki lo me trów, a póź niej –
nie ste ty – trze ba je do ła do wać. Trwa

to oko ło trzech go dzin, a w do dat ku
nie moż na te go zro bić ze zwy kłe go
gniazd ka elek trycz ne go. – Dla te go
w au cie sto su je się do dat ko wo sil nik
spa li no wy, któ ry uru cha mia się, gdy
koń czą się ba te rie i to on na pę dza ge -
ne ra tor, któ ry wy twa rza prąd i za si la
sil nik elek trycz ny – mó wił. – Aby
wpro wa dzić do po wszech ne go użyt ku
peł ne hy bry dy, trze ba by wy my ślić
włas ną elek trow nię na po kła dzie sa -
mo cho du. To wca le nie jest pro ste, bo
po trzeb ny jest do te go czy sty wo dór.
A to wią że się z opra co wa niem tech-
no lo gii, któ ra poz wa la ła by na je go
po zy ski wa nie i bez piecz ne prze cho -
wy wa nie. 

Dok tor Ro de prze ko ny wał, że sil ni -
ki elek trycz ne ma ją sa me za le ty. –

Emi sja związ ków szko dli wych jest
pra wie na po zio mie ze ro wym – mó wił.
Do te go ma ją wy so ki mo ment obro to -
wy, a je go roz mia ry są nie wiel kie
w po rów na niu z mo cą, ja ką moż na
uzy skać. Je go spraw ność okre śla na
jest na po zio mie 70-90 pro cent, gdy
w przy pad ku zwy kłych sil ni ków spa li -
no wych wy no si nie wie le po nad 30
pro cent. Do dat ko wo nie grze je się on
tak jak sil nik spa li no wy. – Je dy ną wa -
dą sil ni ka elek trycz ne go są aku mu la -
to ry, czy li źró dło prą du – do da wał. –
Są one cięż kie, dłu go trze ba je ła do -

wać oraz nie zna my do tej po ry spo so -
bu na ich re cy kling. 

Na za koń cze nie 

dr inż. Hen ryk Ro de wró cił do as -
pek tów eko lo gicz nych uży wa nia sil-
ni ków spa li no wych. – W me diach sły -
szy my i czy ta my, że na sze sa mo cho dy
nie ko rzyst nie wpły wa ją na śro do wi -
sko po przez wy so ką emi sję spa lin –
mó wił. – Ale tak na praw dę to jest tyl -

ko 5 pro cent ca łej ziem skiej pro duk cji
dwut len ku wę gla. We dług ba dań
FAO, czy li Or ga ni za cji Na ro dów
Zjed no czo nych ds. Wy ży wie nia i Rol -
nic twa prze my sło wy chów zwie rząt
pro du ku je 17-18 pro cent ga zów (np.
groź ne go me ta nu) od po wie dzial nych
za efekt cie plar nia ny. Gdy byś my mo -
gli ogra ni czyć chów zwie rząt, to od -
nie śli byś my wię kszy suk ces niż
w przy pad ku ogra ni cze nia spa lin sa -
mo cho do wych.

Na stęp ny od czyt z cy klu „Po ja zdy
me cha nicz ne” do ty czył bę dzie pa liw
eko lo gicz nych. 

Mał go rza ta Da nie luk

Zaz wy czaj To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie ko ja rzy się ze sta ry mi dru ka mi, cza so pis ma mi i wszyst kim, co zwią za ne jest z hi sto rią.
Ale wbrew tym opi niom, w TNP roz ma wia się też o te raź niej szo ści oraz przy szło ści i no wych tech no lo giach.

Sil ni ki zdro wsze od krów
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Ma zo wiec kie przed szko la, szko ły
pod sta wo we i gim na zja mo gą wziąć
udział w VI edy cji kon kur su „Smak
Żyw no ści Eko lo gicz nej”. Do wy gra nia
wie le cie ka wych na gród m.in. wy cie -
czka do gos po dar stwa agro tu ry stycz ne -
go czy sprzęt RTV. Kon kurs or ga ni zu je
Urząd Mar szał kow ski, a je go ce lem jest
kształ to wa nie świa do mo ści eko lo gicz -
nej dzie ci i mło dzie ży po przez pro mo -
wa nie cer ty fi ko wa nych pro duk tów rol-
nic twa eko lo gicz ne go. 

W kon kur sie mo gą brać udział róż ne -
go ty pu pra ce pla stycz ne (przed szko la),
prze wod ni ki (szko ły pod sta wo we), czy
pre zen ta cje mul ti me dial ne (gim na zja),
któ rych głów nym te ma tem jest żyw ność
eko lo gicz na. Każ da pla ców ka mo że na -
de słać mak sy mal nie 2 pra ce wy ko na ne
przez ucz niów bądź przed szko la ków.
Kon kurs trwa do 15 ma ja br.

Wszyst kie pra ce bio rą ce udział
w kon kur sie oce nia ne bę dą we dług tych

sa mych kry te riów dla posz cze gól nej
gru py wie ko wej tj. przed szko le – sa mo -
dziel ność, sta ran ność wy ko na nia pra cy,
zwią zek z te ma tem, szko ła pod sta wo -
wa – sta ran ność, kre a tyw ność, zwią zek
z te ma tem, gim na zjum – sta ran ność,
kre a tyw ność, zwią zek z te ma tem.

Na gro da mi w kon kur sie są: wy cie -
czka do gos po dar stwa eko -a gro tu ry -
stycz ne go dla ucz niów z klas la u re a tów,
któ rzy za ję li I miej sce, pa czki eko lo -
gicz ne dla ucz niów z klas la u re a tów,
szko le nia dla na u czy cie li la u re a tów
kon kur su na te mat eko lo gii i eko lo gicz -
nej żyw no ści, sprzęt RTV dla pla có wek
oraz książ ki i in ne na gro dy rze czo we.

Re gu la min kon kur su oraz for mu larz
zgło sze nio wy do stęp ne są na stro nach
www.ma zo via.pl oraz www.ku ra to -
rium.waw.pl. Do dat ko wych in for ma cji
udzie la ją pra cow ni cy De par ta men tu
Rol nic twa i Mo der ni za cji Te re nów
Wiej skich UMWM. mm

Pra ce nad no wym do ku men tem roz -
po czę ły się już w 2006 ro ku. Je go głów -
nym po my sło daw cą był Ni co las Sar ko -
zy, któ ry jesz cze ja ko mi ni ster spraw
wew nętrz nych, a póź niej szy pre zy dent
Fran cji, za pro po no wał, że by z do tych -
cza so we go pro jek tu wy e li mi no wać nor -
my wzbu dza ją ce kon tro wer sje i stwo -
rzyć no wy pro jekt uspraw nia ją cy UE.
Za o wo co wa ło to tym, że 13 grud nia
2007 ro ku w Liz bo nie sze fo wie dy plo -
ma cji oraz rzą dów 27 kra jów człon kow -
skich zło ży li pod pi sy pod Trak ta tem re -
for mu ją cym. W imie niu Pol ski zro bi li
to: pre mier Do nald Tusk oraz mi ni ster
spraw za gra nicz nych Ra do sław Si kor -
ski, a tak że pre zy dent Lech Ka czyń ski,
któ ry był prze wod ni czą cym pol skiej de -
le ga cji. Pol scy po li ty cy jed nog łoś nie
okrzyk nę li to zda rze nie wiel kim suk ce -
sem i kro kiem do szyb sze go roz wo ju
ca łej UE.

