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Jerzy Kryszak:

Mistrz improwizacji
Sa tys fak cję te a tral -

ną mam już za so bą.
Wiem, co to jest wy -
cho dzić na sce nę w
jed nej głów nej ro li,
po tem dru giej i ko lej -
nych. Te raz ro bię to,
co mi spra wia wię k-
szą przy jem ność. 
I tyl ko ode mnie za le -
ży, czy do sta nę w łeb

po mi do rem, czy bę dą gwi zdy czy okla ski.
Czy taj str. 13

Nie musi boleć

Choć kon ty nu u ją stan dar do we za kła da nie en -
do pro tez sta wów ko la no wych i bio dro wych z
mo dy fi ka cja mi oraz al lo pla sty ki sta wu bar ko -
we go czy sko ko we go, naj bliż sze mie sią ce chcą
po świę cić na roz wi nię cie ma ło in wa zyj nych
tech nik re kon struk cyj nych, któ re poz wa la ją od -
bu do wać ana to mię i bio lo gię sta wu.

Czy taj str. 8

Ciuchcia Tumska

Od pier wsze go ma ja na uli cach Płoc ka po ja -
wi się atrak cja dla miesz kań ców i tu ry stów. W
każ dy we e kend i świę ta aż do koń ca sier pnia
bę dzie moż na po jeź dzić Ciuch cią Tum ską. 

Czy taj str. 7

Ra dos nych Świąt Wiel ka noc nych
prze peł nio nych wia rą, na dzie ją i mi ło ścią

oraz ser decz nych spot kań 
w gro nie ro dzi ny i przy ja ciół

życzą
Ra da Mia sta Płoc ka
Pre zy dent Mia sta Płoc ka
Re dak cja „Sy gna łów Płoc kich”



Uro czy ste ob cho dy pięć dzie się cio le cia mał żeń stwa od by wa ją się w Pa ła cu
Ślu bów czę sto. Tym ra zem pre zy dent Płoc ka Mi ro sław Mi lew ski wrę czył odz-
na cze nia i zło żył gra tu la cje Ju bi la tom: Ewe li nie i Ry szar do wi Ka rol kow skim,
Jo lan cie i Bo gu mi ło wi Ku bia kom, Bar ba rze i Zdzi sła wo wi Pio trow skim oraz
Ma rian nie i Ste fa no wi Ry bic kim. Dla ju bi la tów i za pro szo nych go ści zaś pie wał
chór Pu el la Can to res Plo cen ses pod dy rek cją An ny Bram skiej i z akom pa nia -
men tem Wik to ra Bram skie go.

Zasz czy tu uczest nic twa w ju bi le u szu Zło tych Go dów mo że do stą pić każ da pa ra
z pięć dzie się cio let nim sta żem mał żeń skim. Wy star czy zgło sić się do płoc kie go
Urzę du Sta nu Cy wil ne go z do wo da mi oso bi sty mi i z od pi sem ak tu mał żeń stwa, je -
śli ślub był za war ty po za Płoc kiem. (sd)
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KRÓTKO 

Dla me lo ma nów

Moż na już ku po wać kar-
ne ty na kon cer ty or ga ni zo -
wa ne przez Płoc ką Or kie -
strę Sym fo nicz ną w dru -
gim kwar ta le 2010 r.

Kar net kosz tu je 190 zł.
Obej mu je udział w ośmiu
ko lej nych kon cer tach i
gwa ran tu je sta łe miej sca
na sa li kon cer to wej  w
okre sie kwie cień – czer-
wiec 2010.  Szcze gó ło we
in for ma cje moż na uzy -
skać w ka sie POS, ul.
Biel ska 9/11, tel. 24 364
10 85 od po nie dział ku do
piąt ku w godz. 10 – 15, w
czwar tki 10 – 17.         (ab)

Po czą tek 
no we go mu ze um

Pier wszy ek spo nat mu ze -
al ny tra fił 22 mar ca ze
Spich le rza do no we go bu -
dyn ku Mu ze um Ma zo wiec -
kie go, w któ rym na je sie ni
te go ro ku otwar ta zo sta nie
ek spo zy cja hi sto rycz no -re -
gio nal na. Jest to ru ra ka na li -
za cyj na z XV lub XVI wie -
ku. To sym bo licz ny po czą -
tek wpro wa dza nia ek spo na -
tów do no wej sie dzi by.
Zwią za na praw do po dob nie
z fun da cją wo do cią gów
przez kró la Ja na Ol brach ta
ru ra mie rzy 5,7 m dłu go ści.
Dla te go jej prze no si ny zor-
ga ni zo wa no jesz cze przed
ukoń cze niem prac bu do wla -
nych przez otwór w tyl niej
ścia nie bu dyn ku. (rł)

