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PISMO URZĘDU MIASTA PŁOCKA

Jerzy Kryszak:

Mistrz improwizacji
Satysfakcję teatralną mam już za sobą.
Wiem, co to jest wychodzić na scenę w
jednej głównej roli,
potem drugiej i kolejnych. Teraz robię to,
co mi sprawia większą
przyjemność.
I tylko ode mnie zależy, czy dostanę w łeb
pomidorem, czy będą gwizdy czy oklaski.

Czytaj str. 13

Ciuchcia Tumska

Od pierwszego maja na ulicach Płocka pojawi się atrakcja dla mieszkańców i turystów. W
każdy weekend i święta aż do końca sierpnia
będzie można pojeździć Ciuchcią Tumską.

Czytaj str. 7

Nie musi boleć

Radosnych Świąt Wielkanocnych
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością
oraz serdecznych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół

Choć kontynuują standardowe zakładanie endoprotez stawów kolanowych i biodrowych z
modyfikacjami oraz alloplastyki stawu barkowego czy skokowego, najbliższe miesiące chcą
poświęcić na rozwinięcie małoinwazyjnych
technik rekonstrukcyjnych, które pozwalają odbudować anatomię i biologię stawu.

Czytaj str. 8

życzą
Rada Miasta Płocka
Prezydent Miasta Płocka
Redakcja „Sygnałów Płockich”
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Piękny jubileusz

Dla melomanów
Można już kupować karnety na koncerty organizowane przez Płocką Orkiestrę Symfoniczną w drugim kwartale 2010 r.
Karnet kosztuje 190 zł.
Obejmuje udział w ośmiu
ko lejnych koncertach i
gwarantuje stałe miejsca
na sali koncertowej w
okresie kwiecień – czerwiec 2010. Szczegółowe
in for ma cje moż na uzy skać w ka sie POS, ul.
Bielska 9/11, tel. 24 364
10 85 od poniedziałku do
piątku w godz. 10 – 15, w
czwartki 10 – 17.
(ab)

Medalami przyznawanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie uhonorowane
zostały cztery płockie pary.

Pierwszy eksponat muzealny trafił 22 marca ze
Spichlerza do nowego budynku Muzeum Mazowieckiego, w którym na jesieni
tego roku otwarta zostanie
ekspozycja historyczno-regionalna. Jest to rura kanalizacyjna z XV lub XVI wieku. To symboliczny początek wprowadzania eksponatów do nowej siedziby.
Związana prawdopodobnie
z fundacją wodociągów
przez króla Jana Olbrachta
rura mierzy 5,7 m długości.
Dlatego jej przenosiny zorganizowano jeszcze przed
ukończeniem prac budowlanych przez otwór w tylniej
ścianie budynku.
(rł)
Wieczór
z Pawłowiczem
Zaplanowane na 25 marca
w Książnicy Płockiej spotkanie z Jackiem Pawłowiczem, autorem książki „Rotmistrz Pilecki 1901 – 1948”
nie odbyło się ze względu na
problemy zdrowotne autora.
Jacek Pawłowicz spotka się
z płocczanami 15 kwietnia o
godz. 18.
(rł)

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Początek
nowego muzeum

Złote gody obchodzili m.in. państwo Marianna i Stefan Rybiccy
Uroczyste obchody pięćdziesięciolecia małżeństwa odbywają się w Pałacu
Ślubów często. Tym razem prezydent Płocka Mirosław Milewski wręczył odznaczenia i złożył gratulacje Jubilatom: Ewelinie i Ryszardowi Karolkowskim,
Jolancie i Bogumiłowi Kubiakom, Barbarze i Zdzisławowi Piotrowskim oraz
Mariannie i Stefanowi Rybickim. Dla jubilatów i zaproszonych gości zaśpiewał
chór Puella Cantores Plocenses pod dyrekcją Anny Bramskiej i z akompaniamentem Wiktora Bramskiego.
Zaszczytu uczestnictwa w jubileuszu Złotych Godów może dostąpić każda para
z pięćdziesięcioletnim stażem małżeńskim. Wystarczy zgłosić się do płockiego
Urzędu Stanu Cywilnego z dowodami osobistymi i z odpisem aktu małżeństwa, je(sd)
śli ślub był zawarty poza Płockiem.

Zdrowotny konkurs
Prezydent Miasta Płocka ogłosił konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych w 2010 r.: Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów
sutka; Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów prostaty oraz
Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. Termin składania ofert upływa 12 kwietnia o godz. 15.30. Szczegóły dostępne na
(ab)
www.plock.eu w zakładce zarządzenia.

PREZYDENT ZARZĄDZIŁ
Płock w Grecji
Nasze miasto zaprezentuje się na 8. Międzynarodowym Kongresie Kulturalno-Turystycznym Yperia 2010 (8-11 kwietnia). W imprezie
biorą udział organizatorzy festiwali filmów turystycznych z różnych stron świata. W tym roku
po raz pierwszy festiwal odbędzie się w Grecji,
w Amorgos, gdzie powstaje Grecka Akademia
Filmów Turystycznych. W trakcie spotkania
dwuosobowa delegacja z Płocka zaprezentuje
materiały przygotowane z okazji obchodów roku chopinowskiego. Organizatorzy kongresu
pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia w Amorgos.
Środki na zdrowie
Rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2010 roku. Z budżetu miasta na
ten cel przeznaczonych zostanie ponad 340 tys.
zł. Środki te wykorzystane będą przez organizacje na: prowadzenie punktów konsultacyjnych na
terenie Płocka, w których udzielane są mieszkańcom porady z zakresu profilaktyki uzależnień,
rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie, udzielania pomocy osobom uzależnionym od
substancji psychoaktywnych, ofiarom przemocy
oraz ich rodzinom, prowadzenie działań na rzecz
społeczności lokalnej Płocka w zakresie edukacji
zdrowotnej, promocji zdrowia, propagowania
idei honorowego krwiodawstwa, prowadzenie
działań w zakresie upowszechniania w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. Wykaz wszystkich organizacji, które otrzymały dofinansowanie zamieszczony jest na stronie www.bip.ump.pl w
zakładce zarządzenia.
Pod drogę
Miasto kupi dwie działki niezabudowane przy
ul. Małopolskiej o pow. 40 i 87 mkw. Koszt ich
nabycia to – odpowiednio – 2 i 5 tys. zł. Tereny
zostaną przeznaczone pod budowę dróg w ramach
zadania inwestycyjnego „Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ul. Harcerskiej w prawo)”.
(m.d.)

Na okładce: Praca Joanny Matusiewicz,
lat 14 z Gdańska nadesłana na VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tradycje wielkanocne” organizowany przez Płocki Ośrodek
Kultury i Sztuki
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Komfortowe targowisko
Rynex przeprowadzi modernizację targowiska przy ul. Rembielińskiego.
– Dzięki temu poprawią się warunki korzystania z niego zarówno dla kupców, jak i ich klientów – wyjaśnia Marcin Jeżewski, wiceprezes Rynexu.
Zakres prac jest bardzo rozległy. Obejmuje m.in. budowę
nowych miejsc parkingowych,
instalację ekranów wzdłuż
ogrodzenia ul. Rembielińskiego w celu ustabilizowania ruchu powietrza nad wiatą, re-

mont hal, w tym naprawę dachów, malowanie ścian, ocieplenie i wymianę okien. Powstaną też nowe zadaszone stanowiska handlowe zamiast planowanych wcześniej pawilonów handlowych oraz na miej-

scu dotychczasowego parking
przy ul. Przemysłowej. Zaplanowano także zmianę zadaszenia pomiędzy pawilonami.
– Latem jest tu bardzo gorąco, jak w szklarni. Podniesienie
zadaszenia stworzy wolną prze-

Wizualizacja targowiska po modernizacji

Nadwiślańskie atrakcje
W naszym mieście powstanie molo, a na jego końcu wybudowana zostanie
restauracja. Inwestycja realizowana będzie w ramach zadania pn. Rozbudowa
i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno-rekreacyjne.

Solidna konstrukcja
Molo ma mieć wydłużony
kształt i będzie biec po łuku
ze wschodu na zachód. Jego
wymiary to: 357,8 metrów

długości i 5,3 metra szerokości podstawowej. W najszerszym miejscu molo będzie
mia ło 15,3 me tra. Obiekt
zbudowany będzie na pojedynczym rzędzie okrągłych
pali, które zostaną wwiercone co 20 metrów w dno Wisły. Konstrukcja mola będzie
stalowa, a jego nawierzchnia
wykonana z desek drewnianych o grubości 8 cm. Pod
restaurację ułożona zostanie
płyta żelbetowa o średnicy
25 metrów i grubości 30 cm.
Oparta będzie na palu centralnym o średnicy 100 cm
oraz na dwóch rzędach kołowych pali o średnicy 80 cm.
Barierki mola wykonane zostaną ze stali nierdzewnej, a
odstępy pomiędzy nimi wypełnione będą przezroczystymi płytami poliwęglanowymi. Na szczy tach słup ków
zainstalowane będzie oświetlenie.
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Restauracja z widokami
Restauracja kształtem przypominać będzie odwrócony,
ścięty stożek. Jego ściany wy-

dzie to obiekt jednokondygnacyjny, z którego korzystać
będzie można przez cały rok.
Powierzchnia użytkowa wyniesie prawie 173 mkw. Do
restauracji zostanie doprowadzo na in fra struk tu ra, czy li
m.in. energia elektryczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna. Lokal będzie klimatyzowany. Zarówno molo, jak i
restauracja dostępne będą dla
osób niepełnosprawnych.

W ten pejzaż wpisze się nowy element... molo
konane zostaną ze szkła odchy lo ne go od pio nu o 24
stopnie. Szyby zakryte będą
drewnianymi żaluzjami. Bę-

Kasa dla
Wodociagów
Wodociągi Płockie
otrzymały pieniądze
z Unii Europejskiej
na realizację projektu „Uporządkowanie
gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.
Całkowity koszt projektu to ponad 175,5 mln
zł, a kwota dofinansowa nia prze kra cza 76,4
mln zł. Stosowna umowa została podpisana 29
marca br.
W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie; Przebudowa i rozbu do wa prze pom pow ni
ścieków przy ul. Jasnej;
Budowa przepompowni
ścieków P5; Budowa ruro cią gów tłocz nych do
współpracy z przepom(opr. ab).
pownią P5.

Alina Boczkowska
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– Molo rozpoczynać się będzie na wysokości schodów
pro wa dzą cych od pom ni ka
Bro niew skie go w kie run ku
Wisły – mówi Marzena Sawic ka, dy rek tor Wy dzia łu
Inwestycji. – Tam zostanie
połączone z bulwarem. Kończyć się będzie na wysokości
Morki.
Budowla będzie południową
granicą portu jachtowego.
Oprócz funkcji spacerowej,
molo stanowić będzie dojście
do znajdującej się na końcu restauracji, a poza tym będzie
miejscem do cumowania statków rzecznych. – Będzie tam
miejsce dla około 250 jednostek pływających – wyjaśnia
Sawicka.

strzeń do cyrkulacji powietrza,
a dzięki temu będzie chłodniej –
mówi wiceprezes.
Prace będą prowadzone etapami i rozłożone są na kilka lat.
W tym roku zrealizowany będzie remont hali nr 3, budowa
parkingu na ponad 200 miejsc
postojowych przy ul. Rembielińskiego i zadaszenie stanowisk
przy hali nr 2. – Wkrótce wybierzemy firmę, która przygotuje
projekt techniczny, a po wykonaniu niezbędnych formalności
przystąpimy do realizacji tych
zadań – tłumaczy Jeżewski.
Z parkingu będą mogli korzystać nie tylko klienci, ale także
mieszkańcy. – Będą mogli parkować tu samochody w czasie,
kiedy targowisko jest nieczynne.
Dzięki temu będzie on maksymalnie wykorzystywany. W godzinach nocnych oraz w święta
trudno jest o miejsca parkingowe na osiedlu. Zachęcamy właścicieli parkingów przy centrach
handlowych do pójścia w ślady
Rynexu i otwarcia parkingów
dla mieszkańców okolicznych
osiedli – apeluje wiceprezes Jeżewski.
Modernizacja będzie finansowana ze środków własnych
spółki. Zakończenie wszystkich
prac zaplanowano do 2012 r.

– Piasek znajdujący się w
Wiśle za Morką zostanie refulowany i przeniesiony nieco
dalej, tam gdzie teraz odbywa

się Audioriver – mówi dyrektor. – Dzięki wyrównaniu terenu powstanie tam parking z
płyt ażurowych.

Ochrona skarpy i nabrzeża
Budowa mola kosztować będzie nieco ponad 15 mln zł. 18
marca miasto podpisało umowę z wykonawcą – konsorcjum
firm: Bilfinger Berger Budownictwo z Warszawy, NavimorIncest z Gdańska oraz Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane Alpex i Henczke-Budownictwo z Płocka. – Prace mają
potrwać sześć i pół miesiąca –
zapowiada Marzena Sawicka.
– Budowa mola, a w przyszłości pozostałych obiektów spowoduje wzmocnienie nabrzeża
oraz jego ochronę przed zniszczeniem w czasie zimy. Budowa infrastruktury technicznej,
czyli kanalizacji deszczowej
i sanitarnej spowoduje rozdział
wód opadowych od ścieków sanitarnych. Dzięki temu uregulowana zostanie gospodarka
wodno-ściekowa,
zgodnie
z obowiązującymi przepisami
i znacząco przyczyni się do
ochrony środowiska. Zlikwidowany zostanie m.in. tzw.
proces rozmiękczania Skarpy
M.D.
Wiślanej.
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Hola do przedszkola
Płoccy urzędnicy zadecydowali, że w tym roku w każdym miej skim przed szko lu
będzie obowiązywał taki sam
regulamin rekrutacji i wymagane będą takie same dokumenty. Chodzi o to, żeby rodzice, bez względu na to, którą placówkę wybiorą, mieli
pewność, że kandydatura ich
dziecka będzie rozpatrywana
w taki sam sposób.
Podobnie, jak w latach poprzed nich, pier wszeń stwo
mają dzieci zameldowane na
terenie Płocka oraz te, które
już uczęsz cza ją do przedszkola. W tym drugim przypadku warunkiem do skorzystania z tzw. możliwości konty nu a cji jest zło że nie w
przed szko lu
sto sow ne go
oświadczenia.
Wszystkie niezbędne informacje na temat rekrutacji do
przedszkoli oraz dokumenty
moż na uzy skać w każ dym
przedszkolu. We wszystkich
placówkach będą plakaty informacyjne oraz ulotki dla
rodziców. Komplet informacji wkrótce powinien znaleźć
(opr. rł)
się w Internecie.
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Rozpoczął się nabór do przedszkoli. Przyjęcia do wszystkich miejskich
placówek na rok 2010/11 prowadzone będą według jednolitych zasad i
według jednego harmonogramu.

Przedszkolaki z MP nr 1
Harmonogram rekrutacji
6 kwietnia – składanie kart kontynuacji
12 kwietnia – początek tzw. rekrutacji zasadniczej, czyli
opublikowanie informacji o liczbie miejsc dostępnych w rekrutacji w poszczególnych grupach wiekowych
12 – 30 kwietnia – pobieranie i składanie w przedszkolach
kart zgłoszeń wraz z załącznikami. Uwaga! Karty przyjmowane będą tylko do godz. 15.
14 maja o godz. 14 – ogłoszenie wyników rekrutacji
do 19 maja do godz. 15 – potwierdzanie woli przez rodziców
dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkoli
21 maja o godz. 14 – ogłoszenie list przyjętych do przedszkoli oraz opublikowanie informacji o pozostających wolnych miejscach
21 maja od godz. 14 do 31 maja do godz. 15 – rekrutacja
uzupełniająca, czyli przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń w
rekrutacji uzupełniającej

Pomagają na rynku pracy
Miejski Urząd Pracy realizuje projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej, w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI, Działanie
6.1, Poddziałanie 6.1.2 i Poddziałanie 6.1.3, które mają na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych.
Jeden z nich to „Pośrednik,
doradca – profesjonalnym pracownikiem Miejskiego Urzędu
Pracy w Płocku”. Pieniądze unijne przeznaczane są na dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy stażystów i doradców zawodowych stażystów.
Według założeń ma to poprawić
jakość i skuteczność działań w
zakresie pośrednictwa pracy i
poradnictwa zawodowego oraz
podnieść poziom świadczonych
usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
W ramach projektu MUP w
2009 roku zatrudnił 13 osób – 8
pośredników pracy stażystów i
5 doradców zawodowych stażystów. W lutym br. dodatkowo
ogłoszony został nabór na 5
pośredników i 3 doradców. Projekt prowadzony będzie do koń-

ca grudnia 2010 r. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe są bezpłatne.
Kolejny projekt – „Aktywny
Płock – wyrównywanie szans
bezrobotnych a rynku pracy w
Płocku” – realizowany jest od
2008 roku. Ze wsparcia korzystają przede wszystkim osoby,
które mają największe trudności
z wejściem i utrzymaniem się
na rynku pracy. Od lutego do
czerwca br. MUP chce, aby 240
osób miało możliwość zdobycia
doświadczenia zawodowego
poprzez odbycie stażu.
Od marca do lipca odbędą się
szkolenia dla 115 osób. Do lipca potrwa też program, w którym 76 osób będzie miało możliwość na zdobycie jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej.

W programach mogą wziąć
udział osoby: bezrobotne do 25.
roku życia i powyżej 50. roku
życia, długotrwale bezrobotne,
bezrobotne niepełnosprawne
oraz bezrobotni powyżej 45. roku życia, spełniający warunki
udziału w programie określone
w art. 49 ustawy z 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy. (m.d.)
Szczegółowe informacje:
MUP, ul. 3 Maja 16. W sprawie stażu – sala obsługi
klienta, stanowisko 9 i 10, tel.
24 367 18 47 (48), w sprawie
szkoleń – pokój 121, tel. 24
367 18 66, w sprawie środków na podjęcie działalności
gospodarczej – sala obsługi
pracodawców 2, stanowisko
12, tel. 24 367 18 39 (37).