No wy Trak tat, któ re go peł na naz wa
brzmi Trak tat z Liz bo ny zmie nia ją cy
Trak tat o Unii Eu ro pej skiej i Trak tat
usta na wia ją cy Wspól no tę Eu ro pej ską,
na zy wa ny tak że Trak ta tem re for mu ją -
cym, wpro wa dza pew ne zmia ny ma ją ce
uspraw nić fun kcjo no wa nie Wspól not,
a tak że ma wpły nąć na wi ze ru nek UE na
are nie mię dzy na ro do wej, ja ko zin te gro -
wa nej i sil nej Wspól no ty państw Sta re -
go Kon ty nen tu. Do je go głów nych
zmian za li cza my:

* wpro wa dze nie oso bo wo ści praw nej
UE, któ rą okre śla art. 46a Trak ta tu
z Liz bo ny

* zlik wi do wa nie Wspól no ty Eu ro pej -
skiej, któ rej na stęp cą bę dzie ofi cjal nie
Unia, dla te go też naz wa TWE zo sta nie
zmie nio na na Trak tat o fun kcjo no wa niu
Unii Eu ro pej skiej (TFUE)

* wpro wa dzo no trak ta to wy prze pis
o moż li wo ści wy stą pie nia z UE (art.
49a: Każ de Pań stwo Człon kow skie mo -
że, zgod nie ze swo i mi wy mo ga mi kon-
sty tu cyj ny mi, pod jąć de cy zję o wy stą -
pie niu z Unii)

* utwo rze nie sta no wi ska prze wod ni -
czą ce go Unii Eu ro pej skiej z 2,5-rocz ną
ka den cją oraz unij ne go przed sta wi cie la
do spraw za gra nicz nych

* zmniej sze nie licz by człon ków Ko -
mi sji Eu ro pej skiej do 18 (od 2014 ro ku)

* wzmoc nie nie ro li Par la men tu Eu ro -
pej skie go i par la men tów kra jo wych,
przez co oby wa te le bę dą mie li wię kszą
moż li wość uczest nic twa w pro ce sie de -
cy zyj nym, a po dział za dań mię dzy wła -
dza mi eu ro pej ski mi i kra jo wy mi zo sta -
nie wy raź niej okre ślo ny 

* zmia na do ty czy tak że spo so bu prze-
wod ni cze nia w Ra dzie Unii Eu ro pej -
skiej, któ re ma trwać 18 mie się cy i być
spra wo wa ne wspól nie przez 3 kra je
człon kow skie

* po ja wia się as pekt so li dar no ści
ener ge tycz nej UE, o któ ry za bie ga ła
Pol ska i Li twa

* na da nie cha rak te ru praw ne go Kar-
cie Praw Pod sta wo wych, któ ra ma obo -
wią zy wać wszyst kie pań stwa, z wy jąt -
kiem Wiel kiej Bry ta nii i Pol ski

* istot ną zmia ną bę dzie sy stem gło so -
wa nia w Ra dzie Unii: do 1 li sto pa da
2014 r. bę dzie obo wią zy wał do tych cza -
so wy „sy stem ni cej ski”: Niem cy, Fran c-
ja, Wło chy i Wiel ka Bry ta nia – 29 gło -
sów, a Pol ska i Hisz pa nia – 27, od 1 li -
sto pa da 2014 r. wej dzie w ży cie sy stem
pod wój nej wię kszo ści: licz ba gło sów
każ de go pań stwa bę dzie się rów nać
licz bie lud no ści, a pro gi przy po dej mo -
wa niu de cy zji wy no szą: 65 proc. lud no -
ści Unii Eu ro pej skiej oraz 55 proc.
państw. War to jed nak za u wa żyć, że
przez pier wsze trzy la ta, tzn. do 31 mar -
ca 2017 r., każ de pań stwo mo że za żą -
dać, że by gło so wa nie od by ło się zgod-
nie z za sa da mi „sy ste mu ni cej skie go”.

Na le ży pod kre śli jesz cze to, iż Trak tat
Liz boń ski, w odróż nie niu od kon sty tu -
cji, nie wpro wa dza odręb nych sym bo li
(fla gi i hym nu) dla UE, co ma słu żyć
pod kre śle niu po czu cia su we ren no ści
państw człon kow skich.

Trak tat re for mu ją cy po za tym, iż zo -
stał pod pi sa ny przez wszyst kie pań stwa
człon kow skie, mu si być przez nie jesz -
cze ra ty fi ko wa ny. To właś nie oka za ło
się naj wię kszym prob le mem. Po tym jak
Ir lan dczy cy odrzu ci li pro jekt Trak ta tu
w re fe ren dum 12 czer wca 2008 ro ku, je -
go ra ty fi ka cji od mó wił tak że sły ną cy ze
swe go eu ro scep ty cyz mu pre zy dent Re -
pub li ki Cze skiej Vac lav Kla us oraz pre -
zy dent Pol ski Lecz Ka czyń ski. Pre zy -
dent Nie miec Horst Koeh ler rów nież
zwle ka ze zło że niem osta tecz ne go pod-
pi su. Cze ka on na orze cze nie zgod ności
Trak ta tu z usta wą za sad nczą, któ re ma
przed sta wić nie miec ki Try bu nał Kon-
sty tu cyj ny. Obec nie spra wa Trak ta tu
z Liz bo ny jest za wie szo na. 

KON KURS EKO LO GICZ NYW 2005 ro ku w prze pro wa dzo nych w Ho lan dii i Fran cji re fe ren dach oby wa te le
tych państw odrzu ci li pro jekt Kon sty tu cji dla Eu ro py. By ło to du żym za sko cze -
niem, głów nie z po wo du ne ga tyw nej de cy zji Fran cu zów, któ rzy do tej po ry uz -
na wa ni by li za na ród bar dzo proe u ro pej ski. De cy zja ta oz na cza ła, że zmia ny
w Unii Eu ro pej skiej bę dą na pe wien czas wstrzy ma ne. Świat jed nak ca ły czas
idzie do przo du, a sy tu a cja mię dzy na ro do wa po wo du je, iż Eu ro pa mu si się co -
raz bar dziej in te gro wać i wzmac niać swą po zy cję na are nie mię dzy na ro do wej.

Unij ne dy le ma ty (9)

Co kry je Trak tat z Liz bo ny?

Eu ro -Słow nik
Trak tat – umo wa mię dzy na ro do -

wa o cha rak te rze po li tycz nym lub
han dlo wym, za wie ra na w spo sób
for mal ny i uro czy sty

Ra ty fi ka cja – za twier dze nie umo -
wy mię dzy na ro do wej przez upo waż -
nio ny do te go or gan pań stwo wy
(Pol ska: we dług art.90 Kon sty tu cji
RP, po trzeb na jest zgo da Se na tu
i Sej mu oraz Pre zy den ta, Wiel ka
Bry ta nia: zgo da Iz by Lor dów, Iz by
Gmin i kró lo wej, Ir lan dia: ja ko je dy -
ne pań stwo z ca łej UE wy ma ga do
ra ty fi ka cji zgo dy spo łe czeń stwa wy -
da nej w dro dze re fe ren dum oraz zgo -
dy Iz by re pre zen tan tów i Se na tu).

20 mar ca 2009 ro ku w Gim na zjum nr 5
od był się fe styn „Za ko chaj się w fun du -
szach eu ro pej skich”, któ ry był zwień cze -
niem pro jek tu Mi ni ster stwa Roz wo ju Re -
gio nal ne go i Pol skiej Fun da cji im. Ro ber -
ta Schu ma na. Par tne ra mi re gio nal ny mi
by li: Ku ra to rium Oświa ty w War sza wie
i klub Eu ro5 dzia ła ją cy przy G5. Klub
dzia ła od 8 lat, a do je go naj wię kszych
suk ce sów na le żą: ak tyw ny udział w or ga -
ni za cji Pik ni ku Eu ro pej skie go i re a li za cja
pro jek tu z Fun du szu Gran to we go dla
Płoc ka „Czy je steś my do sie bie po dob ni?”
w 2005 ro ku, a w 2006 i 2007 ro ku re a li -
za cja pro jek tów „Z zie mią za pan brat”
i „Krzy ża cy w sie ci” fi nan so wa nych
z pro gra mu „Mło dzież w dzia ła niu”.

Pro jekt „Za ko chaj się w fun du szach eu -
ro pej skich” re a li zo wa ny był od grud nia
2008 ro ku i po le gał na mo ni to ro wa niu wy -
ko rzy sty wa nia fun du szy eu ro pej skich
w na szym re gio nie. Mło dzież tro pi ła in sty -
tu cje ko rzy sta ją ce ze środ ków unij nych:
Gmin ny Oś ro dek Po mo cy Spo łecz nej
w Słup nie, Płoc ki Oś ro dek Edu ka cji „Im -
puls”, Szko łę Wyż szą im. Pa wła Włod ko -
wi ca, Wo je wódz ki Szpi tal Zes po lo ny. 