Wie czór 
z Pa wło wi czem

Za pla no wa ne na 25 mar ca
w Książ ni cy Płoc kiej spot -
ka nie z Jac kiem Pa wło wi -
czem, au to rem książ ki „Rot-
mistrz Pi lec ki 1901 – 1948”
nie od by ło się ze wzglę du na
prob le my zdro wot ne au to ra.
Ja cek Pa wło wicz spot ka się
z płoc cza na mi 15 kwiet nia o
godz. 18. (rł)

Płock w Gre cji
Na sze mia sto za pre zen tu je się na 8. Mię dzy -

na ro do wym Kon gre sie Kul tu ral no -Tu ry stycz -
nym Ype ria 2010 (8-11 kwiet nia). W im pre zie
bio rą udział or ga ni za to rzy fe sti wa li fil mów tu -
ry stycz nych z róż nych stron świa ta. W tym ro ku
po raz pier wszy fe sti wal od bę dzie się w Gre cji,
w Amor gos, gdzie pow sta je Grec ka Aka de mia
Fil mów Tu ry stycz nych. W trak cie spot ka nia
dwu o so bo wa de le ga cja z Płoc ka za pre zen tu je
ma te ria ły przy go to wa ne z oka zji ob cho dów ro -
ku cho pi now skie go. Or ga ni za to rzy kon gre su
po kry wa ją kosz ty zak wa te ro wa nia i wy ży wie -
nia w Amor gos. 

Środ ki na zdro wie
Roz strzy gnię ty zo stał kon kurs ofert na re a li za -

cję za dań pub licz nych w za kre sie och ro ny i pro-
mo cji zdro wia w 2010 ro ku. Z bu dże tu mia sta na
ten cel przez na czo nych zo sta nie po nad 340 tys.
zł. Środ ki te wy ko rzy sta ne bę dą przez or ga ni za -
cje na: pro wa dze nie pun któw kon sul ta cyj nych na
te re nie Płoc ka, w któ rych udzie la ne są miesz kań -
com po ra dy z za kre su pro fi lak ty ki uza leż nień,
roz wią zy wa nia prob le mów al ko ho lo wych, prze-
ciw dzia ła nia nar ko ma nii oraz prze mo cy w ro dzi -
nie, udzie la nia po mo cy oso bom uza leż nio nym od
sub stan cji psy cho ak tyw nych, ofia rom prze mo cy
oraz ich ro dzi nom, pro wa dze nie dzia łań na rzecz
spo łecz no ści lo kal nej Płoc ka w za kre sie edu ka cji
zdro wot nej, pro mo cji zdro wia, pro pa go wa nia
idei ho no ro we go krwio daw stwa, pro wa dze nie
dzia łań w za kre sie upo wszech nia nia w spo łe -
czeń stwie wie dzy na te mat udzie la nia pier wszej
po mo cy przed me dycz nej. Wy kaz wszyst kich or -
ga ni za cji, któ re otrzy ma ły do fi nan so wa nie za -
miesz czo ny jest na stro nie www.bip.ump.pl w
za kład ce za rzą dze nia. 

Pod dro gę
Mia sto ku pi dwie dział ki nie za bu do wa ne przy

ul. Ma ło pol skiej o pow. 40 i 87 mkw. Koszt ich
na by cia to – od po wied nio – 2 i 5 tys. zł. Te re ny
zo sta ną przez na czo ne pod bu do wę dróg w ra mach
za da nia in we sty cyj ne go „Bu do wa dróg wraz z in -
fra struk tu rą w za chod niej czę ści osie dla Bo ro wi -
czki (od ul. Har cer skiej w pra wo)”. (m.d.)