Rodzic w stanie zagrożenia
Szkolimy się, by pójść na lepszą uczelnię lub zdobyć dobrą pracę. Aby powitać nasze dziecko na
świecie odwiedzamy szkołę rodzenia, a potem...
zwykle zdajemy się na intuicję.
Intuicja jest bardzo ważna, ale
szczypta wiedzy nikomu nie
zaszkodziła. Gdy maleńkie
dziecko ciągle płacze i nikt, nawet lekarz, nie wie dlaczego,
gdy bez widocznego powodu
maluch się złości, gdy nie chce
być posłuszny i później, gdy np.
wychowawczyni z przedszkola
skarży się, że nasza pociecha popada w konflikty z innymi dziećmi może pojawić się poczucie
bezradności, wstyd i złość.
– Wychodząc naprzeciw takim
kłopotom rodziców i mając
świadomość, że pozostawienie
bez rozwiązania może w przyszłości skutkować bardzo poważnymi trudnościami wychowawczymi, proponujemy rodzicom małych dzieci udział w warsztatach „Doskonalenie umiejętności wychowawczych” – mówi
Anna Piechocińska z Wydziału
Zdrowia Urzędu Miasta.
Zajęcia poprowadzi Wiesława
Rutkowska, doświadczony pedagog i wieloletni doradca metodyczny, która od wielu lat uczy

rodziców i nauczycieli skutecznego rozwiązywania problemów
wychowawczych. Cykl warsztatów będzie obejmował minimum
20 godzin (w razie potrzeby liczba godzin może ulec zwiększeniu) dla rodziców dzieci do 6 lat.
Warsztaty będą odbywały się we
wtorki w godz. 17 – 20. Na pierwsze spotkanie informacyjne
Wydział Zdrowia zaprasza 13
kwietnia o godz. 17 do Miejskiego Centrum Rozwiązywania
Problemów Społecznych przy ul.
Misjonarskiej 22. Aby wziąć
udział w warsztatach wystarczy
zgłosić się do wychowawcy, dyrektora przedszkola lub skontaktować się z Anną Piechocińską,
pracownikiem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych pod nr
tel. (24) 367 17 20, 24 367 17 04.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Ze względu na ograniczoną
liczbę miejsc o udziale decyduje
kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia
przyjmowane będą do 7
(rł)
kwietnia.

Pieniądze na kulturę i sport
11 organizacji pozarządowych otrzymało dofinansowanie z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, a 14 – z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Oferty wybrane zostały
przez komisję w ramach konkursu ogłoszonego – jeszcze w
grudniu ubiegłego roku – przez
miasto. Na działania z zakresu
kultury i sztuki w I edycji miasto przeznaczy blisko 155 tys.
zł, a na zajęcia sportowe – pra-

wie 990 tys. zł. Niektóre organizacje otrzymały pieniądze na
realizację więcej niż jednego
projektu. Wykaz organizacji,
zadań oraz wysokość przyznanych dotacji zamieszczone są
na www.ump.pl w zakładce zarządzenia.
(m.d.)

Szansa dla bezrobotnych
Pomoc doradcy zawodowego, sfinansowanie terapii
psychologicznej czy rodzinnej oraz kursy i szkolenia
oferuje płocki MOPS osobom pozostającym bez pracy.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku prowadzi rekrutację uczestników do udziału w
projekcie systemowym „Droga
do aktywności”, współfinansowanym przez Unię Europejską.
Uczestnikami mogą być mieszkańcy Płocka, którzy korzystają z
pomocy MOPS i nie pracują, mimo że są w tzw. „wieku aktywności zawodowej”. Przyjmowane
są też osoby posiadające ważne
orzeczenie o niepełnosprawności
oraz osoby opuszczające rodziny
zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze. MOPS proponuje m.in.: organizację oraz fi-

nansowanie poradnictwa, wsparcie indywidualne oraz grupowe
w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, np. treningi
umiejętności i kompetencji społecznych. W planach jest również
finansowanie terapii psychospołecznej, turnusów rehabilitacyjnych czy zajęć rehabilitacyjnych
zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych.
Wszyscy
zainteresowani
udziałem w projekcie mogą
przyjść do Biura Projektu przy
ul. Wolskiego 4, pok. 18,19,20
lub zadzwonić pod nr (24) 364
(op. rł)
02 24, 364 02 78.
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Sojusznik w Parku

Płocki CIFAL jako wzór
W piątek, 19 marca, do Płocka przyjechała czteroosobowa delegacja Zgromadzenia Narodowego Korei Południowej, aby przyjrzeć się funkcjonowaniu
centrum szkoleniowego CIFAL Płock.

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Celem jest współpraca obu
podmiotów, mająca na celu pozyskanie zagranicznych inwestorów, którzy chcieliby działać
w naszym mieście.

Bożena Czaja,
członek zarządu PAIiIZ
– To pierwsze porozumienie,
które agencja podpisuje z parkiem technologicznym – mówiła
Bożena Czaja, członek zarządu
PAIiIZ. – Zdecydowaliśmy się
na taki krok z dwóch powodów.
Po pierwsze położenie Płocka i
PPP-T jest bardzo dobre. Po

drugie przygotowanie terenu
pod inwestycje jest doskonałe.
Inwestorzy mogą od razu korzystać z całej potrzebnej infrastruktury.
PAIiIZ chce pomóc przy
współpracy, mającej na celu
także stworzenie właściwej strategii marketingowej i promocyjnej Parku. Agencja liczy na
przyciągnięcie inwestorów nie
tylko z branży chemicznej. –
Chcemy postawić też na sektor
BPO* – mówiła Czaja.
Ostrzegała jednak, że znalezienie inwestorów może potrwać nawet kilka miesięcy, choć
zdarza się – wprawdzie rzadko –
że umowy podpisywane są po 23 tygodniach negocjacji.
– Zawarte porozumienie nie
oznacza to, że będziemy liczyć
tylko na PAIiIZ – zapewniała
Iwona Lewandowska, p.o. prezesa zarządu PPP-T. – Do połowy kwietnia planujemy podpisanie umów z dwoma kolejnymi
inwestorami krajowymi. Ponadto cały czas staramy się o pozyskanie środków z funduszy europejskich. Zostały dwa miesiące
na złożenie kompletu dokumentów do Urzędu Marszałkowskie-

go, a później będziemy czekać
na ich pozytywne rozpatrzenie
przez zarząd województwa mazowieckiego.
Park stara się o ponad 90 mln
zł na inwestycje, które mają
kosztować 240 mln zł. Gdy pieniądze zostaną przyznane będzie
można podpisać umowy i od
2011 roku rozpocząć inwestycje, m.in. zbudowanie w porozumieniu z Politechniką Warszawską nowoczesnego laboratorium i stworzenie ośrodka badawczo-rozwojowego. – Jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z planem, to realizacja inwestycji potrwa około 2-3 lat – mówiła Lewandowska.
PPP-T chce także przystąpić
do uzbrojenia terenu pod strefą
(m.d.)
1 i 2 Parku.
* BPO Business Process Offshoring to wydzielanie i przenoszenie nieprodukcyjnych funkcji firm za granicę. W Polsce
zaczął się rozwijać ok. osiem lat
temu, głównie w formie międzynarodowych centrów usług
z zakresu księgowości i finansów, ale również prac badawczo – rozwojowych.

„Szóstka” ma patrona
Każdej społeczności szkolnej potrzebny jest drogowskaz, autorytet, wzór, z którego można czerpać. Takim wzorem jest dla nas druh Wacław Milke, nasz patron – powiedziała Lucyna Małolepsza, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 6.

FOT. RADOSŁAW ŁABARZEWSKI

W czwartek, 25
w który wpisane
marca 2010 roku,
są słowa „chleb,
po 87 latach od zapokój, wolność”.
łożenia, „Szóstka”
– Ponad 90 lat
otrzymał swojego
społeczność
patrona, którym zoszkolna czekała
stał założyciel i
na swojego pawieloletni kierowtrona. Wybralinik zespołu „Dzieci
ście wspaniałego
Płocka”. Dlaczego
człowieka – móon? Bo z tej szkoły
wił obecny na
rekrutował dzieci i
uroczystości premłodzież do pierzydent Mirosław
wszego składu zesMilewski, który
połu. Dzieci, rodziprzekazał sprzęt
Uczniowie klas III w imieniu całej szkoły
ce i nauczyciele
elektroniczny dla
złożyli przysięgę na nowy sztandar
jednogłośnie zdeszkoły
oraz
cydowali, że to jedyny i najlep- Tomasz Korga, wręczony został obietnicę poprawy zaplecza sanszy kandydat na patrona.
szkole nowy sztandar. Podobnie itarnego.
Podczas uroczystości, na któ- jak 75 lat wcześniej, kiedy szkoPodczas uroczystości pokarej obecni byli m.in. Karol Se- ła z żeńskiej stała się koeduka- zany został film prezentujący
mik, Mazowiecki Kurator cyjną, 25 marca otrzymała nowy sylwetkę patrona, a nauczyciele
Oświaty, prezydent Płocka Mi- sztandar z Matką Boską Apoka- – i jednocześnie absolwenci
rosław Milewski i jego zastępca liptyczną i napisem „Matko szkoły – Marta Szczecińska
Piotr Kubera oraz przewodni- chroń nas”. Teraz zastąpi go i Tomasz Wolny przygotowali
czący Rady Miasta i – jak się nowy z wizerunkiem „Dzwonu wraz z dziećmi program arty(rł)
okazuje – absolwent „Szóstki” Pokoju” z placu 13 Straconych, styczny.
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FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny podpisał porozumienie z Polską
Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Koreańczycy gościli w ratuszu, gdzie spotkali się
z prezydentem Mirosławem Milewskim
i zastępcą prezydenta Dariuszem Zawidzkim
Koreańczycy odwiedzili nasze miasto po raz drugi, ponownie wybierając płocki CIFAL, aby porozmawiać o doświadczeniach w jego prowadzeniu, przed otwarciem własnego Centrum w Korei.
CIFAL, czyli Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe
dla Władz Lokalnych, powstał
w Płocku przed 6 laty, aby
szkolić, przede wszystkim
przedstawicieli instytucji publicznych i prywatnych oraz
władz lokalnych z Europy
Środkowo – Wschodniej, w

sprawnym dostarczaniu i realizowaniu podstawowych usług
świadczonych lokalnym społecznościom. W tym czasie
przeprowadził wiele szkoleń
na temat gospodarki odpadami, transportu miejskiego,
ekologii i technologii informacyjnych w nauczaniu.
Najbliższe szkolenie, jakie
planuje CIFAL Płock, odbędzie
się w dniach 12 – 14 kwietnia.
Będzie dotyczyć partnerstwa
prywatno-publicznego w inwestycjach w krajach Środkowej
i Wschodniej Europy.
(rł)

Podziękowanie za serce
Prezydent Mirosław Milewski spotkał się w ratuszu
z 21 przedsiębiorcami, którzy w ubiegłym roku włączyli się, za pośrednictwem miejskich urzędników,
w akcje charytatywne.
Wśród zaproszonych gości
znaleźli się przedstawiciele
firm z Płocka i okolic, ale także z Gostynina oraz Warszawy. Dla potrzebujących przekazali w ubiegłym roku m.in.
materiały budowlane, sprzęt
AGD, wędliny, makarony,
odzież, obuwie oraz siedziska
rehabilitacyjne, których wartość przekroczyła 26 tys. zł.
– Ta kwota wyliczona jest
po cenach hurtowych – mówił
Jan Siodłak, kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Och ro ny Lud ności
i Spraw Obronnych, zajmującego się pozyskiwaniem darów. – Gdyby liczyć po cenach detalicznych, to ich war-

tość byłaby dwu- a nawet trzykrotnie wyższa.
Darczyńcy otrzymali listy
gratulacyjne z podziękowaniami od prezydenta, ratuszowe
kalendarze oraz drobne upominki. – Cieszę się, że z roku
na rok pomoc przekazywana
potrzebującym jest coraz większa – mówił prezydent Milewski. – Od wielu lat pomagają te
same firmy, ale pojawiają się
też nowi ofiarodawcy, co bardzo nas cieszy. Państwa dary
trafiają do najbardziej potrzebujących.
Spotkanie było również okazją do rozmów na temat małej
i średniej przedsiębiorczości w
Płocku.
(m.d.)
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Zebra w akcji

Zmiany u dzielnicowych (3)

FOT. KMP PŁOCK

Cztery dziewczyny z teatru Pantomima, cudacznie poprzebierane, obowiązkowo w kamizelkach odblaskowych, zrobiły nie lada zamieszanie na
deptaku. W ruch poszły gwizdki i piszczałki, które przyciągały uwagę
przechodniów. Płocczanie w tak nietypowy sposób uczyli się, dlaczego
warto nosić odblaski.

Nawet najmłodsi wiedzą, że trzeba nosić odblaski
Happening był dziełem Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
Aktorki razem z policjantami na
ulicy Tumskiej uczyli, że pieszy
koniecznie musi nosić odblaski,
bo ratują one życie. Wszystko w
ramach trwającej od końca
ubiegłego roku kampanii społecznej „Zebra w paski też nosi
odblaski”.
Dzieci i dorośli dostawali odblaskowe zawieszki ufundowane przez Fundację Orlen Dar
Serca. Ale żeby je dostać, wiele
osób musiało sobie zasłużyć odpowiadając np. na pytanie: „Do
ilu lat odblaski są obowiązkowe
poza terenem zabudowanym?”.
I tu miła niespodzianka, bo prawie wszyscy wiedzieli, że do 15.

roku życia. Niektórzy uczestnicy
wiosennej zabawy musieli wykazać się sprawnością fizyczną,
np. robić przysiady, albo powalczyć o nagrodę w „biegu ulicznym” na krótkim dystansie.
Nieopodal stał radiowóz policyjny, a w nim czekała moc
atrakcji. – Pracownicy i policjanci z wydziału prewencji
pozwalali buszować we wnętrzu
dzieciakom, które dobrze odpowiedziały na pytania. Najmłodsi mieli nawet przywilej włączenia syreny, która wyła co chwila ku uciesze samych zainteresowanych, a zaciekawieniu innych – opowiada Anna Lewandowska z zespołu prasowego
KMP. – Można też było zrobić

sobie pamiątkowe odciski palców, zakuć się w kajdanki czy
powywijać policyjną pałką. Co
odważniejsi zakładali na głowę
czapkę policjantki i dumnie pozowali do zdjęć.
Jak powiedziała Renata Mosiołek, dyrektor POKiS-u, to
pierwszy taki happening z serii
imprez, w których będzie
uczestniczyła „zebra w paski”.
Będzie to stały punkt programu
wszystkich plenerowych widowisk i imprez. W pracowni plastycznej powstaje zebra-kukła,
która z pewnością stanie się
przebojem tegorocznych atrakcji dla płocczan i turystów. I będzie wszystkim przypominać o
(m.d.)
odblaskach.

z redakcyjnej poczty
Bardzo proszę o złożenie za pośrednictwem Waszej Redakcji podziękowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Płocku, za udział w akcji przeciwpowodziowej w Borowiczkach,
w pierwszych dniach marca br.
Udział strażników w umacnianiu wałów przeciwpowodziowych i umocnień był naprawdę
ofiarny. Między innymi nosili worki z piaskiem, umacniali wały, wydatnie pomagali ludności w
zabezpieczaniu jej mienia. Widoczne było zaangażowanie funkcjonariuszy, poświęcenie, nikt
się nie oszczędzał. Zadaje to kłam obiegowej opinii, że Straż Miejska wyłącznie karze mandatami za najdrobniejsze wykroczenia. Tym razem jej funkcjonariusze udowodnili, że w sytuacjach kryzysowych, kiedy wystąpi prawdziwe zagrożenie, rzeczywiście służą pomocą ludności.
To dowód na to, że Polacy potrafią się integrować w sytuacjach zagrożenia, a wszelkie takie
sytuacje (oby naturalnie było ich jak najmniej) czy przypadki wyłącznie to potwierdzają. Chociaż piszę to ja sam, zapewniam, że pod tym podziękowaniem podpisałaby się większość mieszkańców Osiedla Borowiczki. Raz jeszcze – Bardzo Dziękujemy!
Waldemar Has
mieszkaniec Borowiczek