W ra mach fe sty nu usły sze liś my wie le na
te mat po dej mo wa nych dzia łań bez poś red -
nio od przed sta wi cie li Fun da cji Schu ma na.
Gim na zja li ści po pro wa dzi li włas ną pre zen -
ta cję, pro mu ją cą fun du sze eu ro pej skie.
Zwy cięż czy nie to: Na ta lia Ka li now ska,
Mał go rza ta Mo raw ska i Jo an na Zych z kla -
sy 3b (eu ro pej sko – in for ma tycz nej). Hi tem

oka za ło się przed sta wie nie w wy ko na niu
kla sy eu ro pej sko – in for ma tycz nej, przy go -
to wa ne i wy re ży se ro wa ne przez wy cho -
waw ców pt. „A to fun du sze właś nie”. 

Do fe sty nu przy go to wa ła się ca ła szko -
ła. Kla sy przy go to wa ły sto i ska pre zen tu -
ją ce posz cze gól ne kra je Eu ro py: Fran cja,
Wło chy, Hisz pa nie, Niem cy, Ło twa, Gre -
cja, Por tu ga lia, An glia i oczy wi ście Pol s-
ka. Po la cy chwa li li się stro ja mi lu do wy mi
i tra dy cyj ny mi pol ski mi przys ma ka mi ta -
ki mi jak: pie ro gi, sma lec i do mo we ogór-
ki. Pod pa ra so lem chro ni li się przy swo im
An gli cy, zaś Ło ty sze przy kle ja li uczest ni -
kom fe sty nu bie dron ki – ulu bio ny owad
na ro du ło tew skie go. Naj wię kszą licz bę
gło sów kon kur so wych uzy ska ło sto i sko
grec kie, na któ rym ucz nio wie kl. 3d ubra -
ni w tu ni ki ser wo wa li sa łat kę grec ką. 

Waż nym wy da rze niem te go dnia był II
Re jo no wy Fe sti wal Śpie wa nia w ję zy kach
Eu ro py, w którym I miej sce za ję li The
Wor kers z LO im. Wł. Ja gieł ły, II – Wy -
ko pa ne Mar chew ki z III LO, a trze cie HO -
AX z IV LO. W ka te go rii gim na zjal nych
zes po łów szkol nych pier wsze go miej sca
nie przyz na no. Dru gie za ję li Ga -Ba -Doo
z Gim na zjum w Bru dze niu Du żym i Ura -
nos z Gim na zjum w Gą bi nie, a trze cie
zes pół wo kal ny z Gim na zjum w Szczu to -
wie. Wśród gim na zjal nych zes po łów wo -
kal no-in stru men tal nych zwycięży ła Ok ta -
wa G 8 w Płoc ku, na dru gim miej scu upla-
so wa ło się Mar chew ko we po le z G5
w Płoc ku. I.Ł.

Co zro bić z fun du sza mi eu ro pej ski mi?
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Wy glą da na to, że Kon kurs Me cha -
nicz ny za do mo wił się już na sta łe

na edu ka cyj nej ma pie Pol ski.
Idea kon kur su pow sta ła z po trze by

pro pa go wa nia wie dzy me cha nicz nej
i tech nicz nej, a atrak cyj na for ma je go
prze pro wa dze nia z fi na łem za koń czo -
nym war to ścio wy mi na gro da mi wpi su je
się w zmia nę na sta wie nia do wyksz tał -
ce nia tech nicz ne go. Ho no ro wy pa tro nat
nad kon kur sem po now nie ob jął pre zy -
dent Mi ro sław Mi lew ski, a opie kę me -
ry to rycz ną spra wo wa li na u kow cy Po li -
tech ni ki War szaw skiej w Płoc ku.
Wspar cia udzie li ła rów nież De le ga tu ra
Ku ra to rium Ma zo wiec kie go w Płoc ku.

Do konkursu przy stą pi li ucz nio wie
z 34 szkół z ca łej Pol ski, a w fi na le
z za da nia mi zmie rzy ło się 19 szkół
z czte rech wo je wództw. Go ścin nie
w ry wa li za cji bra ła rów nież udział dru -
ży na ze szko ły śred niej z No we go Me -
sta w Cze chach.

Fi nał zma gań po dzie lo no na dwa dni.
19 mar ca uczest ni cy roz wią zy wa li test
spraw dza ją cy wie dzę z za kre su me cha ni -
ki, pod staw kon struk cji ma szyn, elek tro -
tech ni ki, elek tro ni ki i obrób ki skra wa -
niem, któ ry w opi nii uczest ni ków i ich
opie ku nów był bar dzo trud ny. To masz
Ki ciń ski, po my sło daw ca i je den z or ga ni -
za to rów, stwier dził, że ce lem kon kur su
jest sta wia nie wyz wań am bit nej mło dzie -
ży, któ ra jest cie ka wa świa ta i no wo czes -
nej tech ni ki. Dla te go py ta nia czę sto wy -
kra cza ją po za ra my wie dzy szkol nej. Ca ły
czas pra cu je my nad udo sko na le niem for -
mu ły, dla te go w tym ro ku ucz nio wie mu -
sie li jesz cze przy go to wać pre zen ta cję
mul ti me dial ną, uka zu ją cą wy bit ne go in -
ży nie ra lub prze my słow ca. 

W pier wszym dniu wy ło nio ny zo stał
zwy cięz ca dru ży no wy, któ rym oka zał się
gos po darz im pre zy – Zes pół Szkół Tech-
nicz nych, re pre zen to wa ny przez Mar ci na
Łu ka szew skie go, Mar ka Ziół kow skie go
i An drze ja Żół tow skie go. Na gro dą dla
naj lep szej szko ły by ła ka me ra, ufun do -
wa na przez płoc ką fir mę CNH. Dal sze
miej sca za ję li ucz nio wie z Zes po łu Szkół
Za wo do wych nr 2 w Skier nie wi cach i ex
ae quo Zes pół Szkół Tech nicz nych w Ple -
sze wie i Zes pół Szkół Po nad gim na zjal -
nych w Kro to szy nie.

Te go dnia or ga ni za to rzy nie ogra ni -
czy li tyl ko do ry wa li za cji, ale po sta no -
wi li dać ucz niom moż li wość zet knię cia

się z at mos fe rą kon fe ren cji po pu lar no -
na u ko wej. Dla te go też za pro si li do wyg -
ło sze nia wy kła dów fa chow ców zwią za -
nych z bran żą tech nicz ną. Ucz nio wie
mo gli wy słu chać Jo lan ty Se ra fin
(SIMP), któ ra za pre zen to wa ła ideę sto-
wa rzy sze nia SIMP i za sa dy przyz na wa -
nia ty tu łu in ży nie ra eu ro pej skie go.
Z ko lei Ma riusz Por tal ski (Po li tech ni ka
War szaw ska) przed sta wił pro gno zy za -
trud nie nia dla in ży nie rów. Szcze gól nie
cie ka wa by ła pre zen ta cja Ra fa ła Le wan -
dow skie go (CNH) pt. ”In ży nie ria pro-
duk cji”, uka zu ją ca as pek ty pra cy in ży -
nie ra w kon tek ście fun kcjo no wa nia
kon kret ne go przed się bior stwa. Wi told
Nyc kow ski (ZST) za pre zen to wał al ter -
na tyw ne źró dła ener gii, a Krzysz tof
War sic ki (PKN Or len) mó wił o roz wo ju
bio pa liw z pun ktu wi dze nia po li ty ki
Unii Eu ro pej skiej. 

Dru gie go dnia w ry wa li za cji in dy wi -
du al nej zmie rzy ło się sze ściu naj lep -
szych za wod ni ków, wy ło nio nych po
czę ści pi sem nej. Fi nał ro ze gra ny zo stał
na wzór kon kur su Je den z dzie się ciu.
Py ta nia do ty czy ły za gad nień z sze ro ko
po ję tej tech ni ki. Ucz nio wie mu sie li
rów nież po pi sać się umie jęt no ścią wy -
ko na nia za dań prak tycz nych. 

– Sły sza łem wie le do bre go o Zes po le
Szkół Tech nicz nych w Płoc ku i bar dzo
się cie szę, że mo gę tu taj być – mó wił

ma zo wiec ki ku ra tor oświa ty Ka rol Se -
mik – Rów nież mam wyksz tał ce nie tech-
nicz ne, dla te go to śro do wi sko jest mi
bli skie. Pol ska bar dzo po trze bu je kadr
szkol nic twa za wo do we go, dla te go waż -
nym ele men tem mo jej pra cy jest wzmoc-
nie nie szkol nic twa tech nicz ne go.