P R E Z Y D E N T  Z A R Z Ą D Z I ŁPięk ny ju bi le usz
Me da la mi przyz na wa ny mi przez Pre zy den ta Rzecz pos po li tej
Pol skiej za dłu go let nie po ży cie mał żeń skie uho no ro wa ne
zo sta ły czte ry płoc kie pa ry. 
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Na okład ce: Praca Jo an ny Ma tu sie wicz,
lat 14 z Gdańska na de sła na na VIII Ogól no -
pol ski Kon kurs Pla stycz ny „Tra dy cje wiel ka -
noc ne” or ga ni zo wa ny przez Płoc ki Oś ro dek
Kul tu ry i Sztu ki

Złote gody obchodzili m.in. państwo Marianna i Stefan Rybiccy

Zdro wot ny kon kurs
Pre zy dent Mia sta Płoc ka og ło sił kon kurs ofert na re a li za cję pro gra mów zdro -

wot nych w 2010 r.: Pro gra mu pro fi lak ty ki i wczes ne go wy kry wa nia no wo two rów
sut ka; Pro gra mu pro fi lak ty ki i wczes ne go wy kry wa nia no wo two rów pro sta ty oraz
Pro gra mu pro fi lak ty ki i wczes ne go wy kry wa nia no wo two rów je li ta gru be go. Ter-
min skła da nia ofert up ły wa 12 kwiet nia o godz. 15.30. Szcze gó ły do stęp ne na
www.plock.eu w za kład ce za rzą dze nia. (ab)
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Za kres prac jest bar dzo roz-
leg ły. Obej mu je m.in. bu do wę
no wych miejsc par kin go wych,
in sta la cję ekra nów wzdłuż
ogro dze nia ul. Rem bie liń skie -
go w ce lu usta bi li zo wa nia ru -
chu po wie trza nad wia tą, re -

mont hal, w tym na pra wę da -
chów, ma lo wa nie ścian, ocie -
ple nie i wy mia nę okien. Pow-
sta ną też no we za da szo ne sta -
no wi ska han dlo we za miast pla -
no wa nych wcześ niej pa wi lo -
nów han dlo wych oraz na miej -

scu do tych cza so we go par king
przy ul. Prze my sło wej. Za pla -
no wa no tak że zmia nę za da sze -
nia po mię dzy pa wi lo na mi. 

– La tem jest tu bar dzo go rą -
co, jak w szklar ni. Pod nie sie nie
za da sze nia stwo rzy wol ną prze -

strzeń do cyr ku la cji po wie trza, 
a dzię ki te mu bę dzie chłod niej –
mó wi wi ce pre zes.

Pra ce bę dą pro wa dzo ne eta-
pa mi i roz ło żo ne są na kil ka lat.
W tym ro ku zre a li zo wa ny bę -
dzie re mont ha li nr 3, bu do wa
par kin gu na po nad 200 miejsc
po sto jo wych przy ul. Rem bie -
liń skie go i za da sze nie sta no wisk
przy ha li nr 2. – Wkrót ce wy bie -
rze my fir mę, któ ra przy go tu je
pro jekt tech nicz ny, a po wy ko -
na niu niez będ nych for mal no ści
przy stą pi my do re a li za cji tych
za dań – tłu ma czy Je żew ski. 

Z par kin gu bę dą mo gli ko rzy -
stać nie tyl ko klien ci, ale tak że
miesz kań cy. – Bę dą mo gli par -
ko wać tu sa mo cho dy w cza sie,
kie dy tar go wi sko jest nie czyn ne.
Dzię ki te mu bę dzie on mak sy -
mal nie wy ko rzy sty wa ny. W go -
dzi nach noc nych oraz w świę ta
trud no jest o miej sca par kin go -
we na osie dlu.  Za chę ca my wła -
ści cie li par kin gów przy cen trach
han dlo wych do pój ścia w śla dy
Ry ne xu i otwar cia par kin gów
dla miesz kań ców oko licz nych
osie dli – ape lu je wi ce pre zes Je -
żew ski. 

Mo der ni za cja bę dzie fi nan so -
wa na ze środ ków włas nych
spół ki. Za koń cze nie wszyst kich
prac za pla no wa no do 2012 r.

Ali na Bo czkow ska

Kom for to we tar go wi sko
Ry nex prze pro wa dzi mo der ni za cję tar go wi ska przy ul. Rem bie liń skie go.
– Dzię ki te mu po pra wią się wa run ki ko rzy sta nia z nie go za rów no dla kup -
ców, jak i ich klien tów – wy jaś nia Mar cin Je żew ski, wi ce pre zes Ry ne xu.

– Mo lo roz po czy nać się bę -
dzie na wy so ko ści scho dów
pro wa dzą cych od pom ni ka
Bro niew skie go w kie run ku
Wi sły – mó wi Ma rze na Sa -
wic ka, dy rek tor Wy dzia łu
In we sty cji. – Tam zo sta nie
po łą czo ne z bul wa rem. Koń -
czyć się bę dzie na wy so ko ści
Mor ki.