Nowe rewiry, numery telefonów, nazwiska dzielnicowych oraz ulice, którymi się opiekują.
Rejon nr 15 – mł. asp. Piotr Dziubała, pokój nr 208, tel. 024
266 11 78, kom. 96 497 134, e-mail: p.dziubala@mazowiecka.policja.gov.pl
Ulice: Grodzka, Jerozolimska, Kościuszki (od nr 1 do nr 9 i od
nr 2 do 12), Kozia, Kwiatka (od nr 1 do 49 i od nr 2 do 44), Małachowskiego, Mostowa, Piekarska, Plac Narutowicza, Rybaki,
Staromiejska, Stary Rynek, Synagogalna, Teatralna, Tumska (nr
1-3), Sienkiewicza (od nr 34 do 52 i od nr 43 do 65), Bielska (od
nr 1 do 11 i od nr 2 do 10).
Rejon nr 16 – mł. asp. Mariusz Sobiecki, pokój nr 211,
tel.024 266 11 62, kom.96 497 107, e-mail:m.sobiecki@mazowiecka.policja.gov.pl
Ulice: Dobrowolskiego, Gintera, Graniczna (od nr 11 do 53 i
od nr 22 do 46), Otolińska (od nr 21 do nr 31A i 12 do końca),
al. Piłsudskiego (od nr 33 do nr 41 i od nr 28 do 52), Wyszogrodzka (od nr 65 do 91B).
Rejon nr 17 – mł. asp. Piotr Sawicki, pokój nr 211, tel. 024
266 11 62, kom. 96 497 122, e-mail: p.sawicki@mazowiecka.policja.gov.pl
Ulice: Banacha, Chopina (od Otolińskiej do Lachmana), Gierzyńskiego, Heweliusza, Kaczmarskiego, Kolberga, Kopernika,
Kołłątaja, Lachmana, Krzywickiego, Otolińska (od nr 2 do 10
i od nr 11 do 19), Rozego, Staszica, Piaska, al. Piłsudskiego
(nr 31), Stodółkiewicza.
Rejon nr 18 – sierż. sztab. Maciej Kowalski, pokój nr 211,
tel. 024 266 11 62, kom. 696 497 114, e-mail: m.kowalski@mazowiecka.policja.gov.pl
Ulice: Błotna, Gronowa, Gęsia, Jesienna, Kacza, Lenartowicza
(od nr 10 do 28 i od 7 do 25), Letnia, Łąkowa, Maneżowa, Niecała, Oaza, Otolińska (od nr 3 do 7A), Owocowa, al. Piłsudskiego (od nr 2 do 8), Podchorążych, Powstańców Styczniowych,
Pszenna, Saperska, Sienna, Spółdzielcza, Strzelecka, Torowa,
Ułańska, Wronia, Wspólna, Wyszogrodzka (od nr 1 do 63),
Zdziarskiego, Zakątek, Żabia, Żytnia, 4 Pułku Strzelców Konnych, 8 Pułku Artylerii Lekkiej.
Rejon nr 19 – asp. Romuald Kinalski, pokój nr 211, tel. 024
266 11 62, kom. 96 497 120, e-mail: r.kinalski@mazowiecka.policja.gov.pl
Ulice: Agrestowa, Akacjowa, Batorego, Boczna, Brzozowa,
Bukowa, Chabrowa, Dębowa, Dolna, Działkowa, Dziedziniec,
Fabryczna, Filtrowa, Górna, Grabówka (od nr 2 do 16 i od 1 do
19), Głowackiego, Graniczna (od nr 48 i od nr 57 do końca),
Imielnicka, Jodłowa, Kalinowa, Kawieckiego, Klonowa, Lenartowicza, Malinowa, Modrzewiowa, Miła, Norbertańska, Obejście, Ośnicka, Partyzantów, Poprzeczna, Paśniki, Plac Zielony,
Południowa, Różana, Rzeczna, Sadowa, Słoneczna, Słowicza,
Studzienna, Świerkowa, Urocza, Wesoła, Wiślana, Wiatraki,
Widok, Wodna, Wyszogrodzka (od nr 2 do 108), Zalesie, Zaułek, Źródlana.
Rejon nr 20 – sierż. Krzysztof Lewandowski, pokój nr 210,
tel. 024 266 11 61, kom. 696 497 090, e-mail: kr.lewandowski@mazowiecka.policja.gov.pl
Ulice: Drzewna, Gajowa, Gromadzka, Jaworowa, Kapitańska, Kolejowa (od nr 2 do 48), Kotwiczna, Kutnowska (nr parzyste), Leśna, Marynarska, Myśliwska, Osiedlowa, Parkowa,
Piaskowa, Podleśna, Popłacińska, Portowa, Przytulna, Sołdka,
Stoczniowa, Strażacka, Sucha, Sukcesorska, Szkutnicza, Tartaczna, Teligi, Ukośna, Wesółka, Wrzosowa, Wysoka, Zagroda, Zdrojowa, Zielona.
Rejon nr 21 – mł. asp. Jarosław Grobelski, pokój nr 210, tel.
024 266 11 61, kom. 696 497 138, e-mail: j.grobelski@mazowiecka.policja.gov.pl
Ulice: Browarna, Chmielowa, Cicha, Ciechomicka, Dobrzykowska, Edukacyjna, Faustyny, Gąbińska, Górska, Góry, Grabińska, Herbaciana, Janówek, Jeziorna, Jordanowska, Kolejowa (od
nr 1 do 47), Krakówka, Kręta, Kutnowska (nr nieparzyste), Lawendowa, Letniskowa, Łącka, Miętowa, Na Stoku, Nadwiślańska,
Nauczycielska, Nizinna, Nowociechomicka, Nowoosiedlowa,
Ogrodowa, Okopowa, Pedagogiczna, Piwna, Przeprawa, Przesmyk, Przyszkolna, Rekreacyjna, Rumiankowa, Sannicka, Semestralna, Siewna, Spokojna, Tęczowa, Tokarska, Tymiankowa, Wakacyjna, Wąska, Wczasowa, Włościany, Wygon, Ziołowa.

opr.(m.d.)
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Jazda pełna wrażeń Miejska turystyka
W pierwszy kurs po mieście
zabrał dziennikarzy prezydent
Mirosław Milewski i jego zastępca Tomasz Kolczyński.
– Rozszerzamy ofertę turystyki weekendowej – wyjaśniał
Mirosław Milewski. – Pojazd
wyposażony jest w system nagłaśniający. Będzie można nie
tylko zwiedzić miasto, wygodnie dostać się na nabrzeże wiślane, ale też wysłuchać informacji o Płocku. W środku tygodnia na zamówienie będą
mogły z kolejki korzystać grupy zorganizowane.

Malownicza podróż
W dwóch wagonikach
Ciuchci Tumskiej może jednorazowo pojechać 40 pasażerów.
Trasa przejazdu rozpoczyna się
na ul. Warszawskiej. Następnie
kolejka będzie podążać przez
Pl. Dąbrowskiego, ul. Kościuszki, Pl. Narutowicza, ul.
Teatralną, Małachowskiego,
Stary Rynek (wzdłuż budynków 20 i 22). Na ul. Grodzkiej
będzie przystanek. Ciuchcia
dalej pojedzie przez Pl. Narutowicza, ul. Mostową, ul. Rybaki
i zatrzyma się na przystani. Następnie trasa będzie prowadzić
do przystanku przy Zalewie Sobótka. Stamtąd kolejka pojedzie do końca Sobótki, później
ul. Kazimierza Wielkiego na
Stary Rynek i zatrzyma się przy
Domu Darmstadt. Stąd Ciuchcia dojedzie do przystanku przy
ul. Warszawskiej, gdzie kończy
się trasa. Bilet na cały przejazd,
który trwa ponad godzinę,

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Od pierwszego maja na ulicach Płocka pojawi się atrakcja dla mieszkańców i turystów. W każdy weekend i święta aż do końca sierpnia będzie
można pojeździć Ciuchcią Tumską.

Ciuchcia Tumska wkrótce pojawi się
na ulicach Płocka
kosztuje 5 zł. – Rozmieszczenie
przystanków może być skorygowane w trakcie sezonu w oparciu o opinie użytkowników –
tłumaczył prezydent Milewski.
Kolejka będzie wykonywać
pięć kursów dziennie, pierwszy od godz. 11, następne co
półtorej godziny.

Dla przyjezdnych
i miejscowych
Podczas „próbnego” przejazdu Ciuchcia Tumska wzbudzała duże zainteresowanie przechodniów. Ludzie zatrzymywali
się zaciekawieni, machali do pasażerów kolejki. Dlatego za trafiony należy uznać pomysł wykorzystania pojazdu także do
promocji imprez. – Wagoniki
będę wspaniałym nośnikiem reklamowy dla poszczególnych festiwali – wyjaśniał Witold Rogowiecki, dyrektor Wydziału

Kolorowo i pachnąco
W tym roku wiosną zostanie posadzonych w Płocku prawie 56 tys. różnych gatunków kwiatów.
Najwięcej roślin, bo aż 12,8
tys. sztuk wybrana w przetargu
firma posadzi przy Placu
Obrońców Warszawy. Pacioreczniki o kwiatach czerwonych, pomarańczowych lub różowych, czerwone begonie, aksamitki żółte i zielistki utworzą
tam kwietniki dywanowe.
10 tys. sztuk rozkwitnie na
Bulwarze nad Wisłą. Powstanie tam duży herb miasta,

utworzony z begonii o czerwonych liściach i różowych kwiatach oraz rozchodnika. Na bulwarze nie zabraknie też roślin
w kwietnikach i kwiatonierach.
Kolorowo wyglądać też będą płockie ronda. Żółte i pomarańczowe aksamitki, szałwia
torreador oraz begonie i czerwonolistna iresina ubarwią
rondo im. Grabskich przy ul.
Dobrzyńskiej. Na Radziwiu,
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Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą. – Wpływy z biletów nie pokryłby kosztów użytkowania kolejki, dlatego władze
miasta za wykorzystywanie jej w
celach promocyjnych zapłacą
właścicielowi kolejki 20 tys. zł w
ciągu całego sezonu.
Kolejka ma na stałe wpisać
się w krajobraz naszego miasta.
W tym roku wznowione będą
też rejsy statkiem po Wiśle.
– Kilka lat temu powstał pomysł postawienia na turystykę
weekendową w Płocku. Chcemy dotrzeć z naszą ofertą m.in.
do mieszkańców nieodległych
aglomeracji, jak Warszawa czy
Łódź. Dlatego wciąż staramy
się wzbogacać ofertę o nowe
propozycje na atrakcyjne spędzenie czasu wolnego w naszym
mieście – wyjaśniał prezydent
Milewski.

Alina Boczkowska

na rondzie im. Lajourdie posadzonych będzie ponad 3,8 tys.
aksamitek pomarańczowych.
Jak zwykle kwiaty ozdobią
Plac Narutowicza. Tu najwięcej będzie begonii oraz pelargonii. W kwiatonierach i w
trójkącie w jezdni koło Biblioteki im. Zielińskich posadzone
zostaną pelargonie rabatowe o
czerwonych kwiatach. Zakwitną one również w kwiatonierach na Nowym Rynku od
strony Al. Jachowicza.
W Parku Północnym na
Po dolszy cach po sadzo nych
będzie prawie 7 tys. roślin.
Najwięcej będzie szałwii

100 tysięcy złotych miasto przeznaczy na realizację
zadań publicznych z zakresu turystyki w 2010 roku.
Otrzyma je siedem organizacji, które zrealizują
11 zadań.
Cho rą giew Ma zo wiec ka
Związku Harcerstwa Polskiego po nad 12 tys. zło tych
z budżetu miasta wyda na orga ni za cję XXXIII Ogól no polskiego Harcerskiego Rajdu „Wi sła 2010”. Po nad
7 tys. zł miasto przekazało na
cykl przedsięwzięć pn. „Na
Szlaku IV”.
Klub Inteligencji Katolickiej otrzymał 1,8 tys. zł na
projekt „Turystyka to radość
i edukacja dzieci”.
Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna za 12,4 tys.
zł zamierza wytyczyć szlaki
turystyczno-spacerowe Płocka. 10 tys. zł ma kosztować
In ter ne to wy Por tal Tu ry styczny Płocka.
Od dział Miej ski PTTK
otrzymał prawie 38 tys. zł.
Najwięcej, bo aż 29,5 tys. zł
wyda na organizację rajdów,
zlotów, konkursów oraz znakowanie szlaków turystycznych. Cykl prelekcji, spacerów i wy ja zdów szla kiem
Cho pi na kosz to wać bę dzie
5,6 tys. zł. Co tydzień przewodnicy i przodownicy turystyki z płockiego PTTK będą
zabierać płocczan na szlaki
turystyczne miasta i okolic.
Na tę ini cja ty wę od dział
otrzymał 2,85 tys. zł.
Pro jekt pn. „Ro we rem
przez historię” realizowany
przez Stowarzyszenie „Nasza
Fara” dofinansowano z budżetu miasta kwotą 7,2 tys.
zł. Walory turystyczne Płocka poznawać będą także seniorzy z Uniwersytetu Trze-

błyszczącej o czer wo nych
kwiatach oraz aksamitek żółtych. Nie zabraknie też kwiatów przy ul. Miodowej przy
przystanku autobusowym.
Pracownicy dosadzą kwiaty
m.in. na kwietniku przy pomniku Łukasiewicza, Pasażu Vuka
Karadzica, przy pomniku Broniewskiego i na Placu Obrońców Warszawy od strony Urzędu Wojewódzkiego.
Nasadzenia rozpoczną się 18
maja, a zakończą 7 czerwca.
Przetarg wygrał warszawski
Zakład Robót Ogrodniczych
i Brukarskich. Prace wycenił na
blisko 147 tys. zł.
(m.d.)

ciego Wieku. Na ten cel miasto przyznało 1,3 tys. zł.
Z okazji 60-lecia Miejskiego Ogro du Zo o lo gicz ne go
pow sta nie prze wod nik dla
zwiedzających. Jego przygotowaniem zajmie się Towarzy stwo Przy ja ciół MOZ,
które na ten cel otrzymało 10
(m.d.)
tys. zł.
KOMENTARZ

Tomasz Kolczyński
zastêpca Prezydenta,
przewodnicz¹cy komisji
konkursowej

W tym roku na konkurs
wpłynęło 12 ofert. Jedna została odrzucona ze względów formalnych. Turystyka
jest jednym z priorytetów
miasta, dlatego cieszy fakt,
że coraz więcej organizacji
korzysta z dofinansowania z
budżetu miasta. W 2010 roku przeznaczyliśmy na ten
cel więcej środków niż w
ubiegłym roku.
Oferty organizacji zajmu ją cych się tu ry sty ką,
które wpłynęły na konkurs
są różnorodne i – co bardzo ważne – skierowane do
wszyst kich grup wie ko wych. Niek tó re pro jek ty
uzupełniają się, np. znakowanie szlaków turystycznych pro wa dzo ne przez
PTTK oraz PLOT. Ta
ostatnia organizacja, działająca od niedawna, opracuje projekty graficzne i
zajmie się drukiem ulotek,
w których pokazane zostaną trasy spacerowe w naszym mie ście. Na to miast
oddział miejski PTTK oznakuje szlaki, które rozpoczynają się w Płocku, ale
wy cho dzą po za gra ni ce
(not. m.d.)
miasta.
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Banan na twarzy
– Chcemy bardziej rozwinąć działkę małoinwazyjnych technik rekonstrukcyjnych (endoskopii). W planach są zabiegi rekonstrukcji więzadła
krzyżowego z użyciem sztucznych substytutów czy wszczepienia sztucznej łękotki – zapowiada Piotr Branczewski, nowy ordynator oddziału ortopedii szpitala św. Trójcy.
Z placówką przy ul. Kościuszki 28 związany jest praktycznie od początku... swojego
życia. Tu przed 37 laty się urodził i choć praktykę zawodową
rozpoczął w szpitalu wojewódzkim, to w 2006 roku
przeniósł się do św. Trójcy.
Specjalizację uzyskał w 2008
roku, a w międzyczasie ukończył kilka kursów w Austrii,
Niemczech i Holandii z zakresu rekonstrukcji śródstawowych kolana, barku czy stawu
skokowego oraz alloplastyki.

cyna, aby odtwarzać naturę,
a nie ją zastępować.
Tam gdzie to możliwie płoccy ortopedzi stosują też alloplastykę częściową.
– Dotyczy to pacjentów, którzy mają ograniczone zmiany
w stawie kolanowym oraz tych
przeznaczonych do osteotomii
koślawiącej czy szpotawiącej
(działanie polegające na przecięciu kości, np. aby poprawić
jej kształt, skrócić ją lub wydłużyć). Po osteotomiach pa-

woczesne metody tj. rekonstrukcje ACL (więzadło krzyżowe przednie), PCL (więzadło
krzyżowe tylnie) czy z użyciem
implantów biowchłanialnych i
biomateriałów, zwykle stosowane komercyjnie w prywatnych klinikach, były dostępne
dla większej rzeszy ludzi.
– Gros osób wymaga nowoczesnego leczenia, ale ich na to
nie stać. Staramy się tak pokierować terapią, aby nie było zastrzeżeń z NFZ, strat dla szpita-

W październiku III Liceum Ogólnokształcące im.
Marii Dąbrowskiej będzie obchodzić jubileusz 40-lecia.
Z tej okazji szkoła planuje liczne przedsięwzięcia.
Podczas uroczystej gali w Teatrze Dramatycznym uczniowie i
absolwenci szkoły zaprezentują
widowisko „Noce i dnie”, w którym przedstawią wybrane dzieła
literackie w miniaturach wokalnych i teatralnych. Planowana
jest również sesja naukowa poświęcona patronce, Marii Dąbrowskiej, z udziałem pracowników Muzeum Literatury w Warszawie oraz autorki książki o pisarce, Marioli Pryzwan. We
współpracy z Książnicą Płocką
przygotowywana jest wystawa o

historii szkoły i autorce „Nocy i
dni”. Oficjalnym uroczystościom
towarzyszyć będą spotkania absolwentów i nauczycieli. Z obchodami jubileuszu zbiegnie się
również otwarcie i poświęcenie
nowego skrzydła szkoły.
Obchodom będzie patronować Prezydent Miasta Płocka
Mirosław Milewski, zaś koncertowi w Teatrze Dramatycznym Marszałek Województwa
Mazowieckiego.
Katarzyna Kozłowska
Edyta Szpaczko

Dwudniowe święto
W poprzednim numerze „Sygnałów Płockich” informowaliśmy o programie uroczystości z okazji 50-lecia „Budowlanki”. W tekście błędnie podaliśmy, że
będą one trwały tylko jeden dzień.

Zabiegi małoinwazyjne

Uroczystości rozpoczną się 17
września. O godz. 12 w kościele
Ducha Świętego odprawiona będzie Msza Święta celebrowana
przez Biskupa płockiego Piotra
Liberę. Pozostałe punkty programu, czyli m.in. spotkania roczniFOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Branczewski stanął na czele
nowego, ale doświadczonego
zespołu ortopedów: Rafała Mikuska, Jarosława Maciejewskiego i Piotra G. Nowaka.
Wszyscy mają II stopień specjalizacji. Nowak, który specjalizuje się w leczeniu artroskopowym schorzeń i urazów
stawu kolanowego i barkowego, w latach 2008 – 2009 był
adiunktem w Klinice Ortopedii
i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego.
Płoccy lekarze nadal wykonują standardowe zakładanie
endoprotez stawów kolanowych i biodrowych z modyfikacjami oraz alloplastyki stawu barkowego czy stawu skokowego. Najbliższe miesiące
chcą poświęcić na rozwinięcie
małoinwazyjnych technik rekonstrukcyjnych (endoskopii),
które pozwalają odbudować
anatomię i biologię stawu.
Zresztą Branczewski jest zwolennikiem rekonstrukcji z użyciem biomateriałów i allografów (ścięgna pobrane ze
zwłok).
– Czyli tych technik, które
pozwalają odbudować anatomię i biologię stawu. Nie wycinamy stawu i nie wkładamy
czegoś sztucznego tylko odtwarzamy to, co zostało uszkodzone – tłumaczy. – Są to dużo
trudniejsze, bardziej pracochłonne i wymagające odpowiedniego instrumentarium
zabiegi, ale myślę, że w tym
kierunku w ogóle idzie medy-

Jubileusz Trzeciego

kowe, zwiedzanie szkoły, „Potańcówka po latach” zrealizowane będą następnego dnia.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 366-0380 lub e-mailem 50rocznica@budowlanka.nazwa.pl
(t.k.)

Przed jubileuszem 50 – lecia (6)

Budowlanka we wspomnieniach
(Od lewej) Piotr Branczewski i Rafał Mikusek
cjenci chodzą o kulach, ale z
odciążaniem nogi, co w przypadku pacjentów starszych jest
trudne. Przewaga tego zabiegu
polega na tym, że pacjent bardzo szybko odzyskuje sprawność operowanego stawu, dobrze go czuje, ma bardzo dobry zakres ruchomości, ponieważ nie wycinamy wszystkich
struktur stawu – zapewnia
Branczewski.