Po trzech run dach zwy cięz cą oka zał
się Mi chał Łu ka szew ski z Zes po łu
Szkół Tech nicz nych w Płoc ku. Ko lej ne
miej sca za ję li: Ma rek Ziół kow ski z tej
sa mej szko ły i Adam Or dan z Zes po łu
Szkół Tech nicz nych w Ple sze wie, któ ry
w po przed niej edy cji rów nież za jął III
miej sce. Cen ne na gro dy dla zwy cięz -
ców ufun do wa ły płoc kie fir my: CNH,
Naf to re mont, Hen czke Bu dow nic two,
La ser Met i MCS Tu chol ska. Ucz nio wie
ZST zo sta li za pro sze ni do udzia łu
w kon kur sie tech nicz nym or ga ni zo wa -
nym przez szko łę z No ve go Me sta
w Cze chach. 

– Do kon kur su za czę liś my przy go to -
wy wać się już w grud niu, kie dy do wie -
dzie liś my się, że wy gra liś my kwa li fi ka -
cje na eta pie szkol nym. Od te go mo men -
tu pra co wa liś my pod kie run kiem pa ni
Kry sty ny Wi nia rek – mó wi zdo byw ca
dru gie go miej sca Ma rek Ziół kow ski.
Szcze gól ną uwa gę zwró ci liś my na tech-
no lo gię i me cha ni kę. Mie liś my po da ny
za kres te ma tycz ny kon kur su, po moc ne
rów nież by ły py ta nia z po przed niej edy-

cji za miesz czo ne na stro nie szko ły. Wie -
dzie liś my, że część ust na spra wi ła star -
szym ko le gom spo ro trud no ści, dla te go
nie tyl ko po świę ci liś my czas na na u kę,
ale rów nież na opra co wa nie tak ty ki. Za
ra dą na u czy cie li, któ rzy wi dzie li ubieg -
ło rocz ne zma ga nia, po sta no wi liś my
zgła szać się do wszyst kich py tań, na któ -
re choć czę ścio wo zna liś my od po wiedź.
Li czy liś my na tre mę i stres prze ciw ni -
ków. Nie po my li liś my się.

– Kon kurs – pod kre ślał To masz Ki -
ciń ski – jest kon sek wen cją co raz le piej
roz wi ja ją cej się współ pra cy mię dzy
szko łą a płoc ki mi fir ma mi, dla któ rych
na si ucz nio wie są na tu ral ny mi kan dy da -
ta mi na pra cow ni ków. Po dob nie, dla
po wo dze nia kon kur su, istot ne by ło za -
an ga żo wa nie pra cow ni ków Po li tech ni ki
War szaw skiej w Płoc ku, któ rej przed-
sta wi cie le: dr inż. Ro bert Dzier ża now -
ski i prof. dr hab. inż. Lech Ja kliń ski,
dba li o spraw ność i rze tel ność prac ko -
mi sji kon kur so wej. 

Kon kurs był rów nież oka zją do ofi c-
jal nych gra tu la cji dla dru ży ny pił ki
ręcz nej ZST, któ ra dru gi raz z rzę du się -
gnę ła po Mi strzo stwo Pol ski Ju nio rów.
Pre zy dent Piotr Ku be ra gra tu lu jąc wy ni -
ku obie cał mło dym spor tow com sty pen -
dia, ucz nio wie zre wan żo wa li się pre zen -
tem w po sta ci ko szul ki z naz wi skiem
Pre zy den ta. Po dob ną otrzy mał Ma zo -
wiec ki Ku ra tor Oświa ty.

Prze wod ni czą cy ju ry kon kur su Ro -
bert Dzier ża now ski pod su mo wał: –

Or ga ni za to rom kon kur su, któ ry za -
chę ca ucz niów do do sko na le nia umie -
jęt no ści za wo do wych, pro pa gu je wie -
dzę z za kre su me cha ni ki, kształ tu je
umie jęt no ści sa mo dziel ne go zdo by wa -
nia i po sze rza nia wie dzy tech nicz nej
oraz roz wi ja za in te re so wa nia ucz niów,
na le ży po gra tu lo wać po my słu. Trze ba
zwró cić uwa gę, że kon kurs ca ły czas
się roz wi ja, zmie nia się je go for mu ła,
i co naj waż niej sze uczest ni czy w nim
co raz wię cej szkół. Po ziom la u re a tów
kon kur su był bar dzo wy so ki. Wi dać,
jak ogrom na pra ca zo sta ła wło żo na
przez ucz niów i ich na u czy cie li. Waż ne
jest tak że, że ci, któ rzy za ję li dal sze
miej sca wie dzą i umie jęt no ścia mi nie
od bie ga ją bar dzo od zwy cięz ców. Róż -
ni ce pun kto we mię dzy posz cze gól ny mi
za wod ni ka mi i dru ży na mi są bar dzo
nie wiel kie. Zal.

Mu ze um Ma zo wiec kie w Płoc ku
za pra sza w czwar tek, 2 kwiet nia na
kon cert upa mięt nia ją cy czwar tą rocz -
ni cę śmier ci Pa pie ża Po la ka. Pod czas
kon cer tu wy stą pią chó ry Pu e ri Can-
to res Plo cen ses i Pu el lae Can tan tes
Plo cen ses pod kie run kiem An ny
i Wik to ra Bram skich. Wy ko na ją mię -
dzy in ny mi frag men ty Re qu iem Wol -
fgan ga Ama de u sza Mo zar ta: Re qu -
iem Ae ter nam i Lac ri mo sa. Istot ną
czę ścią kon cer tu bę dzie hymn li tur -
gicz ny Aka tyst* ku czci Bo gu ro dzi cy
zaś pie wa ny przez Scho lę Kle ry ków
Wyż sze go Se mi na rium Du chow ne go
w Płoc ku pod kie run kiem ks. dr An -
drze ja Le le nia. Pod czas uro czy sto ści
ks. prof. Hen ryk Se we ry niak wyg ło si

od czyt pt. Jan Pa weł II – dar i wyz -
wa nie”.

Kon cert w ka mie ni cy przy ul. Tum-
skiej 8, pod ho no ro wym pa tro na tem Bi -
sku pa Płoc kie go i Mar szał ka Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go, roz pocz nie
się o godz. 16.30. Wstęp wol ny. (op. rł)

*) Aka tyst to wczes noch rze ści jań ska
pieśń i jed no cześ nie na bo żeń stwo ku
czci świę tych. Za pier wszą uwa ża się
właś nie Aka tyst ku czci Bo gu ro dzi cy po -
cho dzą cy z VI wie ku, jesz cze z cza sów
przed Wiel ką Schiz mą Wschod nią, czy li
z okre su, kie dy Ko ściół sta no wił jed-
ność. Mi mo, że naj po pu lar niej szy na
Wscho dzie, wy ko ny wa ny jest rów nież
w in nych obrząd kach chrze ści jań skich. 

W hoł dzie Ja no wi Pa wło wi
21 mar ca był dość mroź nym dniem, ale

za spra wą mo dłów In dian z Ta tan ka Art
w sa mo po łud nie nad Płoc kiem roz bły sło
słoń ce. In dia nie z Żu ro mi na po wi ta li
wios nę na sce nie pu bu Rock’69 po swo-
je mu; tań cząc pow -wow. By ły też tań ce
wo jen ne i tra dy cyj ne. Swo ich sił w in -
diań skich fi gu rach mog ły spró bo wać
dzie ci. Moż na by ło po sie dzieć przy ogni -
sku w in diań skim ti pi, roz sta wio nym na
roc ko wym dzie dziń cu lub wy ma lo wać
so bie „bar wy wo jen ne” na po li czkach.
Du żym wyz wa niem oka zał się ta niec
ziem nia ka (umiej sco wio ne go mię dzy
czo ła mi dwóch osób). Bar dziej za in te re -
so wa ni ży ciem pol skich In dian mo gli
obej rzeć o nich film, a na pa miąt kę ku pić
in diań skie rę ko dzie ła. (rł)

W Zes po le Szkół Tech nicz nych

2. Kon kurs Me cha nicz ny

Pow -wow dla wios ny
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Pier wsze go dnia wios ny mło dzież
z Ma zo wsza oraz War mii i Ma zur ry wa -
li zo wa ła pod czas Mię dzy wo je wódz kich
Bie gów na Prze łaj, któ re od by ły się na
te re nie Par ku Eko lo gicz ne go w Pa słę ku.
Start za wod ni ków MUKS Płock w tych
za wo dach, za koń czył się du żym suk ce -
sem. Czte ry me da le, zwy cię stwo chłop -
ców w ka te go rii mło dzi ków, dru gie
miej sce w kla sy fi ka cji mło dzi ków oraz
awans czte rech za wod ni czek do Ogól -
no pol skiej Olim pia dy Mło dzie ży, to do -
ro bek prze ła jo wych zma gań.