Bu do wla bę dzie po łud nio wą
gra ni cą por tu jach to we go.
Oprócz fun kcji spa ce ro wej,
mo lo sta no wić bę dzie doj ście
do znaj du ją cej się na koń cu re -
sta u ra cji, a po za tym bę dzie
miej scem do cu mo wa nia stat -
ków rzecz nych. – Bę dzie tam
miej sce dla oko ło 250 jed no -
stek pły wa ją cych – wy jaś nia
Sa wic ka. 

So lid na kon struk cja
Mo lo ma mieć wy dłu żo ny

kształt i bę dzie biec po łu ku
ze wscho du na za chód. Je go
wy mia ry to: 357,8 me trów

dłu go ści i 5,3 me tra sze ro ko -
ści pod sta wo wej. W naj szer -
szym miej scu mo lo bę dzie
mia ło 15,3 me tra. Obiekt
zbu do wa ny bę dzie na po je -
dyn czym rzę dzie okrąg łych
pa li, któ re zo sta ną wwier co -
ne co 20 me trów w dno Wi -
sły. Kon struk cja mo la bę dzie
sta lo wa, a je go na wierz chnia
wy ko na na z de sek drew nia -
nych o gru bo ści 8 cm. Pod
re sta u ra cję uło żo na zo sta nie
pły ta żel be to wa o śred ni cy
25 me trów i gru bo ści 30 cm.
Opar ta bę dzie na pa lu cen-
tral nym o śred ni cy 100 cm
oraz na dwóch rzę dach ko ło -
wych pa li o śred ni cy 80 cm.
Ba rier ki mo la wy ko na ne zo -
sta ną ze sta li nier dzew nej, a
od stę py po mię dzy ni mi wy -
peł nio ne bę dą przez ro czy sty -
mi pły ta mi po li wę gla no wy -
mi. Na szczy tach słup ków
za in sta lo wa ne bę dzie oświet -
le nie. 

Re sta u ra cja z wi do ka mi
Re sta u ra cja kształ tem przy-

po mi nać bę dzie od wró co ny,
ścię ty sto żek. Je go ścia ny wy -

ko na ne zo sta ną ze szkła od -
chy lo ne go od pio nu o 24
stop nie. Szy by za kry te bę dą
drew nia ny mi ża lu zja mi. Bę -

dzie to obiekt jed no kon dy -
gna cyj ny, z któ re go ko rzy stać
bę dzie moż na przez ca ły rok.
Po wierz chnia użyt ko wa wy -
nie sie pra wie 173 mkw. Do
re sta u ra cji zo sta nie do pro wa -
dzo na in fra struk tu ra, czy li
m.in. ener gia elek trycz na, ka -
na li za cja desz czo wa i sa ni tar -
na. Lo kal bę dzie kli ma ty zo -
wa ny. Za rów no mo lo, jak i
re sta u ra cja do stęp ne bę dą dla
osób nie peł no spraw nych. 

– Pia sek znaj du ją cy się w
Wi śle za Mor ką zo sta nie re fu -
lo wa ny i prze nie sio ny nie co
da lej, tam gdzie te raz od by wa

się Au dio ri ver – mó wi dy rek -
tor. – Dzię ki wy rów na niu te re -
nu pow sta nie tam par king z
płyt ażu ro wych. 

Och ro na skar py i na brze ża
Bu do wa mo la kosz to wać bę -

dzie nie co po nad 15 mln zł. 18
mar ca mia sto pod pi sa ło umo -
wę z wy ko naw cą – kon sor cjum
firm: Bil fin ger Ber ger Bu dow -
nic two z Warszawy, Na vi mor -
In cest z Gdań ska oraz Pry wat -
ne Przed się bior stwo Bu do wla -
ne Alpex i Hen czke -Bu dow -
nic two z Płoc ka. – Pra ce ma ją
po trwać sześć i pół mie sią ca –
za po wia da Ma rze na Sa wic ka.
– Bu do wa mo la, a w przy szło -
ści po zo sta łych obiek tów spo -
wo du je wzmoc nie nie na brze ża
oraz je go och ro nę przed znisz -
cze niem w cza sie zi my. Bu do -
wa in fra struk tu ry tech nicz nej,
czy li ka na li za cji desz czo wej 
i sa ni tar nej spo wo du je ro zdział
wód opa do wych od ście ków sa -
ni tar nych. Dzię ki te mu ure gu -
lo wa na zo sta nie gos po dar ka
wod no -ście ko wa, zgod nie 
z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi 
i zna czą co przy czy ni się do
och ro ny śro do wi ska. Zlik wi -
do wa ny zo sta nie m.in. tzw.
pro ces roz mięk cza nia Skar py
Wi śla nej. M.D.