Nie musi boleć
Ortopedzi planują też wprowadzenie wkrótce zabiegów
rekonstrukcji więzadła krzyżowego z użyciem systemu
LARS, podawanie autologicznych czynników wzrostu i
wszczepienia sztucznej łękotki
– adresowanych głównie do
sportowców.
Ordynator zapewnia, że jego
zespół zabiega o to, aby te no-

la, a efekt jak najlepszy dla pacjenta – mówi Branczewski,
który podkreśla, że na ten najlepszy efekt składa się profesjonalny oddział rehabilitacji stacjonarnej przy ul. Kościuszki i
dochodzeniowej na Tysiąclecia.
Bo nawet najlepiej wykonany
zabieg, można zniweczyć brakiem lub złą rehabilitacją.
– Stacjonarny oddział pozwala na szybką modyfikację i
interwencję, gdy coś nie idzie
po naszej myśli – tłumaczy
Branczewski. – Wiem, że w
niektórych ośrodkach lekarze
mówią „boli, bo musi boleć”
lub „ten typ tak ma”. My szukamy przyczyny bólu. To bywa
czasami żmudne, trwa długo,
ale powtarzam – nie musi boleć. A największą satysfakcją
jest dla nas „banan na twarzy”,
czyli uśmiechnięty pacjent.

Radosław Łabarzewski

Ryszard Skulimowski w latach
1975 – 1983 był nauczycielem w
dawnej przyzakładowej Szkole
Budowlanej P.B.P „Petrobudowa”. – Z tej placówki jedna z największych firm budowlanych w
Polsce, Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Petrobudowa” i jej podwykonawcy
czerpali kadry wyspecjalizowanych techników budowlanych
i młodych robotników – murarzy,
betoniarzy, zbrojarzy, cieśli, stolarzy, kierowców i mechaników
samochodowych – wspomina
Skulimowski.
W tym czasie pan Ryszard zatrudniony był w Zakładzie Transportu i Bazy Sprzętu P.B.P „Petrobudowa”. Jako młody nauczyciel zakochany w branży samochodowej uczył przedmiotów, takich jak: mechanika samochodowa, silniki, podwozia, nadwozia,
technologia, BHP, przepisy ruchu drogowego. Były to wiodące
przedmioty Zasadniczej Szkoły
Zawodowej na kierunku kierowca mechanik samochodowy.

Dużo wymagał od siebie, ale i
od uczniów. Wdrażał im poczucie odpowiedzialności i przekonywał, że aby dobrze wykonywać swój zawód muszą gruntownie poznać budowę i działanie każdego elementu w samochodzie. W pełni mu się to udawało, ponieważ jego uczniowie
widzieli, że jest kompetentny i
kocha to, czego ich uczy.
Skulimowski uważa, że kiedyś inna była młodzież i rodzice. Nauczyciel miał u nich autorytet i szacunek, a sam starał
się być przykładem godnym
naśladowania. Była więź między nauczycielami i dążność do
jak najlepszego wychowania
młodzieży. W szkole organizowane były zabawy, na których
razem z młodzieżą bawili się
nauczyciele, proszeni do tańca
przez uczniów czy uczennice.
Pan Ryszard spotyka czasem
swoich wychowanków, którzy
cieszą się, że mogą pogadać z
nim o dawnych szkolnych czasach.
(t.k.)
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Nagroda dla ambitnych Konkursowe
widowisko

Pięćdziesięcioro uczniów płockich szkół – z blisko pół tysiąca najlepszych, którzy otrzymali pierwsze stypendia miejskie – odebrało w auli ratusza listy gratulacyjne.

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Finałowe zmagania miały
przebieg dwuetapowy. Najpierw trzyosobowe drużyny
z 15 szkół rozwiązywały testy. W ten sposób ustalono
la u re a tów
dru ży no wych.
Zwy cię ży li przed sta wi cie le
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie. Drugie miejsce zajęli uczniowie
organizatora imprezy, czyli
Zespołu Szkół Technicznych
w Płoc ku, a trze cie ZSP
w Łowiczu.

Atrakcyjna forma
Prezydent Mirosław Milewski gratulował uczniom
wspaniałych wyników w nauce
Najwyższe stypendium wyniosło 706,33 zł brutto na
miesiąc (3.531,65 zł brutto na semestr), zaś najniższe 100
zł brutto na miesiąc (500 zł brutto na semestr). Średnie
miesięczne stypendium to kwota 153,86 zł brutto (769,30
zł brutto na semestr).

Gabriela Kozłowska

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Gimnazjum nr 4, średnia 4,8
– Kiedy dowiedziałam się, że będzie można zdobyć to stypendium,
na pewno bardziej się starałam. Od
podstawówki dobrze się uczyłam.
Należę do tych, którzy dużo pamiętają z lekcji i nie muszę potem w domu
tak dużo ślęczeć nad książkami. Dlatego mam czas na dodatkowe zajęcia.
Najczęściej chodzę na sks i inne sparingi z siatkówki, a także na tańce.
Jestem w klasie matematycznej. Moimi najmocniejszymi
przedmiotami są matematyka, chemia i fizyka. Na razie nie
myślałam na co wydam pieniądze ze stypendium, nawet nie
wiem, ile ich będzie. Na pewno na jakieś pomoce do szkoły,
a resztę na milsze rzeczy.

Natomiast sześciu najlepszych uczniów wzięło udział
w rywalizacji indywidualnej.
To star cie by ło niez wy kle
wi do wi sko we. Za wod ni cy
usta wie ni by li przy pul pi tach, jak w teleturnieju „Jeden z dziesięciu” i w niektórych run dach od po wia dał
ten, kto szybciej się zgłosił.
Pytania wyświetlane były na
mo ni to rach, a pub licz ność
mogła je śledzić na ekranie.
Po bardzo emocjonującej rywalizacji zwyciężył Cezary
Cywiński ze szkoły w Żuromi nie. – Po ziom kon kur su
był bardzo wysoki, o zwycięstwie przesądził zaledwie jeden punkt – mówił podczas
wręczania nagród laureatom
Piotr Kubera, zastępca prezydenta Płocka. – W zeszłym
roku rywalizowali uczniowie
z czte rech wo je wództw, w

tym roku przyjechali z sześciu. Mam nadzieję, że za rok
ta liczba znowu wzrośnie –
zauważył Kubera.
W konkursie startowali też
uczniowie z zaprzyjaźnionej
z „Siedemdziesiątką” szkoły
z czeskiego miasta Nove Mesto nad Metuji.

Promocja nauki
– Udało nam się do współpracy pozyskać wiele instytucji i firm. Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawuje Politechnika Warszawska, której przedstawiciel zawsze prze wod ni czy ju ry –
wy jaś nia To masz Ki ciń ski,
nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZST. W gronie
in sty tu cji
wspie ra ją cych
kon kurs jest m.in. Urząd
Miasta Płocka. Dzięki sponso rom la u re a ci otrzy ma li
cenne nagrody, m.in. laptop
i kino domowe.
– Konkurs ma promować
wiedzę techniczną oraz dopin go wać ucz niów do jej
pogłębiania. Jest to ważne
wy da rze nie w ży ciu na szej
szkoły. Stałym punktem programu są też prelekcje, dzięki czemu uczniowie mogą poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia, których nie ma w
programie nauczania – tłumaczy nauczyciel Aleksander Zalewski.

Alina Boczkowska

Kacper Sadowski i jego mama
– Bardzo jestem
dumna z syna. Kacper
od pierwszej klasy bardzo dobrze się uczy i
jest wzorowym uczniem. Czasami trzeba
mu trochę „śrubkę
przykręcić”, ale generalnie nie ma problemów. Nie myśleliśmy
jeszcze na co wydamy pieniądze, ale raczej na potrzeby Kacpra,
to jego stypendium i on będzie decydował. Czy to będzie wyjazd na wakacje czy coś będzie chciał kupić – to jego decyzja.

Sygnały Płockie nr 7 (229) | 1 kwietnia 2010

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Szkoła Podstawowa nr 21, średnia 5,0

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Pieniądze na wypłatę stypendiów miejskich pochodzą z
budżetu Płocka. W okresie luty – czerwiec 2010 roku miasto przeznaczyło na ten cel ponad 352 tys. zł.
O stypendium mogli ubiegać się uczniowie zameldowani na stałe w Płocku, którzy za
I semestr osiągnęli wysoką
średnią ocen (4,5 w szkole
podstawowej, 4,3 w gimnazjum, 4 w szkołach ponadgimnazjalnych). Ważne było też
kryterium dochodowe – poniżej 1008 zł netto na osobę w
rodzinie.
– To kryterium dochodowe
jest dość wysokie, bo chcieliśmy żeby nasze stypendium nie
było traktowane tylko jako stypendium socjalne, ale jak
prawdziwa pomoc dla wszystkich, którzy chcą zdobywać
wiedzę – mówiła podczas uroczystości 18 marca Ewa Adasiewcz, dyrektor Wydziału
Edukacji Urzędu Miasta.
– To jest pierwsze typowo
miejskie stypendium, systemowy motywacyjny element dla
uczniów, który wprowadzamy
na długie lata, aby poziom nau cza nia w naszym mieście
nieustannie się podnosił, aby
rodziły się i kształciły wielkie
talenty – mówił prezydent Mirosław Milewski. – Cieszymy
się, że zainteresowanie tym
stypendium było duże i wszyscy podeszli do tego poważnie. Postanowiliśmy zaprosić
was tutaj, żeby podziękować
za dobrą naukę. Uważamy, że
te dobre przykłady należy promować i nagradzać. Trzymajcie tak dalej a inni, którym
brakowało kilku dziesiątych
punktu niech mobilizują siły w
tym semestrze.
Sty pen dium z wy rów na niem za luty trafiło już do
ucz niów. Te raz za czął się
drugi etap. Uczniowie zaczynają pracować na stypendium
za semestr letni. Wnioski będzie można składać do końca
czerwca.
– Mam nadzieję, że tych nagród w formie stypendium będzie z każdym rokiem więcej.
Dlatego zwracam się do nauczycieli z prośbą. 458 stypendiów to
jak na nasze miasto bardzo mało. Stawiajcie lepsze oceny! –
(rł)
zachęcał prezydent.

Wiedzą teoretyczną oraz jej praktycznym zastosowaniem musieli wykazać się uczestnicy III Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Mechanicznego
zorganizowanego przez płocką „Siedemdziesiątkę”.

Uczestnicy zgłaszali się do odpowiedzi,
jak w popularym teleturnieju
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Strach przed szkołą

Słabe i mocne strony

Naszym zadaniem nie jest nakłanianie czy zmuszanie
rodziców do posyłania sześcioletnich dzieci do szkoły.
Musimy rzetelnie poinformować rodziców z czym to się
wiąże – podkreśla Joanna Banasik, dyrektor płockiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Nieźle poszło jeśli chodzi o historię, gorzej w przypadku czasów współczesnych. Najtrudniej było z ustaleniem nazwisk osób, które dziś piastują publiczne stanowiska.

Po medialnej burzy Ministerstwo Edukacji Narodowej wycofało się z pomysłu, aby od 1
września 2010 r. posłać obowiązkowo sześciolatki do szkół.
Jeszcze przez dwa najbliższe lata rodzice mogą sami zdecydować – szkoła czy przedszkole.

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Niepotrzebna nadgorliwość

W pierwszym rzędzie drużyna z Gimnazjum nr 6 (drugie miejsce), za nimi
zwycięzcy tego etapu - uczniowie z „Ósemki”. Uczestników powitała
Ewa Adasiewicz, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta
Drugi etap „Klasówki z
Płocka” dla gimnazjalistów
zorganizowany został 19 marca w Gimnazjum nr 8. Klasówka zaczęła się z półgodzinnym opóźnieniem. Trzyosobowe zespoły z gimnazjów nr 3,
4, 5, 6, 8, 13 i „Profesora” –
czekały na spóźniające się G1 i
G2. Ostatecznie po godzinie
dotarła tylko „Jedynka”, ale
rozpoczęła klasówkę od 11 pytania, grzebiąc tym samy szansę na finał. Zwyciężyło, będące w czołówce od samego początku, Gimnazjum nr 8.

Kto jest kim
Zasady były surowe, ale
sprawiedliwe. Liczyła się pełna odpowiedź, np. jeśli ktoś na
fotografii rozpoznał Aleksandra Macieszę, a nie podał chociaż jednej funkcji publicznej
jaką pełnił, otrzymywał 0 punktów. Na udzielenie odpowiedzi na jedno pytanie wszyscy
mieli 30 sekund. Pytania podzielono na dwie grupy, a każdą z nich na dwie części.
Uczniowie musieli m.in. odgadnąć kim są osoby na zdjęciach i jakie pełnili funkcje.
O ile w przypadku Dariusza
Krajowskiego – Kukiela jedna
drużyna podała, że był on prezydentem Płocka, o tyle w

przypadku Tomasza Korgi i
Adama Mieczykowskiego nikt
nie udzielił poprawnej odpowiedzi. Wszyscy za to rozpoznali na fotografii abp. Juliana
Nowowiejskiego, przedstawiciele G8 i G13 wiedzieli kim
była Mira Zimińska – Sygetyńska, a w przypadku A. Macieszy prawidłowych odpowiedzi udzielili uczniowie G4,
G6 i G8.
Druga tura poświęcona była
historycznym obiektom i ważnym wydarzeniom z życia
miasta. Nieźle poszło z lokalizacją i nazwą starego Teatru
Miejskiego i Synagogi. Problem sprawiło zdjęcie, na którym marszałek Piłsudski na
Placu Floriańskim odznacza
płocczan za bohaterską obronę
miasta w 1920 roku przed bolszewikami. Tę datę podała
większość uczniów, choć nadanie krzyża Virtuti Militari
Płockowi odbyło się rok później. Po tym etapie G6 prowadziło 12 punktami.

Koncertowy finisz
Kolejne były pytania opisowe. Nikt nie rozpoznał w
„twórcy awangardowych filmów” Stefana Themersona,
natomiast socjologa Ludwika
Krzywickiego, którego pom-

nik stoi na Tumach rozpoznało
5 zespołów. Waldemara Pawlaka jako „podwójnego” premiera III RP wskazały 2 drużyny – G5 i G4, co i tak nie zapewniło im awansu do finału.
W drugiej części pytania dotyczyły m.in. liczby tytułów
Mistrza Polski dla szczypiornistów Wisły Płock, nazwiska senatora z Płocka, peerelowskiego patrona Fabryki Maszyn
Żniwnych, autora rzeźby pomnika Broniewskiego czy najdłuższej ulicy w Płocku. Tu pytania zespoły zadawały sobie
nawzajem. Dzięki temu etapowi, choć osłabiony, dwuosobowy skład G8 wywalczył zwycięstwo. Na drugim było – prowadzące od początku – G6, a na
trzecim – G3. Choć do finału
przechodzi tylko „Ósemka”
wszystkie grupy otrzymały
atrakcyjne nagrody od PKN Orlen i Urzędu Miasta.
W majowym finale „Klasówki z Płocka” weźmie
udział również Andrzej Rogoziński, zwycięzca dogrywki
dla dorosłych mieszkańców
Płocka, którzy w I etapie 18
stycznia zajęli ex aequo trzecie
miejsce. Organizatorami klasówki są Urząd Miasta Płocka,
Gazeta Wyborcza i Towarzystwo Naukowe Płockie. (rł)

Na konferencję metodyczną
zatytułowaną „Szkoła dla 6-latka” zorganizowanej w Szkole
Podstawowej nr 22 zaproszono
nauczycieli klas I – III, pedagogów i dyrektorów szkół.
– Bardzo często słyszę od rodziców, że źle się stało, że moment, kiedy dziecko 6-letnie będzie musiało obowiązkowo iść
do szkoły został odłożony w czasie – mówiła dyrektor Banasik. –
Wielu rodziców stwierdziło, że
gdyby dzisiaj był taki obowiązek,
bez zastanowienia wysłaliby
swoje dziecko do szkoły. Odroczenie tej decyzji odbierają jako
niepewność ze strony ministerstwa, że może nie jest ono przekonane, że to był dobry pomysł.
Od 2002 r. dziecko sześcioletnie ma obowiązek przygotowania przedszkolnego w tzw.
„zerówce”. – Okazało się, że
coraz częściej to, co miało być
wychowaniem przedszkolnym,
przygotowaniem do szkoły, zaczyna przybierać wymiar już typowej nauki szkolnej. Pomysłodawcy reformy postanowili to
zmienić – tłumaczyła Banasik.
– Przedszkola prześcigały się
w przygotowaniach dziecka do

nauki w szkole, ale czy faktycznie
dziecko było gotowe? – uzupełniała Bogumiła Ogrodowczyk z
Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku. – Przedszkole
ma przede wszystkim opiekować
się i wychowywać, a dopiero na
końcu kształcić. Dlatego w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego wyeliminowano typowo szkolne umiejętności.

Jak przyjąć sześciolatka?
Jej zdaniem bardzo ważna jest
też odpowiedź na pytanie czy
szkoła i nauczyciele są gotowi
na przyjęcie sześciolatków, a raczej czy mają świadomość, jakim człowiekiem jest sześciolatek. – Nie bójcie się sześciolatka. Tak naprawdę nie jest ważne, ile dziecko ma lat. Ważne
jak my z nim pracujemy – przekonywała Ogrodowczyk.
Szkolenie miało na celu nie
tyle analizę, co interpretację założeń programowych, podzielenie się obawami i wątpliwościami w grupach warsztatowych, tak aby przygotować się
jak najlepiej do pojawienia się
pierwszych sześciolatków w
szkole już w tym roku.
Organizatorami konferencji
byli: delegatura Kuratorium
Oświaty, Wydział Edukacji
Urzędu Miasta, Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Poradnia PsychologicznoPedagogiczna nr 2 oraz SP nr 22.

Radosław Łabarzewski

Japońska lekcja
Uczniowie jednej z klas drugich G5 mieli niekonwencjonalną lekcję wychowawczą, podczas której o Kraju Kwitnącej Wiśni opowiadała im Japonka – Kajo Tasake.
Przekazała o swojej ojczyźnie sporo informacji z zakresu
geografii czy kultury, a także
uczyła młodzież podstawowych
zwrotów grzecznościowych,
istotnych dla tej kultury gestów

oraz skomplikowanej sztuki
origami. Dzięki temu uczniowie
dowiedzieli się jakim gestem
wita się w Japonii rozmówcę
oraz jak piękną melodię ma ję(z. m.-k.)
zyk japoński.