W pier wszym bie gu mło dzi czek (94-
95) na 1500 m do brze za pre zen to wa ła
się Do mi ni ka MU RA SZEW SKA (95),
któ ra za mel do wa ła się na na me cie na
czwar tej po zy cji. Szes na sta by ła Aga ta
MU SZYŃ SKA, a dzie więt na sta Na ta lia
KO CHA NOW SKA. Dziew czę ta za ję ły
czwar te miej sce w kla sy fi ka cji dru ży no -
wej (na 21 skla sy fi ko wa nych klu bów).
Po dziew czę tach nad szedł czas na ry wa -
li za cję mło dzi ków (94-95) na dy stan sie
2 km. Tuż po star cie na pro wa dze nie
staw ki po nad 50 za wod ni ków zde cy do -
wał się Mi chał CIAR KOW SKI (94).
Nie ste ty, ucie czkę przyp ła cił bra kiem
sił na mor der czym pod bie gu, na szczy-
cie któ re go by ła usy tu o wa na me ta.
Osta tecz nie cie szył się brą zo wym me -
da lem. Na ostat nich me trach wy prze dził
Mi cha ła je go kla so wy ko le ga Łu kasz
PĘ SZYŃ SKI, któ ry tym ra zem sta nął
na wyż szym stop niu po dium, od bie ra jąc
srebr ny me dal. Do sze ścio o so bo wej de -
ko ro wa nej gru py do łą czył jesz cze Arek
CHO TOM SKI (94), któ ry fi ni szem za -
pew nił so bie pią tą lo ka tę. W tym bie gu
na pun kto wa nym miej scu dzie wią tym
zna lazł się jesz cze Mar cin STRU SIŃ -
SKI (94). Na do brej – 25. po zy cji zna -
lazł się o rok młod szy Ma te usz KU -
CZYŃ SKI, de biu tu ją cy w za wo dach tej
ran gi. Mło dzi cy MUKS Płock zde cy do -
wa nie wy gra li pun kta cję chłop ców, po -
ko nu jąc 17 skla sy fi ko wa nych klu bów
z dwóch wo je wództw.

Po mło dzi kach nad szedł czas na ju -
nio rów młod szych (92-93). Tu staw ka
by ła wy so ka – oprócz me da li i ty tu łów –
za wod ni cy wal czy li o awans do Ogól -

no pol skiej Olim pia dy Mło dzie ży. Aby
wy star to wać w Mi strzo stwach Pol ski
trze ba by ło ukoń czyć bieg w pier wszej
dwunastce. Na dy stan sie 2 km wy star to -
wa ły: Mar ce li na KA WEC KA (93)

oraz Mo ni ka ZA ŁĘ SKA (93). Do niez -
byt za do wo lo nych po tym bie gu na le ży
Mar ce li na – Mi strzy ni Ma zo wsza
sprzed dwóch ty god ni. Opóź nio ny start
nie poz wo lił na do go nie nie ry wa lek.
Jed nak plan mi ni mum wy ko na ny: Mar -
ce li na – V miej sce, Mo ni ka X i obie
awan so wa ły do OOM.

Ko lej nym bie giem dla ju nio rek młod -
szych (92-93) był dy stans 3 km. Na star-
cie Alek san dra KO ZA KIE WICZ (93)
i We ro ni ka NERS (93). Start i... po -
dob nie jak w bie gu mło dzi ków, na pro -
wa dze niu za wod ni czka MUKS-u
NERS, tuż za nią KO ZA KIE WICZ – za
ni mi ca ła gru pa. Czy tym ra zem star czy
sił? – za sta na wia li się wszy scy. Po pier-
wszej pęt li zmia na. KO ZA KIE WICZ na
pro wa dze niu, NERS lek ko słab nie, bie -
gnie na 7-8 po zy cji. Gru pa bie ga czek
wbie ga do la su, by po chwi li po ka zać
się zno wu i wy biec na de cy du ją cy od ci -
nek tra sy. Pro wa dzi KO ZA KIE WICZ,
NERS – czwar ta. Zbli ża ją się do de cy -
du ją ce go pod bie gu – KO ZA KIE WICZ
nie od da je zło ta, NERS na ostat nich 50
m im po nu ją cym pod bie giem wy prze dza
jed ną za wod ni czkę i zdo by wa brąz.
Zno wu de ko ra cja z dwo ma me da la mi
dla Płoc ka. Wszyst kie czte ry ju nior ki
młod sze wy star tu ją 4 kwiet nia w Za mo -
ściu na Ogól no pol skiej Olim pia dzie
Mło dzie ży.

Wy mie nie ni za wod ni cy MUKS-u, to
ucz nio wie i uczen ni ce lek ko at le tycz -
nych klas spor to wych w Gim na zjum Nr
1 w Płoc ku. P. Miesz kowski

Szczy pior ni ści Wi sły Płock po za koń -
cze niu run dy za sad ni czej upla so wa li się
na 2. miej scu li go wej ta be li. W pier wszej
run dzie play -off zmie rzą się z zes po łem
Zag łę bia Lu bin, któ re za koń czy ło ro zgry-
w ki na 7. miej scu. Lu bi nia nie w tym se -
zo nie wpraw dzie nie gra ją tak sku tecz nie
jak kil ka mie się cy wcześ niej, ale mi mo
wie lu ka dro wych osła bień są na dal sil-
nym zes po łem i mo gą spra wić wi śla kom
spo ro kło po tów w dro dze po me dal mi str-
zostw Pol ski. Koń ców ka se zo nu pił ka rzy
ręcz nych ob fi tu je też w emo cje zwią za ne
z ryn kiem tran sfe ro wym. Praw dzi wym
szo kiem dla płoc kich ki bi ców by ła wia -
do mość o odej ściu z Płoc ka naj lep sze go
skrzy dło we go pol skiej li gi Wi ta li ja Na ta,
co wy wo ła ło nie po ha mo wa ną fa lę kry ty -
ki ki bi ców. Vi ve Kiel ce to zes pół z któ -
rym Nat pod pi sał 3-let ni kon trakt, a za ra -
zem od wiecz ny ry wal Wi sły w wal ce
o kra jo wy pry mat. Po za koń cze niu se zo -
nu z Płoc ka odej dzie rów nież Iwan Pro -
nin, któ ry nie wy ra ził chę ci prze dłu że nia
kon trak tu. W za mian – we dług nie o fi cjal -
nych in for ma cji – płoc cy wło da rze za bie -
ga ją o po zy ska nie Ar ka diu sza Misz ki
z Fo cus Park Piotr ków Try bu nal ski i Bar -
tło mie ja Tom cza ka z Zag łę bia Lu bin.

Uda nie roz po czę li wio sen ne ro zgryw ki
li go we pił ka rze noż ni płoc kiej Wi sły. Po -
do piecz ni tre ne ra Pio tra Szcze cho wi cza
w pier wszym spot ka niu po zi mo wej prz-
er wie po ko na li na włas nym sta dio nie zes -
pół Tur Tu rek 2:0, a pier wsze wy ja zdo we
spot ka nie z GKS Ka to wi ce za koń czy li re -
mi sem 1:1. Cie szyć mo że z pew no ścią
fakt iż w obu spot ka niach na li stę strzel-

ców wpi sał się Ka rol Gre go rek, któ ry
przez wie lu spi sa ny na stra ty udo wod nił,
że wie jak się zdo by wa bram ki. Nie po ko -
ją ca z pew no ścią jest za to sy tu a cja zwią -
za na z li cen cją tre ne ra Szcze cho wi cza.
Tuż przed pier wszym me czem z Tu rem
oka za ło się, że płoc ki szko le nio wiec nie
po sia da sto sow nych upraw nień do pro -
wa dze nia pier wszo li go we go zes po łu.
Szyb ka in ter wen cja władz klu bu spo wo -
do wa ła wy da nie li cen cji okre so wej na 3
li go we me cze, a za tem po ko lej nym spot -
ka niu Wi sła mo że po zo stać bez tre ne ra.
Czy Szcze cho wicz otrzy ma jed nak trwa łe
upraw nie nia do pro wa dze niu zes po łu
w tej kla sie ro zgryw ko wej na dzień dzi -
siej szy nie wia do mo, ale nie bez zna cze -
nia jest z pew no ścią fakt, iż na obiek tach
spor to wych przy uli cy Łu ka sie wi cza co -
raz czę ściej wi dy wa ny jest zna ny na ryn -
ku tre ner skim Wal de mar For na lik. pn