Nad wi ślań skie atrak cje
W na szym mie ście pow sta nie mo lo, a na je go koń cu wy bu do wa na zo sta nie 
re sta u ra cja. In we sty cja re a li zo wa na bę dzie w ra mach za da nia pn. Roz bu do wa
i za gos po da ro wa nie Płoc kie go Na brze ża Wi śla ne go na ce le tu ry stycz no -re kre -
a cyj ne. 

W ten pejzaż wpisze się nowy element... molo 
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Wi zu a li za cja tar go wi ska po mo der ni za cji

Cał ko wi ty koszt pro-
jek tu to po nad 175,5 mln
zł, a kwo ta do fi nan so -
wa nia prze kra cza 76,4
mln zł. Sto sow na umo -
wa zo sta ła pod pi sa na 29
mar ca br. 

W ra mach pro jek tu re -
a li zo wa ne bę dą na stę pu -
ją ce za da nia: Prze bu do -
wa i roz bu do wa oczysz -
czal ni ście ków w Ma sze -
wie; Prze bu do wa i roz -
bu do wa prze pom pow ni
ście ków przy ul. Jas nej;
Bu do wa prze pom pow ni
ście ków P5; Bu do wa ru -
ro cią gów tłocz nych do
współ pra cy z prze pom -
pow nią P5. (opr. ab).

Ka sa dla 
Wo do cia gów
Wo do cią gi Płoc kie
otrzy ma ły pie nią dze
z Unii Eu ro pej skiej
na re a li za cję pro jek -
tu „Upo rząd ko wa nie
gos po dar ki ście ko -
wej na te re nie Mia s-
ta Płoc ka, etap I”. 
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In tu i cja jest bar dzo waż na, ale
szczyp ta wie dzy ni ko mu nie
zasz ko dzi ła. Gdy ma leń kie
dziec ko cią gle pła cze i nikt, na -
wet le karz, nie wie dla cze go,
gdy bez wi docz ne go po wo du
ma luch się zło ści, gdy nie chce
być po słusz ny i póź niej, gdy np.
wy cho waw czy ni z przed szko la
skar ży się, że na sza po cie cha po -
pa da w kon flik ty z in ny mi dzieć-
mi mo że po ja wić się po czu cie
bez rad no ści, wstyd i złość. 

– Wy cho dząc na prze ciw ta kim
kło po tom ro dzi ców i ma jąc
świa do mość, że po zo sta wie nie
bez roz wią za nia mo że w przy -
szło ści skut ko wać bar dzo po -
waż ny mi trudnościami wy cho -
waw czy mi, pro po nu je my ro dzi -
com ma łych dzie ci udział w war -
szta tach „Do sko na le nie umie jęt -
no ści wy cho waw czych” – mó wi
An na Pie cho ciń ska z Wy dzia łu
Zdro wia Urzę du Mia sta. 

Za ję cia po pro wa dzi Wie sła wa
Rut kow ska, do świad czo ny pe da -
gog i wie lo let ni do rad ca me to -
dycz ny, któ ra od wie lu lat uczy

ro dzi ców i na u czy cie li sku tecz -
ne go roz wią zy wa nia prob le mów
wy cho waw czych. Cykl war szta -
tów bę dzie obej mo wał mi ni mum
20 go dzin (w ra zie po trze by licz-
ba go dzin mo że ulec zwię ksze -
niu) dla ro dzi ców dzie ci do 6 lat.
War szta ty bę dą od by wa ły się we
wtor ki w godz. 17 – 20. Na pier-
wsze spot ka nie in for ma cyj ne
Wy dział Zdro wia za pra sza 13
kwiet nia o godz. 17 do Miej -
skiego Cen trum Roz wią zy wa nia
Prob le mów Spo łecz nych przy ul.
Mi sjo nar skiej 22. Aby wziąć
udział w war szta tach wy star czy
zgło sić się do wy cho waw cy, dy -
rek to ra przed szko la lub skon tak -
to wać się z An ną Pie cho ciń ską,
pra cow ni kiem Wy dzia łu Zdro -
wia i Spraw Spo łecz nych pod nr
tel. (24) 367 17 20, 24 367 17 04.
Udział w war szta tach jest bez -
płat ny. 