Wy jaś nie nie
W artykule „Szlakiem powstańców” z nr 6 „Sygnałów Płockich” wkradł się błąd. Klub Turystyki Kolarskiej BeneqTeam jest
Kołem Oddziału Zakładowego PTTK przy PKN Orlen SA a nie
jak napisano koła zakładowego Mostostalu (choć kilku pracowników Mostostalu też należy do klubu).
Marek Olejniczak
Zastępca prezesa KTK BeneqTeam
1 kwietnia 2010 | Sygnały Płockie nr 7 (229)
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Trzy w jednym
Katorga, Juwenalia i ogólnopolska konferencja
Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych –
trzy, ważne nie tylko dla studentów wydarzenia,
w tym roku odbędą się w ramach jednego festiwalu. „Katorgalia 2010” rusza już 22 kwietnia.
bardzo dobrze. Efekty wspólnych starań obu płockich
uczelni poznamy już za niecały miesiąc.
Dziś znamy już plan „Katorgaliów”. Na dobry początek – studencka impreza w
klubie „Ambra” w Blicho-

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Organizacją imprez zajęli
się – obok Samorządu Studenckiego PWSZ – studenci Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica, zastępując inżynierów
z Politechniki Warszawskiej.
Jak przyznaje Beata Małecka z
PWSZ, współpraca układa się

wie. Następnego dnia, na tere nie „Włod ko wi ca” od bę dzie się piknik, podczas którego będzie można skoczyć
na bungee i spróbować sił na
ścian ce
wspi na czko wej.
Chętni, by pomóc potrzebującym, będą mogli oddać honorowo krew w ramach tzw.
„wampiriady”.
Oficjalny sygnał festiwalu
„Katorga” zabrzmi w sobotę,
24 kwietnia. Na razie nie jest
znane miejsce, w którym będą
mogli zaprezentować się młodzi muzycy. Organizatorzy
wahają się między kinem
„Przedwiośnie”, a ogródkiem
MZOS-u, przy Placu Dąbrowskiego. Nie możemy również
ujawnić, kto będzie gwiazdą
festiwalu. Ta informacja już w
następnym numerze.
Ale „Katorgalia” to nie tylko
rozrywka. 22-25 kwietnia odbędzie się Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa
z udziałem gości ze szkół wyższych z całego kraju, płockich
studentów, a także władz miasta i województwa. Tematem
konferencji będzie dziedzina,
która w ostatnim czasie zyskuje na popularności – public relations.
Informacje na temat festiwalu na stronie internetowej
www.katorgalia.pl.

Lemon Grass, laureat ubiegłorocznej „Katorgi”

Mariusz Sepioło

Górą młodzi
Znamy zwycięzcę X Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Rektora PWSZ w Płocku. Zdobywcy pierwszego miejsca zdeklasowali pięć drużyn,
złożonych ze studentów Państwowych Wyższych
Szkół Zawodowych z Ciechanowa, Włocławka,
Suwałk, Skierniewic i Płocka. Kto wygrał? Licealiści z płockiej „Małachowianki”.
Tradycją zawodów jest bowiem udział w nich jednej
szkoły średniej. Ma to zwrócić
uwagę uczniów na atrakcyjność PWSZ i, być może, wpłynąć na ich decyzje, kiedy
przyjdzie im wybierać szkołę
wyższą. A że płocką PWSZ licealiści „Małachowianki” zapamiętają bardzo dobrze, to
niemal pewne. Przez zawody
przeszli jak burza, wygrywając
wszystkie mecze w grupie
(zmierzyli się z drużynami
PWSZ z Suwałk i Ciechanowa) oraz finał, w którym stoczyli bój z równie utalentowanymi siatkarzami PWSZ
Płock. „Małachowiacy”, wygraną w Turnieju o Puchar
Rektora PWSZ, nawiązali do
najlepszych tradycji swojej
szkoły. Drużyny LO im. Stanisława Małachowskiego nieraz

sięgały po najwyższe laury w
swoich kategoriach.
Klasyfikację najlepszych zawodników również zdominowali uczniowie płockiego liceum. I tak, w pierwszym meczu
turnieju najlepiej zaprezentował
się Igor Kopeć. Nie inaczej było w finale, w którym wyróżniał
się Piotr Brzeski. Druga drużyna turnieju również miała swoich liderów. Wśród studentów
PWSZ wyróżniali się na boisku
Andrzej Tomicki i – jedyna kobieta w gronie najlepszych –
Ewelina Niemiec. Wszyscy wyróżnieni zawodnicy otrzymali
nagrody rzeczowe.
Turniej obchodził w tym roku okrągły jubileusz. Z tej
okazji, osobom, które pomagały przy organizacji dziesięciu
edycji zawodów, wręczono pamiątkowe statuetki.
(ms)

Życie jest jak tramwaj

Saksofon i tranzystory
W kwietniu warto wybrać się na dwa koncerty organizowane w ramach
ciekawych projektów – Kawiarni Jazzowej i Alterstacji.
Jazzowo...

... i odlotowo

Pierwszy to występ Patsy
Gamble, pochodzącej z Wielkiej Bry ta nii sak so fo nist ki,
któ ra wy stą pi w Ka wiar ni
Jazzowej Płockiego Ośrodka
Kul tu ry i Sztu ki. Ar tyst ka
występowała w wielu krajach
na całym świecie u boku takich sław, jak Rod Stewart,
Paddy Milner, Steve Winwood, czy Keith Thompson. Na
stałe współpracuje również z
Mic kiem Jag ge rem z The
Rol ling Sto nes. Po mi mo
ciągłej pracy jako muzyk sesyjny, Patsy powołała do życia autorski projekt – mieszankę jazzu, soulu i funk. W
2001 r. rozpoczęła pracę nad
pier wszym so lo wym al bu mem, któ rą za koń czy ła w
2004 ro ku wy da jąc al bum
„After Sunset” zawierający
materiał w całości skomponowany i zagrany przez autorkę.

Drugim wydarzeniem jest
przyjazd Tymańskiego z projektem TYMON & THE
TRANSISTORS. Tymański to
człowiek-orkiestra – kompozytor, multiinstrumentalista, autor
tekstów, felietonista, prozaik,
znany z takich projektów jak:
„Miłość” czy najbardziej rozpoznawalnego zespołu KURY.
Był też liderem lub członkiem
formacji: TYMON I TRUPY,
CZAN, NRD, THE USERS i
MASŁO. Komponował muzykę do filmów m.in. „Sztos” czy
„Wesele”. Założył też alternatywną wytwórnię płytową BIODRO RECORDS, a w 2007 r.
prowadził wraz z producentem
filmowym Maciejem Chmielem oraz pisarzem Jackiem
Dehnelem telewizyjny program
kulturalny Łossskot (TVP 1).
TYMON & THE TRANSISTORS powstało po rozwiązaniu w grudniu 2003 roku
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KUR. Z T&TT nagrał ścieżkę
dźwiękową do głośnego i obsypanego trofeami filmu Wojtka Smarzowskiego, a w 2007
r. album „Don’t Panic! We’re
From Poland”.
Obecnie Tranzystory wraz z
Grzegorzem
Jankowskim,
Grzegorzem Halamą i Robertem Brylewskim pracują nad
musicalem o intrygującym tytule „Polskie Gówno”, którego
premiera przewidywana jest na
czerwiec 2010 roku.
Trzeba przyznać, że od pewnego czasu Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki chętnie i stosunkowo często sięga po artystów
ambitnych i ciekawych, idących
własną twórczą drogą. To cieszy. Pozostaje trzymać kciuki,
aby stan ten się utrzymał.
Pasty Gamble Band wystąpi
16 kwietnia o godz. 19, a TYMON & THE TRANSISTORS
wystąpią 23 kwietnia o godz.
(rł)
19. Bilety w cenie 20 zł.

Kadr z teledysku zespołu LAO CHE
Od dwóch tygodni na portalu myspace.com można oglądać teledysk zespołu LAO
CHE do utworu „Życie jest
jak tramwaj” z nowej płyty
„Prąd stały / Prąd zmienny”.
Wszyscy przyzwyczajeni do
dotychczasowych klipów septetu z Płocka mogą być mocno
zdziwieni. Ta animacja, bardzo oszczędna w formie
i utrzymana w kolorystyce
czarno – białej z niepokojącym dodatkiem czerwieni,
idealnie oddaje klimat piosen-

ki. Jego twórcą jest Łukasz
Rusinek, autor teledysku „Telehon” do piosenki Pablopavo,
który pod koniec 2009 roku
zdobył nagrodę 18. edycji prestiżowego festiwalu polskich
videoclipów Yach Film w kategorii Debiut Realizacyjny.
Rusinek jest też członkiem
zespołu Paprika Korps, gdzie
gra na gitarze i dba o oprawę
graficzną płyt. Dla swojego
rodzimego zespołu zrobił teledysk do utworu „Hi-Fi” z pły(rł)
ty „Magnetofon”.
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Beatyfikacja ks. Jerzego
Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko zostanie beatyfikowany 6 czerwca 2010
roku w Warszawie, jako męczennik za wiarę. Zachęcamy mieszkańców
płockiej diecezji do licznego udziału w tym wydarzeniu.
Organizatorzy uroczystości
– Archidiecezja Warszawska –
oprócz wiernych swojej archidiecezji spodziewają się licznego udziału mieszkańców z
całej Polski. Z tego względu
prosimy o wcześniejsze zgłoszenia do księży w swoich parafiach. Termin upływa 10
kwietnia. Każdy uczestnik
uroczystości otrzyma kartę
wstępu, a kierowcy (zarówno
samochodów osobowych, jak i
autokarów) bilet parkingowy.

Ks. Roman Bagiński
Dyrektor Wydziału
Duszpasterskiego

Program uroczystości
5 CZERWCA
15.00 – Zawiązanie spotkania młodzieży, grup i wspólnot
na Polach Wilanowskich
17.30 – 19.00 – Transmisja telewizyjna koncertu ku czci Sługi
Bożego ks. Jerzego Popiełuszki
19.00 – 21.00 – Koncert zespołu Deus meus
6 CZERWCA
9.00 – 10.30 – Program religijno – artystyczny. Przygotowanie
do Eucharystii
11.00 – 13.30 – Msza święta beatyfikacyjna
14.00 – Rozpoczęcie procesji z relikwiami
18.00 – Zakończenie procesji nabożeństwem przed świątynią
na Polach Wilanowskich i wprowadzenie relikwii do Świątyni
Opatrzności Bożej

Z zasobów płockiego archiwum

Władze gubernialnego
miasta Płocka (4)
w latach 1866-1914
Na końcu pierwszego protokołu znalazła się
uwaga, że wszystkie sprawy i dokumenty dotyczące miasta przejmuje obejmujący urząd prezydenta asesor kolegialny Józef Widuliński. Oficjalne mianowanie otrzymał 24 lutego.
Z raportu przedłożonego na dzieci i korespondencja
przez jeszcze pełniącego obo- z kancelarią oberpolicmajstra
wiązki prezydenta wynika, że znane są z innych dokumenmiał on problem ze złożeniem tów), aby otrzymać kartę przewymaganego zabezpieczenia fi- siedleńczą dla całej rodziny.
nansowego (kaucji) w kwocie
Na początku swej prezyden1000 rubli, ponieważ posiadał tury Józef Widuliński musiał
liczną rodzinę (żonę i sześcioro dokończyć to, co rozpoczął jego
dzieci). Zaproponował więc rzą- poprzednik, ale przede wszystdowi zgromadzenie tej kwoty kim nowy prezydent postawił na
przez potrącanie mu odpowied- dobrą organizację pracy w urzęnich rat z miesięcznego wyna- dzie. W tym celu pisał do swogrodzenia do końca grudnia te- ich urzędników pisma okólne,
goż roku, na co Płocki Rząd Gu- czego dowodem są Akta Miasta
bernialny przystał. Jednak naty- Płocka z okresu jego prezydenchmiastowe przejęcie majątku tury (1873-1880).
ruchomego i nieruchomego miaPrezydent dokonał pewnych
sta przez nowego prezydenta zmian w składzie magistratu.
okazało się niemożliwe, ponie- Ratman Tymoteusz Waśniewski
waż spis inwentarzowy sporzą- został powołany na kontrolera
dzony dawno wykazywał roz- Kasy Miejskiej, ponieważ zmarł
bieżności ze stanem faktycznym dotychczasowy kontroler Stanina skutek zużycia, czy niezwró- sław Kirkor, Michał Nadratowcenia przez osoby, które miały ski zajął dotychczasowe miejsce
jakieś narzędzia do swojej dys- Waśniewskiego. W związku z
pozycji, ale wyjechały z Płocka i odejściem Władysława Czechotrzeba było je monitować.
wicza – dotychczasowego seWreszcie 13 listopada
1873 r. prezydent przedłoPrezydent Widuliński
żył raport Rządowi Gubernialnemu, do którego dołąmiał problem ze złożeniem
czył spis przejętego majątku należącego do miasta. wymaganego zabezpieczenia
W spisie znalazła się m.in.
finansowego w kwocie
biblioteka z działami Oska1000 rubli, ponieważ
ra Kolberga, w majątku ruchomym były m.in. przyposiadał liczną rodzinę
wileje Płocka ofiarowane
– żonę i sześcioro dzieci.
miastu przez władców, plany i szkice, pieczęcie, portret cesarza Aleksandra Mikoła- kretarza miasta (wyjechał do
jewicza, zegar ścienny, skórza- Moskwy) jego stanowisko objął
ny fotel, meble, sprzęty, narzę- nowo przyjęty Kazimierz Madzia gospodarcze itd. W mająt- kowski, przybyły z Sierpca,
ku nieruchomym odnotowano gdzie sprawował podobną funwszystkie budynki, które były kcję. Zmiany objęły również
własnością miasta, mianowicie: urzędników kancelistów i sekreratusz, Odwach, domki na czte- tarza kwatermistrza; miejsce Sarech rogatkach miejskich, budki wieliewa zajął dotychczasowy
wartownicze, teatr, rzeźnia, jatki burmistrz Ciechanowa Dymitr
mięsne, lazaret wojskowy Iwanow. Szybko rozwijającemu
(wszystko z wyposażeniem), się miastu potrzebny był archistudnie miejskie.
tekt, jego stanowisko zostało
Po dopełnieniu powyższych utworzone w 1875 r. Objął je
formalności Józef Widuliński Konrad Bałaziński.
Krystyna Grochowska
wystąpił do Kancelarii Warszawskiego Oberpolicmajstra o
W publikacji wykorzystano
przysłanie do Płocka świadectw materiały Archiwum Państwowemetrykalnych jego dzieci (imio- go w Płocku
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Jerzego Kryszaka nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Ten znakomity polski aktor ceniony jest nie tylko za role teatralne
i filmowe, ale również za twórczość satyryczną. Podczas spotkań z publicznością wiele miejsca pozostawia na improwizację,
humor sytuacyjny. Do rozmów z „przymrużeniem oka” wciągnął także płockich widzów podczas występu w Domu Darmstadt.
Świetny kontakt z publicznością, celny dowcip i błyskotliwe bon moty sprawiły, że widzowie wprost zanosili się śmiechem. Jednak w podtekście żartów przewijała się nutka refleksji nad stanem polskiej sceny politycznej i naszym współudziałem w jej
kształtowaniu.
(ab)

Mam do spełnienia „misię”
Czy w roku wyborczym
Trzymam się tej tematyki
łatwiej o tematy dla satyry- właśnie dlatego, że coraz
ka, który żyje ze sceny poli- mniej satyryków zajmuje się
tycznej?
komentarzami politycznymi.
Wręcz przeciwnie, trudniej. I będę to robił, dopóki jako
Jak jest jedno, wyraziste wy- kraj nie osiągniemy statusu
darzenie, to łatwiej mi zbudo- Szwajcarii. Jak będzie nudą
wać wokół niego parę
żartów i podać je odbiorTylko ode mnie zależy,
com. Na to miast przed
wy bo ra mi jest wię cej czy dostanę w łeb pomidorem,
drobnych epizodów, zaczy będą gwizdy czy oklaski
gry wek róż nych po li tycznych graczy. Trudno
w atrakcyjny i klarowny spo- wiało z ul. Wiejskiej, bo w zasób skomentować, co na wy- sadzie nie będzie już nic do rostąpienie jednego prezesa, po- boty – nowe prawo będzie
wiedział drugi prezes, a póź- uchwalane coraz rzadziej,
niej jeszcze kolejni liderzy gdyż wszystko będzie już staróżnych ugrupowań.
bilne i trwałe, wtedy powiem
Nie miał Pan nigdy przy- „do widzenia”. Niestety, do takrości ze strony bohaterów kiego stanu jeszcze daleko, co
swoich żartów? Większość widać na załączonych obrazludzi źle znosi krytykę na kach z polskiego parlamentu.
swój temat, a co dopiero Polityka spełnia w naszym żyosoby będące na świeczni- ciu niezwykle ważną rolę. Jeku, którym niezwykle zale- steśmy zależni od prawa stanoży na pozytywnym wizerun- wionego przez parlament. Jeśli
ku. Nikt do Pana nie dzwo- jest ono złe, zabałaganione, z
nił z pretensjami czy groź- błędami, to kto za to płaci?!
bami?
Przecież nie posłowie, tylko
Obecnie nikt nie wie, czy my, tak jak np. za te kretyńskie
nie jest podsłuchiwany, dlate- auta z kratką. Takich absurgo dzwoniąc do kogoś z po- dów jest mnóstwo. Trzeba
gróżkami trzeba się liczyć z więc tworzyć jakieś sito, na
tym, że natychmiast można którym zatrzymywaliby się
znaleźć się w Internecie na politycy zajmujący się wymyYouTube. Kiedyś było go- ślaniem takich nonsensów.
rzej, bo jak zaparkowałem sa- Korzystając z kartki wyborczej
mochód na parkingu należą- co
poniecym do te le wi zji, to ktoś których należy „odstrzeliwać”,
przebił mi wszystkie opony. bo się zupełnie do takiej roboA na ten parking nie wjedzie ty nie nadają.
nikt z ulicy, trzeba mieć odCzyli nie chodzi Panu tylpowiednią przepustkę. Teraz ko o zapewnienie odbiorczu ję się bez piecz nie. Jak com relaksu, odprężenia po
mówił prezydent Wałęsa – ciężkiej pracy, ale to ma być
„żyję w wolnej Polsce, jestem taki śmiech z głębszą reflekwolnym człowiekiem, jadem sją? Ma Pan do spełnienia
gdzie chcem”.
ważną misję?
Wśród polskich kabareTak, ale to bardziej „miciarzy bardziej popularny sia”, czyli taka mała misja.
jest humor obyczajowo-abZnany jest Pan publicznostrakcyjny, polityka stano- ści z ról teatralnych i filmowi pożywkę dla nielicznych. wych. Nie żałuje Pan swojej
Pan nie zamierza zmienić decyzji o porzuceniu sceny
ob sza ru swo ich sa ty rycz - dla satyry?
nych zainteresowań?
Jakiś czas temu byłem w
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Z Jerzym Kryszakiem, aktorem, satyrykiem, parodystą rozmawia Alina Boczkowska

Jerzy Kryszak – mistrz improwizacji
moim dawnym, macierzystym
Teatrze Ateneum. Wszedłem
do garderoby, zobaczyłem się

z chłopakami, z którymi nie
widziałem się całe lata. Ucieszyłem się z tego spotkania,

ale pomyślałem, że w 1989 roku, kiedy odszedłem z teatru,
podjąłem dobrą decyzję. Bo
zawsze mogę tu wpaść, a gdybym był na co dzień, to może
miałbym już tego dość. Satysfakcję teatralną mam już za sobą. Wiem, co to jest wychodzić na scenę w jednej głównej
roli, potem drugiej i kolejnych.
Wiem, co to jest umierać za
naród i krzyczeć, i płakać,
szeptać i śmiać się. Teraz robię
to, co mi sprawia, myślę, nawet większą przyjemność. Bo
dzieje się to od razu, dzisiaj,
teraz. Jestem sam, nie mam
suflera, kolegów, scenografa.
Z tej strony ja, naprzeciwko –
oni, publiczność. I tylko ode
mnie zależy, czy dostanę w łeb
pomidorem, czy będą gwizdy
czy oklaski.
Dużo udziela się Pan w
dubbingu. Niemalże w każdej animacji, będącej na topie można Pana usłyszeć. Na
Pana kącie jest blisko dwadzieścia takich produkcji,
m.in. „Zebra z klasą”, „Kurczak Mały” czy obsypany w
tym roku Oscarami „Odlot”.
Jak decyduję się na podkładanie głosu, to nie do końca
chodzi mi o sam dubbing, lecz
o ludzi, z którymi przy tych
filmach pracuję. Już mi się nie
chce iść w miejsca, gdzie będę walczył sam ze sobą i z innymi. Idę tam, gdzie jest mi
miło, dobrze. Mam tylko pewien niedosyt, bo wszyscy
uważają, że nadaję się do ról
histeryczno-nerwowych, diabolicznych. A ja najchętniej
przez dwie godziny pomamrotałbym cichutko pod nosem,
oczywiście pod graną postać.
A tu ciągle każą mi drzeć
mordę. Więc idę i drę, ale zawsze proszę, następnym razem dajcie mi taką cieplejszą
postać, żebym sobie usiadł
i cichutko pomruczał.