Pił ka znów w grze

Klub Tu ry sty ki Mo to ro wej „Mo to me -
dyk” przy od dzia le miej skim PTTK za -
pra sza do udzia łu w V Ogól no pol skim
Raj dzie do Miejsc Pa mię ci Na ro do wej
„Go sty nin 2009”. Rajd, któ ry od bę dzie
się 18 19 kwiet nia na te re nie mia sta,
gmi ny i po wia tu go sty niń skie go ma na
ce lu od da nie hoł du żoł nie rzom pol skim,
po leg łym w obro nie Oj czyz ny i po mor -
do wa nym przez oku pan ta, po przez zło -
że nie kwia tów i za pa le nie zni czy
w miej scach pa mię ci. Prze wod ni cy tu -
ry stycz ni za poz na ją uczest ni ków raj du
z hi sto rią tych miejsc, przyb li żą dzie je

mia sta i oko lic, przed sta wią wa lo ry tu -
ry stycz ne Zie mi Go sty niń skiej.

Uro czy ste roz po czę cie raj du (z or kie -
strą dę tą) bę dzie mia ło miej sce w so bo -
tę, 18 kwiet nia o godz. 11 przed pom ni -
kiem Wal ki i Zwy cię stwa w Go sty ni nie.

Za koń cze nie dwud nio wej im pre zy
z wrę cze niem pu cha rów i dy plo mów
od bę dzie się w nie dzie lę o godz. 14
w in ter na cie Go sty niń skie go Cen trum
Edu ka cyj ne go przy ul. Pol nej 9. Za in te -
re so wa nym bliż szych in for ma cji udzie la
ko man dor raj du Je rzy Kar wow ski tel.
024/268 34 80, 0510 690 306. (j)

Rajd zmo to ry zo wa nych

Da riusz BED NAR SKI po ko na niem
po prze czki za wie szo nej na wy so ko ści
172 cm udo wod nił do mi na cję w kra ju
w kon ku ren cji sko ku wzwyż we te ra -
nów w ka te go rii M-50. Do ko nał te go
na ro zgry wa nych 7 mar ca br. w Spa le
Ha lo wych Mi strzo stwach Pol ski We te -
ra nów. Po wy gra niu kon kur su ata ko wał
re kord Pol ski, nie ste ty pró by te by ły
mi ni mal nie strą co ne. 

Ko lej nym wyz wa niem bę dą Ha lo we
Mi strzo stwa Eu ro py We te ra nów, któ re
od bę dą się w An co nie. 

pm

17 mar ca br. po raz ko lej ny w sa li
gim na stycz nej Zes po łu Szkół Tech nicz -
nych w Płoc ku od by ły się ro zgryw ki II
edy cji Płoc kiej Mię dzysz kol nej Li gi
Mło dzi ków w Bad min to nie. W V run -
dzie wzię ła udział re kor do wa licz ba
uczest ni ków w sze ściu ka te go riach wie -
ko wych; 76 ucz niów z 9 szkół pod sta -
wo wych ro ze gra ło 107 za cię tych po je -
dyn ków. 

Ucz niow ski Klub Spor to wy „70”,
któ ry jest or ga ni za to rem im pre zy, ob -
ser wu jąc co raz wię ksze za in te re so wa -

nie tą dy scy pli ną, li czy na wy ło nie nie
naj lep szych płoc kich za wod ni ków,
któ rzy za si lą kla sę spor to wą o pro fi lu
bad min to na w Gim na zjum nr 12
w Szko le Mi strzo stwa Spor to we go
w Zes po le Szkół Tech nicz nych w Płoc -
ku. War to rów nież zaz na czyć, że Fun-
da cja „ Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka”
oraz Urząd Mia sta Płoc ka do ce ni ły ini -
cja ty wę or ga ni za to rów, prze ka zu jąc
do ta cję na or ga ni za cję za wo dów i na -
gro dy dla za wod ni ków oraz szkół, któ -
re re pre zen tu ją. pn

Re kor do wy bad min ton

Na prze łaj z me da la mi

Ola Kozakiewicz na finiszu biegu po złoto

Wi ta lij Nat bę dzie te raz udzie lał wy wia -
dów kie lec kim me diom
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Te dwa zda nia wy po wie dział 12
mar ca w Książ ni cy Płoc kiej je den
czło wiek – Eu sta chy Ryl ski – pro za ik,
dra ma turg i sce na rzy sta – któ ry po -
now nie od wie dził Płock, aby pro mo -
wać swo ją naj no wszą książ kę, zbiór
ese jów po wspól nym ty tu łem „Po śni-
a da niu”. – To są ra czej im pre sje li te -
rac kie na te mat pi sa rzy, któ rzy są mi
na dal bli scy, al bo kie dyś by li bli scy,
a dziś są waż ni lub nie – mó wił
w Płoc ku, któ ry opu ścił trzy la ta te mu
po pro mo cji „Wa run ku”. 

„Po śnia da niu” to li te rac kie por tre ty,
opo wie dzia ne z wdzię kiem, pięk nym
ję zy kiem i szczyp tą hu mo ru; po czą -
wszy od Iwasz kie wi cza, Ca mus, po -
przez Tur gie nie wa i Bło ka aż do Ca po -
te’a, za wsze w kon tek ście włas nych do -
świad czeń. Kie dy opo wia da o swej fa s-
cy na cji au to rem „Ko mu bi je dzwon”
przy wo łu je in ży nie ra Ja na z ba zy w So -
bie szo wej – nie dla te go, że chce się
poch wa lić zna jo mo ścią z nie po wszed -
nim czło wie kiem, tyl ko dla te go, że nie

po tra fi „my śleć o He min gwayu, nie
my śląc o in ży nie rze i na od wrót”.

In ży nier był wcześ niej prze ło żo nym
Mar ka Hła ski w By strzy cy Kłodz kiej,
„skry tym” eru dy tą, znaw cą i wiel kim
kry ty kiem twór czo ści He min gway’a,
któ re go uwa żał za sprze daw cę „li py”.
– On to cią gle pow ta rzał, że li te ra tu ra
nie jest za ję ciem dla dżen tel me na. Te -
raz przyz nał bym mu ra cję – mó wił
Ryl ski. 

Choć li te ra tu ry ro syj skiej, a na wet
Ro sji w ogó le, nie wy o bra ża so bie bez
Toł sto jów, Cze cho wa, Do sto jew skie -
go, Go go la czy Bu ni na, pi sze o Tur -
gnie wie, ale po przez Ari nę Ti mo fie -
jew nę z „Za pi sków my śli we go”. –
Cza sa mi po sta cie li te rac kie sta ją się
nam bar dzo bli skie. Ari na sta ła się tak
bli ska, jak mo gą stać się niek tó re ko bi-
e ty, któ re spo ty ka my w ży ciu – opo wia -
dał pi sarz. Kie dy oka za ło się, że przy-
pad ko wo spot ka ny Ta tar z Ka za nia
znał bo ha ter kę za pom nia ne go opo wia -
da nia za pom nia ne go pi sa rza Ryl ski

od czuł to jak by zdra dzi ła go dziew czy -
na z krwi i ko ści. – Ni gdy już nie wró -
ci łem do Ari ny ta kiej, ja ką dla mnie
by ła. Sta ła się jed ną z wie lu Ro sja nek,
jak Ka re ni na, Ro sto wa, Ra niew ska,
któ re zna łem – za koń czył. O Ca mus
mó wił, że ni gdy nie był je go mi strzem
li te rac kim, tak jak Iwasz kie wicz, któ -
re go „Pan ny z wil ka” uwa ża za naj lep -
sze opo wia da nie li te ra tu ry świa to wej
XX wie ku. Uwa ża jed nak, że „Dżu ma”
to waż ne dzie ło, któ re zmu sza czy tel -
ni ków do za sta no wie nia.