Śmiech z Grabowskim
Ferdynard Kiepski, Andrzej Złotopolski, starszy
aspirant Jacek Goc „Gebels” to tylko niektóre
wcielenia Andrzeja Grabowskiego. W Płocku aktor
zaprezentuje się w recitalu kabaretowym.
Karierę aktorską rozpoczynał w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, z którym związany był przez wiele
następnych lat. Za role teatralne otrzymał liczne nagrody i
wyróżnienia.
Na dużym ekranie zadebiutował już w czasie studiów w
filmie „Odejścia, powroty”,
przez wiele lat jednak obsa-

dzano go jedynie w rolach epizodycznych bądź drugoplanowych. Swoją pierwszą większą
filmową rolę zagrał u Felliksa
Falka w 1989 r. w „Kapitał,
czyli jak zrobić pieniądze w
Polsce”, gdzie wcielił się w
postać Stefana Sapiei.
Szczególną
popularność
zawdzięcza roli Ferdynarda
Kiepskiego w telewizyjnym

serialu komediowym „Świat
według Kiepskich”. Sitcom
przez kilka lat bił rekordy popularności i zdobywał nagrody
dla najlepszego serialu komediowego, dlatego aktor zaczął
być powszechnie utożsamiany
z tą postacią.
Zasłynął również jako konferansjer i kabareciarz o szczególnym talencie komediowym.
Będzie można się o tym
przekonać także podczas występu w Domu Darmstadt 17
kwietnia, początek recitalu o
(ab)
godz. 18.
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Swoją pierwszą książkę poetycką napisał 40 lat temu. Od
tego czasu wydał 40 pozycji
książkowych. O sobie mówi,
że jest „warszawiakiem i warszawianinem”. Tu studiował
na AWF i Wydziale Filozofii
UW, co – jak tłumaczył – wydaje się do dość oksymoroniczne. Oksymoron to ulubiona figura retoryczna poety.
–
Zestawienie
dwóch
sprzecznych zdarzeń, paradoksalnie tworzy dynamikę wiersza – mówił. – Jak piszesz o
stodole napisz „skrzypce”, a
jak o miłości to „rąbanie górnika w kopalni”. Na pytanie co
po „nowej fali” (prądu literacko – społecznego, z którym
był związany) pozostało jeszcze w jego twórczości odpowiada zwięźle, że zainteresowanie sprawami społecznymi.
Zresztą zaangażowanie polityczne części poetów z tej gru-

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

– Poetów dzieli się na tych z Rimbauda lub z Baudlaire’a. Ja jestem z Rimbauda, trochę też ze Staffa – mówił w Płocku Krzysztof Karasek, który był gościem
„Środy Literackiej” organizowanej przez Związek Literatów Polskich i Muzeum
Mazowieckie, we wnętrzach którego spotkanie się odbyło (17 marca).

Krzysztof Karasek i prowadzący spotkanie Daniel Ratz

py uważa za błąd. – Poezja ma
granice, jak się je przekroczy,
staje się polityką. Podobnie z
przestrzenią religijną przekazu, która w nadmiarze staje się
dewocyjna – uważa poeta. –
Każdy poeta przechodzi różne
etapy poezji. Szuka języka,
znaczenia, udoskonala – to fa-

scynujące. Jednak kto nie
ścieśnia, nie jest poetą. Ja coraz bardziej staram się ścieśniać. Poezja to gęstość, którą
dość późno osiągnąłem.
Karasek przeczytał też kilka
swoich wierszy, m.in. autobiograficzną „Wieżę Karaska”
(rł)
i „Warszawiankę.”

Zdradzony Barok

synistka oraz jej mąż, polski
lutnista Michał Gondko. Ich
ostatnie nagrania płytowe zyskały im prawdziwie światową sławę.
Zespół La Morra przygotował dla publiczności w Płocku program specjalny „Sonorum varietas – różnorodność
brzmień”. W kon cer cie
zabrzmią obok siebie nie tylko wczes ne in stru men ty
klawiszowe, lecz także flet
i lutnia.

Mazovia Goes Baroque po raz drugi dotrze do Płocka.
Niech nikogo nie zmyli nazwa cyklu. Tym razem, jeden
jedyny raz w ciągu roku, zdradzimy Barok na rzecz...
muzyki o kilkaset lat starszej i przeniesiemy się do
Średniowiecza, a częściowo także do Renesansu.
Koncert będzie okazją do
spotkania z dwoma najstarszymi instrumentami klawiszowymi, które poprzedzały
pojawienie się klawesynu, a
później fortepianu. To claviciterium i clavisimbalum – instrumenty o prostej, ale zara-

zem kunsztownej budo wie.
Niedoskonałe, gdy porównamy je z fortepianem, ale zarazem doskonałe, gdy usłyszymy, jak wspaniale można na
nich zagrać. Pokaże nam to
duet La Morra: Corina Marti,
szwajcarska flecistka i klawe-

Małgorzata Bąkowska
Sala konsertowa PSM, 12
kwietnia, godz. 18.

Różne inspiracje, wspólna pasja
Prace trzech płockich artystów plastyków można
oglądać na wystawie zorganizowanej w restauracji
Estera na Starówce. Swoje obrazy, odmienne pod
względem tematyki, klimatu i zastosowanej techniki, pokazali Piotr Cichowski, Piotr Krawczyk i Daniel Ratz.
tylko goście naszego lokalu,
wiele osób przychodziło specjalnie, aby obejrzeć prace –
wyjaśniał właściciel restaura cji Krzysz tof Kra jew ski.
Ek spo zy cję moż na oglą dać
do końca kwietnia.

(ab)

W ostatnich latach, Witold
Mierzyński – od 33 lat związany z Teatrem Dramatycznym w Płocku – częściej objawia nam się jako twórca wierszy niż aktor. Właśnie ukazał
się jego 10. tomik poezji zatytułowany „Na rozdrożach czasu i miłości”. Ten „jubileusz”
skłania autora do refleksji i
rozliczeń z przeszłością, której duchy poutykał Mierzyński między wersami. Świadomy upływającego czasu i coraz mniej przyjaznego świata
spisuje swoje wspomnienia,
ugaszone i jeszcze żywe pragnienia, sny o potędze i nocne
widziadła. Trud no jednak

Witold Mierzyński

rzecz tę traktować inaczej, niż
(rł)
formę arteterapii.

Frycowe za Fryderyka
Chopinem żyje nie tylko cała
Polska, ale i Europa. Pomysłów
na to, żeby uczcić 200. rocznicę
urodzin polskiego kompozytora
jest wiele. I słusznie, bo kompozytor to wielki.
Niestety nie da się uszczknąć
tej wielkości przez sam fakt, że
temat chopinowski się podejmie. Na marginesie mówiąc,
trzeba mieć odwagę, żeby zająć
się tym tematem, a skoro już się
go poruszy, być przygotowanym na krytykę. Próbę taką
podjęła Maria Kruk – Sie-

czkowska, członkini płockiego
SAP-u i Płockiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, wydając tomik „Cienie Żelazowej
Woli”. Jest nie tylko autorką
tekstów, ale i obrazków oraz
„producentem” książki (wyłożyła własne pieniądze na druk).
Jaki jest tego efekt? O ile liryczne próby autorki można by jeszcze jakoś obronić (choć może
być trudno), o tyle jej „graficzne produkcje”, tworzone w programie Paint – absolutnie nie.

(rł)

Malarsko o Szopenie
Prace dwudziestu polskich
ilustratorów inspirowane osobą i twórczością polskiego
kompozytora można oglądać
w Książnicy Płockiej na wystawie „Fryderyk Szopen. Muzyka i malarstwo – romantyczna synteza sztuk”.
– Wydaje mi się, że to jedno z
ważniejszych wydarzeń w naszej
bibliotece inaugurujące rok szopenowski. Wystawa jest poka-

zem oryginalnych prac, wypożyczonych z Biura Wystaw Artystycznych Galerii Zamojskiej.
To plon pleneru o Szopenie –
mówi Maria Zalewska – Mikulska. Ekspozycja składa się z blisko czterdziestu prac wybitnych
artystów, między innymi Franciszka Maśluszczaka, Janusza
Stanny czy Elżbiety i Mariana
Murawskich. Można ją oglądać
(rł)
do 17 kwietnia.

Muzyka w obiektywie
FOT. MIROSŁAW NOGALSKI

W naszym mieście przybyło kolejne miejsce, w którym
artyści mogą promować swoją twórczość. – Tę stronę naszej działalności zainaugurowa ła w stycz niu wy sta wa
włocławskiej malarki Marii
Sidor. Obrazy podziwiali nie

Na rozdrożach poezji

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Literackie paradoksy

Piotr Cichowski

– Fotografie są lustrzanym
odbiciem mojego życia. Powstały między innymi w moim
muzycznym otoczeniu, sceny
piosenkarskiej, jazzowej i salsy, w mojej małej ojczyźnie
Darmstadt, jak też podczas podróży do różnych miejsc na
świecie – wyjaśnia Reinhard
Bartmann.
Jego zdjęcia będzie można
zobaczyć na wystawie w Domu

Darmstadt. Autor urodził się
1959 w Rottenbergu, od roku
1980 mieszka i pracuje w Darmstadt. W czasie swoich wypraw po Niemczech i innych
europejskich krajach zauroczony był muzyką wykonywaną na
ulicach i placach, co znalazło
odzwierciedlenie na jego zdjęciach. Wernisaż 15 kwietnia
godz. 18, wystawa czynna do 3
(m.w.)
maja, wstęp wolny.
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Ukryte pragnienia
Dramat Jarosława Iwaszkiewicza o ostatnich chwilach
Fryderyka Chopina w majątku
sławnej ekscentrycznej francuskiej pisarki George Sand,
kończących ich dziesięcioletni
związek wystawia w Płocku
profesor Jan Skotnicki. Pierwszy dyrektor płockiego teatru
i reżyser „Lata w Nohan” powiedział przed jego premierą
ważne słowa: – Wszyscy
wkrótce będą wymiotować tymi obchodami.

postać interesującą i prawdziwą.
Jest zimna, twarda, a jednocześnie tak skrajnie bezsilna wobec
geniuszu, któremu wiernie służy
i którego upokorzenia znosi. Cała miłość i fascynacja pomieszana z nienawiścią i bezsilnością
zawiera się w słowach „Szopen
to geniusz, ale i człowiek, tylko
człowiek”. Rozmowa z Solange
(Katarzyna Anzorge), kiedy padają te słowa to jedna z lepszych
scen tego przedstawienia. Kochająca matka, ale odrzucona
kochanka odpycha z kolei kochającą córkę, w której odkrywa
coraz poważniejszą konkurentkę i rzuca ją w ramiona prymitywnego sierżanta (Szymon
Cempura), który notabene też
był jej kochankiem. Solange staje się zabawką w „zimnej wojnie uczuć” dwójki starych kochanków i jej największą ofiarą.
Kochana przez oboje równie sil-

Faktycznie ilość – nie zawsze
wsparta jakością – imprez poświęconych Fryderykowi Szopenowi z okazji 200. rocznicy
urodzin może przyprawiać o
mdłości, które pojawiły się u
mnie, gdy dowiedziałem się o
szykowanej na Międzynarodowy Dzień Teatru premierze
Szaniawskiego. Znowu Szopen, pomyślałem. Jednak trzeba dokończyć zdanie profesora.
– Wszyscy wkrótce będą wymiotować tymi obchodami i dobrze, bo co tu gadać, to najważniejszy polski artysta – mówił
przed premierą Skotnicki. – Nie
wydaliśmy nikogo w naszej
sztuce, kto miał taki zasięg. To
prawda, podobnie jak to, że
„Lato w Nohant” nie jest sztuką
o Szopenie, ale o ludzkich namiętnościach, z ich delikatnymi
i mocnymi odcieniami. Poza
tym to naprawdę piękny tekst,
który jak podkreślał Krzysztof
Bień (grający w sztuce Wodzińskiego) daje możliwość dialogowania, co ostatnio w teatrze
nie jest tak częste i oczywiste.
– Ten zespół jest szalenie
pracowity. To cecha rzadka –
podkreślał Skotnicki. I myślę,
że to, że w „Lecie...” zobaczyłem płockich aktorów jako
zespół, to jego duża zasługa.

Miłości drogi kręte
Może nie było takiego olśnienia jak przy „Mazepie”
czy euforii jak przy „Obywatelu M.”, ale był ten sam rodzaj
satysfakcji, kiedy dostrzegamy
„efekt zbiorowego wysiłku”,
jak to określiła Judi Dench w
swym przesłaniu na Międzynarodowy Dzień Teatru.
Po raz pierwszy zobaczyłem
też Hannę Chojnacką (George
Sand) budującą w tym teatrze

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Pracowity zespół

Szopen (Adam Biernat) na
scenę, zgodnie z linią dramatu,
wchodzi dość późno. Geniusz,
który pojawia się w rozmowach, staje przed nami jako
człowiek – nieznośny, opryskliwy, nieobecny, ale też dowcipny i ujmujący. Postać, którą
tworzy Biernat to nie pomnik z
Łazienek, do którego nawiązuje
w zabawnej rozmowie z Wodzińskim, ale ktoś z krwi i kości.
Słowem „Lato w Nohan” to
dobry spektakl dzięki Iwaszkiewiczowi, Skotnickiemu,
zespołowi aktorskiemu i – mimo wszystko – Szopenowi.
W sztuce grają również Łukasz Mąka (Maurycy), Magda
Bo gdan (Ro zjer ka), An na
Wojnarowska (Augustynka),
Mariusz Pogonowski (Rousseau), Piotr Bała (Fernand),
Jacek Mąka (służący Jan) i
Magda Tomaszewska (służą-

Hanna Chojnacka (George Sand)
i Krzysztof Bień (Wodziński)
nie, co niszczona. Anzorge
świetnie prowadzi swoją postać,
którą z początku widzimy jako
trzpiotkę, „sol” czyli słońce lata
w Nohan, które gaśnie z każdą
odkrywaną, brzydką tajemnicą
pałacu Nohan.
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ca). Scenografię stworzył Marian Fiszer, opracowanie muzyczne Mirosław Jastrzębski.
Premiera odbyła się 28 marca. Kolejne spektakle 7, 8 i 10
kwietnia.

Radosław Łabarzewski

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

To nie jest sztuka o Szopenie, ale – jak podkreślał reżyser – jedna
z najpiękniejszych sztuk o miłości jaka została napisana po polsku.
Miłości... córki i matki

Marek Walczak w otoczeniu pięknych kobiet
w „Operetce” W. Gombrowicza
w reż. M. Mokrowieckiego

Srebrna Maska Króla
Marek Walczak za kreację Jana Kazimierza w „Mazepie” Krzysztofa Prusa i Alka w „Prywatnej Klinice”
Jerzego Bończaka otrzymał tegoroczną Srebrną Maskę – nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Teatru.
Nagroda to zasłużona i długo wyczekiwana, ponieważ
Walczak bywał niezauważany
i niedoceniany, nie tylko przez
szacowną kapitułę, ale i przez
reżyserów, którzy „pozwalali”
mu grać komediantów („Opera
żebracza” W. Rudzki) czy dyrektorów cyrku („Pinokio”
Matuszewski).
A przecież stworzył już ciekawe kreacje w „Dzikich żądzach” (jako Conelly) czy „Romansie z Czechowem” (Smirnow) i jedną z najpiękniejszych
postaci, którą „kupił” mnie na
zawsze, czyli wuja Zbynka z
„Obywatela M.” Potrzeba było
Friedmanna, Kowalewskiego i
wreszcie Prusa, aby talent, dojrzałość aktorską i potencjał, wykorzystać należycie. Takie role
jak jego król w „Mazepie” zapadają w pamięć na lata. Takie
sceny, jak pokuta z samobiczowaniem, budują naszą wyobraźnię. Walczak stworzył postać niejednoznaczną, wielowarstwową ukazując majestat
podszyty tchórzem, żądzą
i małością, która tak mocno wygrała w scenie modlitwy
z Amelią (Katarzyna Anzorge).
W „Klinice...” mogliśmy po raz
kolejny podziwiać jego talent
komediowy.
Należy jednak wspomnieć, że
nominacji do „Srebrnej maski”
było pięć. Małgorzata Treutler
nominowana została za scenografię i kostiumy do „Sługi
dwóch panów”, Katarzyna Anzorge za rolę w „Lovers saute”,
duet Pawlicki-Pogonowski za
spektakl „Zabawy pod kocykiem”, a Jacek Mąka (wojewoda) i Marek Walczak za
wspomnianego „Mazepę”.

Jak wielokrotnie podkreślałem Słowacki według Krzysztofa Prusa jest jednym z najlepszych przedstawień jakie
oglądałem w tym teatrze,
gdzie obok Mąki i Walczaka
rozbłysła gwiazda Katarzyny
Anzorge. Dlatego uważam, że
zwycięzcą jest nie tylko Marek
Walczak, ale „Mazepa” –
przedstawienie ambitne, trudne, a jednocześnie docenione
również przez publiczność.
Srebrne Maski są przyznawane od 27 lat przez Płockie
Towarzystwo Przyjaciół Teatru, zawsze w Międzynarodo(rł)
wym Dniu Teatru.
Podczas uroczystości, 28
marca, pracownikom teatru
wręczone zostały również odznaczenia i medale przyznane
przez Prezydenta RP. Srebrny
Krzyż Zasługi otrzymał Leszek
Skierski, brązowy – Aurelia
Greń. Złote medale za wieloletnią służbę otrzymali, m.in. aktorzy Zdzisława Bielecka i Henryk
Błażejczyk oraz scenograf Marian Fiszer. Medalem Srebrnym
uhonorowani zostali Dorota
i Szymon Cempurowie, Hanna
Zientara, Henryk Jóźwiak, Waldemar Lawendowski, Barbra
Misiun i Piotr Tobota. Odznaczenia i medale, w imieniu Prezydenta RP, wręczał wicewojewoda Dariusz Piątek.
Na koniec Dyrektor Teatru
Marek Mokrowiecki uhonorował 7 pracowników, związanych z teatrem od 35 lat, czyli
od początku jego istnienia. Byli
to: Ewa Cichocka, Elżbieta Jóźwiak, Elżbieta Jarosz, Sabina
Muszyńska, Teresa Zaborowska, Ewa Kozińska i Józef Muszyński.
(rł)
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Tańczą i wygrywają
Najmłodsze dziewczęta z zespołu Showdance mają pięć lat, najstarsze ponad
dwadzieścia. Łączy je jedno – kochają taniec i cheerleading, czyli wykonywanie układów, składających się z elementów gimnastyki, tańca i akrobacji.

Tenis stołowy

Pojadą do Gdańska
Pierwsza reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 20
w Płocku w składzie: Katarzyna Bagrowska, Adam
Fuz i Mateusz Lau wygrała eliminacje województwa
mazowieckiego IV Memoriału Andrzeja Grubby.

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Puchar, nagrody i dyplom
wręczyła zwycięzcom i ich
trenerowi Grzegorzowi Lipczyńskiemu żona przedwcześnie zmarłego tenisisty stołowego, Lucyna Grubba.
W fi na ło wym spot ka niu
płoc cy ucz nio wie po ko na li
3:2 zespół gospodarzy – repre zen ta cję Szko ły Pod sta wo wej w Je że wie. Okra są
tur nie ju
był
po je dy nek
uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Kwalifikacyjnego, czołowych młodzików w
kraju Katarzyny Bagrowskiej

Dziewczęta z Showdance w ekspresyjnym tańcu
Mają już na swoim koncie
mistrzowskie tytuły, ale nieobca
jest im także gorycz porażki. W
2005 roku zostały I wicemistrzyniami Polski w kategorii
14-16 lat. Dwa lata później na
zawodach w Olsztynie zajęły
ostatnie miejsce. – To nas bardzo zmotywowało dla dalszej,
wytężonej pracy – tłumaczy Katarzyna Staniszewska, instruktorka i choreograf Showdance.

Światowe aspiracje
W styczniu 2008 roku na zawodach w Niemczech cztery
dziewczyny wystąpiły w kategorii grup Dance. Zajęły siódme miejsce, a w duetach – szóste i siódme. Kilka miesięcy
później Showdance został II
wicemistrzem Polski w kategorii powyżej 16 lat. Ubiegły
rok był dla nich najlepszy. Na
Mistrzostwach Polski w Lesznie, na które dziewczęta mogły
wyjechać dzięki wsparciu finansowemu
udzielonemu
przez firmę Kabex, wywalczyły tytuł Mistrza Polski. Były to
jednocześnie eliminacje do reprezentowania Polski na Mistrzostwach Europy w 2010 r.
Ku zaskoczeniu trenerki pojawiła się również możliwość
udziału w Mistrzostwach
Świata. – Zarząd Polskiego
Stowarzyszenia Cheerleaders
wytypował nasz zespół do reprezentowania Polski na Florydzie – mówi Staniszewska.
Zawody odbywać się będą od
21 do 26 kwietnia. Wyjazd

płocczanek uzależniony był od
zdobycia funduszy.
– Wszystko finansujemy z
własnej kieszeni, naszymi sponsorami są rodzice zawodniczek
– opowiada Staniszewska. –
Aby na Florydę mogło pojechać
12 osób, potrzebowałyśmy przynajmniej 60 tysięcy złotych. To
koszt wiz, przelotu, zakwaterowania i ubezpieczenia. Niestety,
nie stać nas na taki wydatek.
Dziewczyny marzyły o występie na Mistrzostwach Świata.
Jak same przyznają, dla nich to
wielka szansa do reprezentowania Polski, a przede wszystkim
Płocka na arenie międzynarodowej. – Uczestnictwo w tak
prestiżowych zawodach dałoby
nam możliwość zdobycia cennego doświadczenia, które bez
wątpienia wykorzystałybyśmy w
dalszej pracy – mówi instruktorka. Niestety, zespołowi nie
udało się zebrać wystarczającej
kwoty.
Drugą szansą dla Showdance
do pokazania swoich umiejętności są Mistrzostwa Europy,
które w tym roku odbywać się
będą 10-11 lipca w Finlandii.

tek pracy – mówi Staniszewska.
– Potem z dziewczynami pracujemy nad nim około miesiąc.
Na zawodach sędziowie oceniają elementy obowiązkowe
(czyli m.in. szpagaty, piruety,
skoki), precyzję i synchronizację oraz choreografię. Bardzo
ważna jest też prezencja, czyli
m.in. stroje. Pomysły jak mają
wyglądać rodzą się w głowie
Małgorzaty Staniszewskiej –
siostry Katarzyny. Ona także
jest instruktorką, uczy najmłodsze dziewczęta (od 5 do 14 lat).
Szyciem kolorowych kostiumów zajmuje się mama instruktorek, która jest krawcową.
Showdance należy do Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders. Kiedyś dziewczyny można było podziwiać podczas meczów płockich szczypiornistów,
a nawet piłkarzy Widzewa
Łódź oraz koszykarek Lider
Pruszków. Teraz zagrzewają do
walki Mustangs Płock – drużynę futbolu amerykańskiego. Dają pokazy w całej Polsce zdobywając kolejne doświadczenia.

Praca zespołowa

Obecnie do sekcji tanecznej Mustangs Płock należy
ok. 80 dziewcząt tworzących
pięć zespołów: Showdensik,
Showdance Bis – Mistrzynie
Mazowsza 2010 r., Twister
– II wicemistrzynie Mazowsza 2010 r., Paradise –
I wicemistrzynie Mazowsza
2010 r., Showdance – Mistrz
Polski 2009 r.

Cheerliderki trenują w Szkole
Podstawowej nr 17 i Spółdzielczym Domu Kultury. Najstarsza grupa – powyżej 16 lat –
ćwiczy cztery razy w tygodniu
po 2-2,5 godziny. – Wymyślenie
jednego układu, który trwa dwie
i pół minuty zajmuje mi około
tygodnia, ale to dopiero począ-

Małgorzata Danieluk

z Ar ka diu szem Ka li szem,
przegrany przez płocczankę
2:3.
Po raz drugi z rzędu płocka
„Dwudziestka” zakwalifikowała się do ogólnopolskiego
finału Memoriału Andrzeja
Grubby, który odbędzie się 12
czerwca w Gdańsku.
Druga reprezentacja SP 20
Płock w składzie Anna Wereszczaka, Wiktoria Ziemkiewicz, Jakub Żeberkiewicz, zajęła w Memoriale 6. miejsce.
W zawodach wystartowało 12
(nw)
zespołów.

Sportowy flesz
Sukces młodych szczypiornistów
Juniorzy płockiej Wisły zostali Mistrzami Polski w piłce ręcznej. Finałowy turniej w Puławach podopieczni Bogdana Janiszewskiego i Michała Skórskiego przeszli zdecydowanie, gromiąc bezdyskusyjnie kolejnych rywali. W finałowy pojedynku
zdeklasowali młodzież z Vive Kielce 39:23 (22:11). Bartosza
Dudka, Kamila Syprzaka, Patryka Przyguckiego i Kamila
Mokrzkiego organizatorzy finałów wybrali do siódemki turnieju.

Nożni bez kibiców
Ze zmiennym szczęściem walczą piłkarze nożni płockiej Wisły o utrzymanie w I lidze. Po efektownym meczu na inaugurację wiosennych rozgrywek z Górnikiem Łęczna (3:1), płocczanie
odnotowali dwie porażki. Na stadionie przy Łukasiewicza ulegli
drużynie ŁKS Łódź 1:2 (0:2) i nie sprostali w Poznaniu tamtejszej Warcie przegrywając 0:2 (0:0). Podopiecznych Jana Złomańczuka czeka teraz kolejne spotkanie (2.04) na własnym
obiekcie z Dolcanem Ząbki. Mecz odbędzie się bez udziału publiczności. To kara Wydziału Dyscypliny PZPN za 31 rac odpalonych przez kibiców Wisły podczas meczu z ŁKS oraz bójki do
jakiej doszło podczas meczu w pobliżu trybuny wschodniej.

W pierwszej dziesiątce
13-14 marca w Skierniewicach rozegrany został finał Pucharu
Polski juniorów młodszych w Judo. W tym licznie obsadzonym
i stojącym na wysokim poziomie turnieju, do którego trzeba było przebrnąć eliminacje regionalne wystartowały dwie zawodniczki reprezentujące Płock. Martyna Maślanka z UKS „Eljot”
Płock uplasowała się na 9. pozycji, a Adrianna Dzieniak reprezentująca UKS „Sensei” Płock zajęła 7. miejsce.

Walczyła do końca
26-27 marca na malowniczych terenach Górnośląskiego Parku
Etnograficznego w Chorzowie odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Biegach Przełajowych. Spośród startujących
zawodników MUKS Płock najlepiej spisała się Marcelina Kawecka (rocznik 93), która po bardzo dobrej końcówce biegu zameldowała się na mecie na 15. pozycji zdobywając 4 punkty do
klasyfikacji medalowej. Na pokonanie dwukilometrowej trasy
uczennica „Małachowianki” potrzebowała 7,25 min.

Piotr Marek Nowicki
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Wisła jest stabilna
– Jeśli chodzi o finanse, ubiegły rok klub zakończył na plusie – mówił
Dariusz Zawidzki, zastępca prezydenta, podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta poświęconej w całości sytuacji bieżącej i przyszłości sportowej Wisły Płock. – Wynik finansowy to 882 tysiące netto. Jeszcze nie jest
zatwierdzony przez radę nadzorczą, która ma na to czas do połowy roku, ale nic nie wskazuje, aby coś się zmieniło.
Zastępca prezydenta zaznaczył, że klub reguluje swoje
zobowiązania zarówno wobec
budżetu miasta, jak i pracowników.
– Dobrze zapowiada się też
obecny rok – dodał Zawidzki.
– Na koniec lutego klub miał
220 tys. zysku. Sytuacja Wisły
jest stabilna, wręcz dobra.
Przypomnijmy, że 2007 rok
Wisła zakończyła ze stratą 2
mln zł, a 2008 r. – 1,7 mln zł.
Problemem może być tylko
kwota 700 tys. zł podatku
VAT za prawa do transmisji
telewizyjnych w sezonie
2004/2005. – Najpierw mówiono, że nie trzeba odprowadzać podatku VAT, a później
nastąpiła zmiana decyzji – wyjaśniał Piotr Kubera, zastępca
prezydenta. – Około 10 klubów
już musiało zapłacić. Wisła
czeka jeszcze na orzeczenie,
ale pewnie też będziemy musieli uregulować tę kwotę.

Rywalizacja z Vive
Kubera przeanalizował sytuację sportową zarówno w sekcji piłki ręcznej, jak i nożnej.
– Jeśli chodzi o szczypiornistów, to Wisła i Vive Kielce dokonały transferów na poziomie
europejskim – mówił. – Do naszego klubu przyszło sześciu

nowych zawodników. Celem
jest odzyskanie tytułu Mistrza
Polski. Trzeba pamiętać, że
nasz największy rywal, Vive
Targi Kielce, to zupełnie inny
zespół niż przed rokiem. Musimy walczyć o drugie miejsce w
lidze po sezonie zasadniczym,
aby mieć dobrą sytuację do
play-offów. Wierzę, że za dwa
miesiące powalczymy z Vive o
złoto.
Piotr Kubera przyznał, że
największym problemem w
naszym zespole były kontuzje
zawodników. Celem na sezon
2010/2011 jest ponowny
udział w play-offach oraz
I miejsca w Mistrzostwach
i Pucharze Polski.

Są sponsorzy
Zespół piłkarzy nożnych sezon 2008/2009 zakończył na
dziewiątym miejscu w tabeli.
Ale od tego czasu wiele się
zmieniło na lepsze. – Mamy
nową koncepcję budowania
drużyny – mówił Piotr Kubera.
– Miejmy nadzieję, że ta runda
będzie udana i spokojnie utrzymamy się w I lidze.
Koszty utrzymania hali oraz
stadionu wynoszą 1,2 mln zł
rocznie. Do tego dochodzą
jeszcze koszty utrzymania obu
sekcji. Dlatego potrzebni są

sponsorzy. – Mamy zapewnione sponsorowanie przez Orlen
do końca czerwca – wyjaśniał
Kubera. – Czekamy na ustalenie przez koncern terminu, aby
zaakceptować ostateczne wersje umów sponsorskich na
przyszły sezon i je podpisać.
Zaangażowanie Orlenu nie
zmniejszy się.
Oprócz Orlenu, Wisła ma
jeszcze 37 sponsorów, z których główni to: Urząd Miasta,
Vectra oraz Galeria Wisła.
Klub w najbliższym czasie
chce uruchomić dwa nowe
punkty sprzedaży upominków
i pamiątek związanych z Wisłą
Płock. – Jeden będzie mieścił
się przy ulicy Tumskiej, a drugi w Galerii Wisła – mówił Jerzy Ożóg, prezes Wisły.
– Chcemy na tym zarabiać.
Już dziś w sklepiku na stadionie
można kupić np. szaliki ze specjalnym hologramem, potwierdzającym ich oryginalność.
Radni wysłuchali też stanowisk prezesów: Stowarzyszenia Sympatyków Klubu Wisła
Płock oraz Płockiego Stowarzyszenia Sympatyków Piłki
Ręcznej „Handball Fans Wisła
Płock”, którzy zgłosili zastrzeżenia do sposobu zarządzania klubem oraz relacji władz
M.D.
Wisły z kibicami.

Puchar – nie, półfinał – tak
Już kolejny rok z rzędu losy Pucharu Polski rozstrzygają się na etapie pojedynków półfinałowych.
Dwie najsilniejsze ekipy w kraju Wisła Płock i Vive
Kielce, podobnie jak rok temu, zmierzyły się w półfinałowym dwumeczu. I podobnie jak w konfrontacji ubiegłorocznej do finału awansowali kielczanie,
którzy w finale zmierzą się z Zagłębiem Lubin.
Zespół Wisły nie może w tym
sezonie znaleźć recepty na ekipę Bogdana Wenty. Po dwóch
ligowych porażkach sezonu zasadniczego płocczanie odnotowali dwie kolejne przegrane w
ramach Pucharu Polski.

Podwójna gorycz
Pierwszy mecz w Kielcach
(10.03) był bardzo wyrównany.
O końcowym wyniku zdecydowało jednak ostatnie 5 minut
spotkania, w których trochę
zdekoncentrowani i zmęczeni
płocczanie pozwolili kieleckim
graczom uzyskać kilka bramek
z rzędu. Wynik 29:23 dla miejscowych ustawił ich w roli faworyta do awansu jeszcze przed
rewanżem w Płocku.
Spotkanie w hali Chemika
(17.03), podobnie jak to w Kielcach, miało również wyrównany przebieg. Doskonała gra w
obronie Wisły pozwalała cały
czas wierzyć, że pokonanie Vive może w tym dniu stać się
faktem. Jednak sześciobramkowa zaliczka kielczan z pierwszego meczu okazała się kluczowa dla całej rywalizacji.
Ostatecznie płocczanie ulegli
33:35 (15:18) i pozostaje mieć
nadzieję że zwycięsko rozstrzygną finałowe pojedynki play-off
mistrzostw Polski, do których
zdecydowanie zmierzają.

Jak burza
Płocczanie w pojedynkach
ćwierćfinałowych z Nielbą Wągrowiec pokazali znakomitą

dyspozycję i niemal zdeklasowali ekipę Edwarda Kozińskiego. Szczególnie w pierwszym
spotkaniu (20.03) rozegranym
w Płocku przyjezdni byli jedynie tłem dla gospodarzy. Podopieczni Thomasa Sivertssona w
zasadzie już w pierwszej połowie ustalili wynik rywalizacji
prowadząc 15:7. Zdezorientowani szczypiorniści beniaminka z Wągrowca, w barwach
których występuje wielu płocczan, nie mieli w zasadzie żadnego pomysłu na rozegranie,
które mogłoby zaskoczyć obronę Wisły. W drugiej połowie
wiślacy nie spuszczali z tonu
i mecz zakończył się wynikiem
32:18.
Drugi mecz na terenie rywala (27.03) okazał się jedynie
formalnością. W pierwszej
części spotkania płocczanie
dali się „wyszumieć” gospodarzom, po czy w drugiej połowie w pełni kontrolowali przebieg gry i zwyciężyli bez problemu 35:30 (17:17). W półfinale Wisła zmierzy się z
MMTS Kwidzyn, który wyeliminował w ćwierćfinale Traveland Olsztyn. Pierwsze spotkanie rozegrane zostanie 24
kwietnia w Płocku. W drugiej
parze półfinałowej zespół Vive
Kielce spotka się ze zwycięzcą
pojedynku Wisła Puławy –
Zagłębie Lubin. Na tym etapie
rozgrywek do wielkiego finału
awansuje ekipa, która trzykrotnie pokona rywala.