– Bo dżu ma to wiel kie niesz czę ście, na
któ re lu dzie po wo li so bie za słu gu ją. To
nie mu si być za ra za, ale nie bez piecz ne
prze peł nie nie świa ta, ko lej ny kry zys eko-
no micz ny czy ka ta klizm – stwier dził.
War to o tym pa mię tać, bo pó ki co
w świe cie na dal jest du żo pięk na. –
Zresz tą kom plet nie be zu ży tecz ne go – ale
war to się ro zej rzeć – pow ta rzał wie lo -
krot nie au tor „Po śnia da niu”. War to by -
ło rów nież przyjść na Płoc ką Pre mie rę
Mie sią ca – jed no z cie ka wszych spot kań
au tor skich z te go cy klu. (rł)

Pi sa nie to nu dziar stwo i udrę ka, dla te go pi szę szyb ko. Pi sar stwo to wiel ka przy-
go da, żad na po dróż, przy jaźń nie by ły dla mnie tak fa scy nu ją ce.

Nie dla dżen tel me na

Edy ta Cza cho row ska, stu den tka I ro -
ku Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Za wo -
do wej w Płoc ku (spe cjal ność pe da go -
gi ka opie kuń czo -wy cho waw cza z mu -
zy ką, czło nek chó ru uczel nia ne go Vox
Ju ven tu tis wyś pie wa ła w pro gra mie
„Tak to le cia ło” 15.000 zło tych.

Po mysł udzia łu w pro gra mie pod su -
nął jej ko le ga z li ce um. Ko le ga „rzu -
cał” ty tu ły pio se nek, a Edy ta je śpie -
wa ła. I tak oto za chę ca na przez gro no
przy ja ciół zgło si ła swo ją kan dy da tu rę
do pro gra mu „Tak to le cia ło”. Do sta -
ła za pro sze nie na ca sting do pro gra -
mu, któ ry obej mo wał 3 eta py. Pod-
czas pier wsze go spot ka nia kan dy da ci
wy peł nia li an kie ty i za ła twia li for-
mal no ści, zwią za ne z udzia łem w pro -

gra mie. Na stęp nie wy ło nio no 17-oso -
bo we gru py, wy peł nia no te sty (ty tu ły
pio se nek, tek sty pio se nek itp.) oraz
trze ba by ło zaś pie wać a’ ca pel la ja kąś
pio sen kę. Edy ta wy ko na ła utwór Ire -
ny Ja roc kiej „Wy my śli łam Cie bie”.
Wszyst ko od by wa ło się w swo bod nej,
luź nej at mos fe rze. W 3 eta pie prze -
pro wa dza no wy wia dy, do ko ny wa no
na grań – Edy ta zaś pie wa ła pio sen kę
Do dy „Dża ga” (ta kie by ło ży cze nie
or ga ni za to rów). 

17 czer wca zadz wo nio no do Edy ty
z in for ma cją, że zo sta ła zak wa li fi ko -
wa na do pro gra mu z jed no czes nym
za pro sze niem na na gra nie 23 czer wca
2008 r., do Kra ko wa. 

O godz. 20 od by ło się spot ka nie
wszyst kich uczest ni ków w pu bie,
a na stęp ne go dnia od by wa ły się na -
gra nia. Zgro ma dzo no wszyst kich
w jed nym po miesz cze niu. Sty list ka
po ma ga ła do brać strój (włas ny), wy -
ko na no ma ki ja że, ukła da no wło sy.
Przed wyj ściem na sce nę, że by roz ła -
do wać emo cje, na pię cie i stres Edy ta
wraz z in ny mi tań czy ła, śpie wa ła itp.
Naj gor szy był po czą tek. Przy pier-
wszych pio sen kach drżał głos a po tem
już by ło co raz le piej i tak to po le cia -
ło. Wy gra ne pie nią dze – 15.000 zł –
Edy ta przez na czy na za kup sa mo cho -

du. Pro gram z udzia łem Edy ty wy e -
mi to wa ny zo stał w te le wi zji 8 i 15
mar ca br. Po pro gra mie rozdz wo ni ły
się te le fo ny z gra tu la cja mi, na wet od
ko le ża nek i ko le gów z pod sta wów ki
i gim na zjum. Ra do ści z suk ce su Edy -
ty nie kry li ko le żan ki i ko le dzy ze stu -
diów i chó ru Vox Ju ven tu tis oraz wy -
kła dow cy z uczel ni. M.Z.

„Tak to le cia ło” z Edy tą

Pi sarz i ese i sta, nie mal ca łe do ro słe ży -
cie prze żył po za Pol ską naj pierw we
Fran cji, po tem w Gwa te ma li. Był w za sa -
dzie au to rem jed nej książ ki – „Szki ców
piór kiem” – uz na nej przez re dak to ra pa -
ry skiej „Kul tu ry” za jed ną z naj waż niej -
szych wy da nych przez In sty tut Li te rac ki
w Pa ry żu. Od kil ku lat roś nie krąg wta-
jem ni czo nych w je go twór czość. Wy -
daw cy się ga ją po ko lej ne tek sty. 

Książ ni ca Płoc ka przy pom ni po stać
pi sa rza wy sta wą za ty tu ło wa ną „An drzej
Bob kow ski – chu li gan wol no ści”, któ rej
wer ni saż z udzia łem Mar ka Kraw czy ka
– pre ze sa To wa rzy stwa Opie ki nad Ar -
chi wum In sty tu tu Li te rac kie go w Pa ry żu
(skąd po cho dzi ek spo zy cja) i ku ra tor ki
Agniesz ki Mit kow skiej od bę dzie się 27
kwiet nia o godz. 18.

Cie ka wy – bę dą cy jed no cześ nie ob jaś -
nie niem ty tu łu wy sta wy – por tret Bob -
kow skie go kre śli Gu staw Her ling -Gru -
dziń ski w „Dzien ni ku pi sa nym no cą”:
był du cho wo nie po dleg ły i pil no wał tej
swo jej nie po dleg ło ści z nie u stan ną czuj -
no ścią. Zwią za ny z „Kul tu rą” po jej
prze pro wadz ce z Rzy mu do Pa ry ża, prze -
wiózł ją w ser cu i umy śle do Gwa te ma li,
i po zo stał jej wier ny do śmier ci w ro ku
1961, mi mo kil ku krót kich spięć z Je rzym
Gie dro y ciem. W Gwa te ma li, pi sząc i dla
za rob ku trud niąc się mo de lar stwem, żył
kil ka na ście lat z jed nym uchem przyt -
knię tym do „Kul tu ry”, a dru gim do Pol-
ski (co na ogół wy cho dzi ło na jed no).
W obu wy pad kach za cho wał trzeź wy, au -
to no micz ny sąd „Kos mo po la ka”, nie -

prze ma kal ne go na wpły wy „ro dac twa”.
W wy pad ku Pol ski śle dząc uważ nie po -
stę py so wie ty za cji, stro nił od „zwy kłych
kurw” (je go ulu bio ne okre śle nie) i od
„znie wo lo nych umy słów”. W wy pad ku
„Kul tu ry” przy jaźń i na ogół zgod ność
po glą dów przy ha mo wał, ile kroć wy da -
wa ło mu się, że „gra mie sięcz ni ka pa ry -
skie go i je go re dak to ra po su wa się za da -
le ko, ze szko dą dla za sad”.

Rów nie su ro wy był dla ca łe go sta re go
kon ty nen tu: – Eu ro pa za chod nia za mie -
nia się po wo li w Pa ca nów i śro dek cięż -
ko ści prze su wa się wy raź nie w tę stro nę.
Po zo sta wa nie tam jest po pro stu obro ną
in te lek tu al nie i po li tycz nie stra co nej po -
zy cji – pi sał w swo ich li stach.

Zmarł w Gwa te ma li 26 czer wca 1961
na ra ka mó zgu. Zo stał po cho wa ny w gro -
bie ro dzin nym dok to ra Qu e ve do, któ re go
sy nów uczył mo de lar stwa lot ni cze go.

W Płoc ku zo ba czy my m.in. li sty,
pocz tów ki z Gwa te ma li, do ku men ty,
dzien ni ki, eg zem pla rze Kul tu ry z tek sta -
mi An drze ja Bob kow skie go i książ ki
z Bib lio te ki Kul tu ry. (op. rł)

– Być za wsze w zgo dzie z sa mym so bą, swo bod ny, nie za leż ny, w po zy cji
„spocz nij”, z pa pie ro sem w ustach – pi sał w Kul tu rze w 1949 ro ku za wsze nie -
po kor ny An drzej Bob kow ski. 