Piotr Marek Nowicki

Krzyżówkowe rozmaitości

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Dorośli amatorzy „łamania głowy” spotkali się na
piątym turnieju „Galimatias Krzyżówkowy” zorganizowanym przez Płocki Klubu Miłośników Rozrywek
Umysłowych „Relaks”.

Szczypiorniści Wisły Płock w starciu z największym swoim rywalem Vive Kielce
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– Ten rodzaj aktywności
wskazany jest dla każdego. Najmłodszy zawodnik miał 25 lat, a
najstarszy ponad 70 – mówi
Andrzej Jakubowski, prezes
Klubu „Relax”. Startujący musieli zmierzyć się z jolkami,
swatkami, szkotkami i innymi
odmianami krzyżówek. Najlepiej poradził sobie z nimi Dariusz Jeznach z osiedla Tysiąclecia. Drugie miejsce zajęła Jadwiga Gałązka z os. Kochanow-

skiego, a trzecie Jadwiga Frydrysiak z Łącka.
Kolejny turniej, zatytułowany
„Mistrz jolki” już w maju. Każdy
może spróbować w nim swoich
sił. Zajęcia w Klubie Relax (dla
wszystkich chętnych, nie tylko
członków klubu) odbywają się w
drugi i czwarty wtorek miesiąca
od godz. 16 w Klubie Osiedlowym przy ul. Łukasiewicza 28.
Tam też można zgłosić się do
(ab)
udziału w zawodach.
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POZIOMO
4. Roślina na musztardę
8. Niejadalny grzyb trujący
9. Las dębowy
10. Zasady poprawnej pisowni
11. Żydowska modlitwa zbiorowa
13. Ta trzecia w małżeńskim trójkącie
16. Uwodziciel, kobieciarz
18. Rasa angielskich psów myśliwskich
21. Maszyna drukarska
22. Rodzaj lirycznego wiersza japońskiego
23. Urządzenie do wyciągania gazów
25. Dzień odpoczynku u Żydów
28. Ślad po przejściu piły
31. Naczynie w ciemni fotograficznej
33. Podłużny otworek
34. Dekret carski
35. Piłkarze z Madrytu
36. Ogrodniczki, rybaczki
37. Dolna część snopa
38. Kuzyn raka
41. Narzędzie z kółkiem do cięcia szkła
43. Narośl kostna na stawie skokowym
konia
46. Liczba przypisana określonej danej
statystycznej
47. Górnolotnie o twarzy
48. Osoba wprowadzająca coś nowego
50. W rodzinie
53. Rodzaj ciasta
56. Krezus
59. Zarządzał służbą w domu magnata
60.... koguta o poranku
61. Stolik z lustrem
62. Drobny przedmiot przynoszący szczęście

PIONOWO
1. Hodowlany gryzoń futerkowy
2. Powieść Władysława Reymonta
3. Pokarm bogów greckich
4. Dziedzina sztuk plastycznych
5. Zespoły dziennikarzy
6. Niejedna w karnawale
7. Taryfikator opłat
11. Kanał zbiorczy do odprowadzania cieczy
12. Drewutnia
14. Podłużne zagłębienie terenu
15. Dokument kasowy
17. Formacja roślinna w strefie północnego wybrzeża Chile i Peru
19. Tkanina o wypukłych, podłużnych
prążkach
20. Zmasowany zrzut bomb z samolotu
24. Bohater z książeczek dla dzieci, ludzik (zdrobniale)
26. Notatka
27. Hala z krosnami
29. Zorganizowana struktura życia religijnego
30. Metalowy drucik do łączenia kartek
32. Dawne nakrycie głowy papieża
37. Urządzenie w autobusach miejskich
39. Odmiana śliw
40. W drużynie jedenastki piłkarskiej
42. Czarna tkanina żałobna
44. Przeciwieństwo kłamstwa
45. Grzanka
49. Element zdobniczy
51. Rzewień
52. Mieszkanie na poddaszu
54. Rozdwojone kopyto zwierzyny płowej
55. Taks
57. Twardy ser podpuszczkowy
58. Pikieta, czaty

Litery z pól zaznaczonych w prawym dolnym rogu
czytane poziomo utworzą hasło.
Odgadnięte hasła z obu krzyżówek prosimy dostarczyć do redakcji
„Sygnałów Płockich”, Stary Rynek 1, 09-400 Płock, p. 220, do końca kwietnia.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy atrakcyjne nagrody
ufundowane przez Redakcję i Klub „Rekax”
Krzyżówki przygotował Andrzej Jakubowski
z Płockiego Klubu Miłośników Rozrywek
Umysłowych „Relaks”

POZIOMO
1. Sztuczność w sposobie bycia
9.... po latach uczniów jednej klasy
10. Stronnik, poplecznik
11. Ciasta z wielkanocnego stołu
13. Zwyczaj oblewania się wodą w
poniedziałek wielkanocny
14. Zabawa ludowa w drugi dzień
Świąt Wielkanocnych
16. Uszczelniacz otworu wiertniczego
18. Wierzchnie okrycie arabskie noszone w północnej Afryce
19. Podwodny wał piasku równoległy
do linii brzegów
20. Jezioro tektoniczne we wschodniej Afryce
23.... drożdżowa, symbol Świąt Wielkanocnych
24. Potrawa wielkanocna
25. Odlewniczy piec szybowy do wytapiania żelaza
28. Ten, który potrafi muzyką pobudzić węże do rytmicznych ruchów
29. Pisanka pomalowana na jeden kolor
30. Niezbędny do przenoszenia święconki

PIONOWO
1. Osoba wyróżniająca się w jakiejś
sprawie
2. Kobieta łatwo wpadająca w gniew
3. Lecznicza roślina z krzyżowych,
uprawiana na oknach
4. Wyrzutka na ścianie budynku
5. Apetyt, chętka
6. Podpora architektoniczna w formie
muskularnego mężczyzny
7. Ludowa nazwa kukułki
8. Taniec z lat 40 XX wieku
11. Ścianka z cegieł, pustaka
12. Powinien znajdować się w koszyczku ze święconką
15. Drewniany młotek ciesielski
16. Alkany o małej reaktywności
17. Człowiek, który oszukuje, nabiera
21. Nędzne domy, w których mieszka
biedota
22. Hodowlana nazwa samicy ryby z
jajami
23. Oklepany zwrot, frazes
26. Choroba z wysypką wieku dziecięcego
27. Kawałek tkaniny odcięty ukośnie
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Znają się na bajkach
W Miejskim Przedszkolu nr 14 już po raz trzeci został zorganizowany Miedzyprzedszkolny Quiz Literacki „Bohaterowie bajek dla dzieci”, którego
głównym celem jest propagowanie literatury dziecięcej oraz rozwijanie
zainteresowań czytelniczych dzieci.

Wielkanoc
w obrazkach

Dodatkową atrakcją konkursu były bajkowe stroje
Przed licznymi konkursami
przedszkolaki z grupy „Smerfy”
z MP nr 14 zaprezentowały bajkę „Czerwony Kapturek”.
Każdy uczestnik spotkania
przebrany był za bajkową postać.
Z zadaniami konkursowymi

zmagało się sześć trzyosobowych drużyn. Dzieci musiały
wykazać się znajomością bajek i
ich bohaterów. Zadania polegały
m.in. na skojarzeniu wylosowanego rekwizytu z bajką, odgadnięciu tytułu dobranocki po wy-

słuchaniu fragmentu piosenki,
przejściu przez bajkowy labirynt,
układaniu „misiowych” puzzli.
Uczestnicy konkursu bawili się
znakomicie, a na zakończenie
otrzymali nagrody książkowe –
indywidualnie i dla drużyn. (as)

Kwiaty wielkiego serca
Kwiaty miłości, radości i przyjaźni zakwitły 8 marca podczas spotkania integracyjnego w Miejskim Przedszkolu nr 27. Przedszkolaki zaprosiły do siebie
koleżanki i kolegów z Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego, aby wspólnie
bawić się, tańczyć i śpiewać.
Aktorzy z Teatru Lalek z No- towego) przekazanych wycho- nam zmieniać świat na lepszy –
wego Sącza przenieśli dzieci w wankom z ośrodka. Ufundowa- podkreślała Małgorzata Bor, dybajkowy świat do „Zaczarowa- ne one zostały za pieniądze ze- rektor przedszkola.
nego lasu”. Następnie nauczy- brane podczas loterii fantowej,
Maluchy z Ośrodka podzięcielki Halina Latarska i Jolanta za co należą się podziękowania kowały uśmiechem oraz własKwiatkowska poprowadziły za- rodzicom przedszkolaków. – noręcznie wykonanymi laur(n.p.)
bawy integracyjne. Warto nad- Dzięki dobroci innych łatwiej kami.
mienić, że placówka
posiada Certyfikat
Przedszkola Wspierającego Uzdolnienia. Najbardziej spodobały się dzieciom
zajęcia z chustą animacyjną oraz warsztaty twórczości, na
których „wyczarowano” piękne i kolorowe
kwiaty. Miały one
oryginalne kształty i
nazwy. I tak zakwitły
kwiaty: miłości, radości, przyjaźni oraz
wielkiego serca. Te
ostanie swoją nazwę
wzięły od upominków oraz prezentów
Gospodarze i goście na wspólnej fotografii
(ubrań i sprzętu sporSygnały Płockie nr 7 (229) | 1 kwietnia 2010

– Przy ocenie prac jury brało pod uwagę nie tylko walory
artystyczne, technikę wykonania, ale także zgodność z tematem. Trzeba przyznać, że dzieci
znają wiele zwyczajów związanych z Wielkanocą, nawet tak
mało dziś popularnych, jak
chodzenie z gaikiem czy wieszanie Judasza – mówiła Anna
Liśkiewicz z POKiS.
Uczestnicy podzieleni byli
na cztery kategorie wiekowe.
W sumie jury przyznało 56 nagród i wyróżnień. Dodatkowo

trzy nagrody przyznał prezydent Płocka, a wybrane prace
zostały wykorzystane na kartki
świąteczne.
Podczas wernisażu uczennice szóstej klasy Szkoły Podstawowej w Ostrowach z gminy
Gozdowo pod kierunkiem nauczycielki Anny Górczyńskiej
i pani Beaty Sobocińskiej prowadziły warsztaty wyrobu
wielkanocnych palm.
Wystawę można oglądać
w Domu Darmstadt do 11
(ab)
kwietnia.

Ta zgraja lubi wiersze
Bohaterką tegorocznego konkursu recytatorskiego
z cyklu „Dykcja i wdzięk” była Izabella Klebańska,
autorka książek, scenariuszy radiowych i telewizyjnych dla dzieci i młodzieży, dobranocek, bajek
i piosenek.
Już po raz ósmy imprezę
zorganizował Spółdzielczy
Dom Kultury, współorganizatorem była Filia nr 4 Książnicy
Płockiej. Hasło konkursu zaczerpnięto z jednej z książek
autorki – „Muzyczna zgraja”.
W konkursowe szranki stanęło
28 uczniów klas trzecich szkół
podstawowych. Ich recytatorskie umiejętności uważnie śledziła liczna widownia i jury.
Komisja konkursowa pierwsze
miejsce przyznała Alicji Pawlak z SP 18, drugie Patrycji
Kopycińskiej z SP 6, a trzecie
Annie Pytlas z SP 12.
In te re su ją cym pun ktem
imprezy było spotkanie z au(ab)
torką.

FOT. SDK

FOT. MP 14

Niemal dwa tysiące prac wykonanych przez dzieci
napłynęło na VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Tradycje Wielkanocne”, organizowany przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.

Niektórzy recytatorzy
korzystali z rekwizytów

Wielkanocne zwyczaje
znane i zapomniane
PÓŁPOŚCIE
– noc i dzień radosnych figli płatanych głównie przez kawalerów i młodych mężczyzn. Tego dnia wrzucano do izb garnki z popiołem lub się nim
obsypywano, malowano popiołem okna, rzucano kamieniami w drzwi. Zatykano kominy szybą albo snopkiem, co powodowało cofanie się dymu do izby.
Wykradano sprzęty gospodarskie, bramy, furtki, a nawet wychodki i wywożono je na drugi koniec wsi.

TURKI
– zwyczaj zaciągania straży przy Grobie Pańskim. Ma to symbolizować straż rzymską postawioną
przy grobie Jezusa, z tym że „polskie straże” stojąc na baczność oddają hołd Chrystusowi.

POGRZEB ŻURU I ŚLEDZIA
Pożywienie wielkopostne najczęściej ograniczało się do żuru i śledzi. Nie jedzono nie tylko mięsa i tłuszczów roślinnych, ale również nabiału i cukru. Kiedy Wielki Post dobiegał końca, tradycją w Wielki Piątek
wieczorem lub w Wielką Sobotę rano był tzw. pogrzeb żuru i śledzia. Śledzia, wyciętego z drewna lub tektury, wiązano na grubym powrozie i na wierzbie wieszano nad drogą. Była to symboliczna kara za sześciotygodniowy post. Natomiast garnek z żurem zakopywano poza wsią. W Krakowskiem dodatkowo zakopywano garnek z popiołem, co oznaczało koniec pokuty.

PISANKI, KRASZANKI...
Jaja wielkanocne koniecznie muszą być kolorowe. Dawniej różnego rodzaju szlaczki i ornamenty miały swoje symboliczne znaczenie. Były to głównie
znaki przedstawiające motywy Słońca oraz symbole światła i błyskawice, mające sprowadzić pomyślność. Najstarsze pisanki na ziemiach polskich pochodzące z końca X wieku, odnaleziono podczas wykopalisk archeologicznych na opolskiej wyspie Ostrówek, gdzie odkryto pozostałości grodu słowiańskiego.
Wzór rysowano na nich roztopionym woskiem, a następnie wkładano je do barwnika – łupin cebuli lub ochry, które nadawały im brunatnoczerwoną barwę. W procesie chrystianizacji pisankę włączono do elementów symboliki wielkanocnej.
W zależności od techniki zdobienia, świąteczne jajka mają różne nazwy:
– kraszanki (zwane też malowankami lub byczkami) powstają przez gotowanie jajka w wywarze barwnym, dawniej uzyskiwanym
wyłącznie ze składników naturalnych. Używano roślin, które pozwalały na uzyskanie różnych kolorów.
– pisanki mają różnobarwne desenie. Powstają przez rysowanie na skorupce gorącym roztopionym woskiem, a następnie zanurzenie
jajka w barwniku.
– oklejanki (naklejanki) są przyozdobione sitowiem, płatkami bzu, skrawkami kolorowego, błyszczącego papieru, tkaniny itp.
– nalepianki powstają przez ozdabianie skorupki jajka różnobarwnymi wycinankami z papieru.

PUCHEROKI
(puchery, pueri, z łac. puer znaczy chłopiec) – zwyczaj obchodzony w Niedzielę Palmową w Krakowie i okolicach.
Zwyczaj ten wywodzi się z dawnych kwest żaków krakowskich. Wczesnym rankiem w Palmową Niedzielę przebrani chłopcy chodzą po domach. Ubrani
w kożuchy odwrócone futrem na wierzch, na głowach noszą wysokie, stożkowate czapki z kolorowej bibuły, twarze smolą sadzą. W pasie przewiązani są
powrósłami. W jednej ręce mają koszyk z sieczką, w drugiej – drewniany młotek z długą rękojeścią, oplecioną bibułą. Śpiewając, obchodzą izbę dookoła,
stukając o podłogę laskami pucherskimi. Wygłaszają przemowy, które łączą w sobie elementy dawnych pieśni wielkopostnych, kolęd, dialogów komicznych
i rymowanek. Otrzymują za to jedzenie, głównie jajka oraz drobne datki.
Zwyczaj ten nadal jest żywy w niektórych wsiach podkrakowskich, m.in. w Babicach.

BABASIK, CZYLI BABSKI REWANŻ
Babasikiem nazywano dawniej Wielkanocny Wtorek, który był trzecim dniem świąt. W wielu regionach Polski upływał on głównie pod znakiem dyngusa, z tym że inicjatywę tym razem przejmowały kobiety. To one oblewały napotkanych mężczyzn, biorąc odwet za Lany Poniedziałek. Wzajemne polewanie się wodą przeciągało się często na następne jeszcze dni. Zgodnie z przysłowiem „Aż do Zielonych Świątek można lać się w każdy piątek”, skwapliwie
poddawano się temu zwyczajowi.

CHODZENIE Z KOGUTKIEM I GAIKIEM
W Poniedziałek Wielkanocny grupy chłopców chodziły po wykupie z kogutkiem, którego wozili na dwukołowym wózku. Kogut,
w wielu kulturach uważany za symbol Słońca i sił witalnych, symbol urodzaju, miał zapewnić zdrowie i pomyślność. Piał głośno,
a efekt ten uzyskiwano dzięki temu, że wcześniej karmiony był ziarnem namoczonym w spirytusie. Z czasem żywego ptaka zastąpiono sztucznym, ulepionym z gliny, pieczonym z ciasta, wycinanym z deski.
Kiedy chłopcy skończyli swój obchód, odwiedzały chałupy dziewczęta z gaikiem. Gaik to zielone drzewko lub gałąź, przybrane
wstążkami lub papierowymi kwiatami. Dziewczęta śpiewały domownikom specjalną pieśń i podobnie jak chłopcy otrzymywały od gospodyń jajka i jedzenie ze świątecznego stołu.

ŚMIGUS-DYNGUS
Śmigus polegał na symbolicznym biciu witkami wierzby lub palmami po nogach i wzajemnym oblewaniu się wodą, co symbolizowało wiosenne oczyszczenie z brudu i chorób, a w późniejszym czasie także
i z grzechu. Na śmigus nałożył się zwyczaj dyngusowania (z niem. dingen – wykupywać się) dający możliwość wykupienia się pisankami od podwójnego lania. Nie wiadomo, kiedy te dwa obyczaje się połączyły.
Pierwsze wzmianki o dyngusie pochodzące z XV w. to... zakazy kościelne zabraniające „zwyczaju
pogańskiego, co się zowie dyngusem”. Mimo tych zakazów dyngus przetrwał do dzisiaj, gdyż tak jak
i w innych zwyczajach wielkanocnych wyraża się w nim siła i radość życia. Dawniej oblewano się na różne sposoby. Dystyngowane damy i kawalerowi polewali się skąpo perfumami po rękach i gorsie. Natomiast wiejscy parobcy nie żałowali wody. Szczególnie na ładne i lubiane dziewczęta wylewano całe wiadra lub nawet zanurzano je w stawach, sadzawkach czy poidłach dla bydła. Powodem do zmartwienia było raczej suche ubranie, świadczące o braku powodzenia.