Chu li gan wol no ści
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1. In ka ust – a/ roz po czę cie ro ku
szkol ne go, b/ atra ment, c/ dłu ga przer -
wa, d/ kla sa w szko le klasz tor nej.

2. Bel fer – a/ woź ny, b/ nie su bor dy -
no wa ny uczeń, c/ na u czy ciel, d/ nie lu -
bia ny przed miot.

3. Abi tu rient – a/ ma tu rzy sta, b/
uczest nik olim pia dy bio lo gicz nej, c/ wa -
ga ro wicz, d/ stół do prze pro wa dza nia
do świad czeń che micz nych.

4. Czes ne – a/ ka ra cie les na wy mie -
rza na przez na u czy cie la, b/ daw na naz -
wa za jęć prak tycz no -tech nicz nych, c/
skład ka na kwia ty dla dy rek cji, d/ op ła -
ta za na u kę.

5. Re le ga cja – a/ sa mo rząd szkol ny, b/
od po wiedź przy tab li cy, c/ wy da le nie ze
szko ły, d/ pro mo cja do na stęp nej kla sy.

6. Ka jet – a/ ze szyt, b/ uczeń ze rów -
ki, c/ po miesz cze nie w szat ni szkol nej,
d/ ulu bio ny na u czy ciel.

7. Bryk – a/ dru go rocz niak, b/ lo ka tor
oślej ław ki, c/ ucze nie się na pa mięć, d/
ro dzaj ścią gaw ki.

8. Ba ka łarz – a/ ró zga, b/ prze noś ny
po jem nik na atra ment, c/ ucz niow ski
mun du rek, d/ na u czy ciel szko ły ele men -
tar nej.

9. Ge gra – a/ naj zdol niej szy uczeń
w kla sie, b/ w ucz niow skim żar go nie –
ge o gra fia, c/ra chu nek róż ni czko wy, d/
zło śli wa na u czy ciel ka.

10. Lu fa – a/ atrak cyj na na u czy ciel -
ka, b/ szkol na pie lę gniar ka, c/ oce na
nie do sta tecz na, d/ spraw dzian z kul tu ry
fi zycz nej.

11. Ab sen cja – a/ nie o bec ność na lek -
cji, b/ wy wia dów ka, c/ pra ca se me stral -
na, d/ oce na ze spra wo wa nia.

12. Gra fion – a/ piór nik, b/ przy rząd
kre ślar ski, c/ wy kres ma te ma tycz ny, d/
blok ry sun ko wy.

13. Ju nior ki – a/ uczen ni ce młod -
szych klas, b/ mię dzysz kol ne za wo dy
spor to we, c/ naj prost sze za da nie ma te -
ma tycz ne, d/ obo wiąz ko we obu wie ucz-
nia w PRL.

14. Re tro wer sja – a/ spraw dzian
z prze ro bio ne go ma te ria łu, b/ tłu ma cze -
nie tek stu z po wro tem na ję zyk ory gi na -
łu, c/ za ję cia z li te ra tu ry an tycz nej, d/
kon flikt mie dzy kla są a na u czy cie lem.

15. Ka li gra fia – a/ za ję cia z pla sty ki,
b/ po jem nik na ma py, c/ nad gor li wa
uczen ni ca, d/ sztu ka pięk ne go pi sa nia.

Opr. (j)

Trud ne sło wa
Na ogół nie ma my kło po tów z po ro zu mie wa niem się, ale ję zyk nie u stan nie zmie -

nia się – po ja wia ją się no we sło wa, in ne wy cho dzą z uży cia. Czy pa mię ta my jesz cze
co zna czą po niż sze okre śle nia?

Pra wi dło we od po wie dzi: 1b, 2c, 3a, 4d, 5c, 6a, 7d, 8d, 9b, 10c, 11a, 12b, 13d, 14b, 15d.

W dru gą mar co wą so bo tę, Gdańsk
stał się are ną współ za wod nic twa je dy -
nych te go rocz nych eli mi na cji do Mi st-
rzostw Pol ski Se nio rów w kick -bo xin -
gu. Ry wa li za cja od by wa ła się in dy wi -
du al nie w ka te go rii wie ko wej se nio rów
i se nio rek. Wal czo no w for mu le light -
con tact.

W tym sto ją cym na wy so kim po zio -
mie spor to wym tur nie ju udział wzię ło
kil ku dzie się ciu za wod ni ków i za wod ni -
czek z 9 klu bów ze stre fy pół noc nej.
Płoc kim ak cen tem za wo dów był udział
Ma riu sza Dłuż niew skie go z klu bu LKS
„Pun cher” Płock. Star tu jąc w kat. wag.
+94 kg za jął II miej sce, zdo by wa jąc sre-
br ny me dal tur nie ju. Ma riusz prze grał
wal kę fi na ło wą z du żo bar dziej do -
świad czo nym prze ciw ni kiem, za wod ni -
kiem gos po da rzy tur nie ju. Uczest nic two
w za wo dach by ło pier wszym te go rocz -
nym star tem za wod ni ka z „Pun che ra”

i de biu tan ckim w tej for mu le wal ki oraz
do pie ro trze cim w ży ciu star tem w tur -
nie ju. pm

Sre bro w kick -bo xin gu 

Spot ka nie z za ją czkiem
In sty tut Pe da go gi ki i Stu dium Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu Pań stwo wej

Wyż szej Szko ły Za wo do wej za pra sza ją dzie ci na za ba wę in te gra cyj ną w ra -
mach trze ciej edy cji „Wio sen nych spot kań z za ją czkiem”. Im pre za od będzie się
3 kwiet nia w godz. 9.30 – 12 w ha li spor to wej PWSZ przy ul. Gał czyń skie go
28. W pro gra mie m.in. za ję cia pla stycz ne, mu zycz ne, kon kur sy, baj ka, słod ki
po czę stu nek i upo min ki. (j)

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki jest
or ga ni za to rem VII Ogól no pol skie go
Kon kur su Pla stycz ne go pt. „Tra dy cje
Wiel ka noc ne”. 

Po cząt ko wo był to kon kurs o za się gu
po wia to wym, jed nak ogrom na ilość
nad sy ła nych prac i du że za in te re so wa -
nie pla có wek kul tu ral no -o świa to wych
z ca łej Pol ski, przy czy ni ły się do roz -
sze rze nia je go for mu ły.

Ce lem kon kur su jest uch ro nie nie od
za pom nie nia pol skich tra dy cji zwią za -
nych ze świę ta mi Wiel kiej No cy. Naj -
po pu lar niej szy mi te ma ta mi nad sy ła nych
prac są: Nie dzie la Pal mo wa, ko szy czek
ze świę con ką, śmi gus – dyn gus. Każ de -

go ro ku, du żą wie dzą o zwy cza jach po -
wszech nie mniej zna nych, wy róż nia ją
się ma li ar ty ści z wio sek i mia ste czek.
Nie ob ce są im ta kie zwy cza je wiel ka -
noc ne jak: cho dze nie z ga i kiem, pa che -
ra ki, wie sza nie śle dzia. 

Roz strzy gnię cie VII edy cji kon kur su,
ro zda nie na gród i otwar cie wy sta wy po -
kon kur so wej od bę dzie się 3 kwiet nia
o godz. 12 w Do mu Dar mstadt. Wy sta -
wie, któ rą bę dzie moż na oglą dać do 19
kwiet nia (rów nież w so bo ty i nie dzie le
oraz w okre sie Świąt Wiel ka noc nych)
to wa rzy szyć bę dą war szta ty two rze nia
pi san ki.

Wstęp wol ny. (j)

Tra dy cyj na Wiel ka noc

Pra ca He le ny Ga wliń skiej z Miej skie go Oś rod ka Kul tu ry w Piotr ko wie Try bu nal skim



Po wy peł nie niu krzy żów ki li te ry
z zaz na czo nych pól – od 1 do 28 –
uło żą się w ha sło, bę dą ce pol skim
przy sło wiem, któ re wy star czy do -
star czyć do re dak cji w ra tu szu (Sta -
ry Ry nek 1, pok. 220) z po da niem
imie nia, naz wi ska i adre su au to ra do
koń ca kwiet nia, aby wziąć udział
w lo so wa niu atrak cyj nych na gród.