Ze wzglę du na ogra ni czo ną
licz bę miejsc o udzia le de cy du je
ko lej ność zgło szeń. Zgło sze nia
przyj mo wa ne bę dą do 7
kwiet nia. (rł)

Ro dzic w sta nie za gro że nia

Miej ski Oś ro dek Po mo cy Spo -
łecz nej w Płoc ku pro wa dzi re kru -
ta cję uczest ni ków do udzia łu w
pro jek cie sy ste mo wym „Dro ga
do ak tyw no ści”, współ fi nan so -
wa nym przez Unię Eu ro pej ską.
Uczest ni ka mi mo gą być miesz -
kań cy Płoc ka, któ rzy ko rzy sta ją z
po mo cy MOPS i nie pra cu ją, mi -
mo że są w tzw. „wie ku ak tyw -
no ści za wo do wej”. Przyj mo wa ne
są też oso by po sia da ją ce waż ne
orze cze nie o nie peł no spraw no ści
oraz oso by opusz cza ją ce ro dzi ny
za stęp cze i pla ców ki opie kuń czo -
-wy cho waw cze. MOPS pro po -
nu je m.in.: or ga ni za cję oraz fi -

nan so wa nie po rad nic twa, wspar-
cie in dy wi du al ne oraz gru po we
w za kre sie pod nie sie nia kom pe -
ten cji ży cio wych, np. tre nin gi
umie jęt no ści i kom pe ten cji spo -
łecz nych. W pla nach jest rów nież
fi nan so wa nie te ra pii psy chos po -
łecz nej, tur nu sów re ha bi li ta cyj -
nych czy za jęć re ha bi li ta cyj nych
zgod nie z po trze ba mi osób nie -
peł no spraw nych. 

Wszy scy za in te re so wa ni
udzia łem w pro jek cie mo gą
przyjść do Biu ra Pro jek tu przy
ul. Wol skie go 4, pok. 18,19,20
lub zadz wo nić pod nr (24) 364
02 24, 364 02 78. (op. rł)

Je den z nich to „Poś red nik,
do rad ca – pro fe sjo nal nym pra-
cow ni kiem Miejskiego Urzędu
Pracy w Płocku”. Pie nią dze uni-
j ne przez na cza ne są na do fi nan -
so wa nie za trud nie nia poś red ni -
ków pra cy sta ży stów i do rad -
ców za wo do wych sta ży stów.
We dług za ło żeń ma to po pra wić
ja kość i sku tecz ność dzia łań w
za kre sie poś red nic twa pra cy i
po rad nic twa za wo do we go oraz
pod nieść po ziom świad czo nych
usług na rzecz osób bez ro bot -
nych i po szu ku ją cych pra cy. 

W ra mach pro jek tu MUP w
2009 ro ku za trud nił 13 osób – 8
poś red ni ków pra cy sta ży stów i
5 do rad ców za wo do wych sta ży -
stów. W lu tym br. do dat ko wo
og ło szo ny zo stał na bór na 5
poś red ni ków i 3 do rad ców. Pro-
jekt pro wa dzo ny bę dzie do koń -

ca grud nia 2010 r. Poś red nic -
two pra cy i po rad nic two za wo -
do we są bez płat ne. 

Ko lej ny pro jekt – „Ak tyw ny
Płock – wy rów ny wa nie szans
bez ro bot nych a ryn ku pra cy w
Płoc ku” – re a li zo wa ny jest od
2008 ro ku. Ze wspar cia ko rzy -
sta ją prze de wszyst kim oso by,
któ re ma ją naj wię ksze trud no ści
z wej ściem i utrzy ma niem się
na ryn ku pra cy. Od lu te go do
czer wca br. MUP chce, aby 240
osób mia ło moż li wość zdo by cia
do świad cze nia za wo do we go
po przez od by cie sta żu.

Od mar ca do lip ca od bę dą się
szko le nia dla 115 osób. Do lip -
ca po trwa też pro gram, w któ -
rym 76 osób bę dzie mia ło moż -
li wość na zdo by cie jed no ra zo -
wych środ ków na pod ję cie
dzia łal no ści gos po dar czej. 

W pro gra mach mo gą wziąć
udział oso by: bez ro bot ne do 25.
ro ku ży cia i po wy żej 50. ro ku
ży cia, dłu go trwa le bez ro bot ne,
bez ro bot ne nie peł no spraw ne
oraz bez ro bot ni po wy żej 45. ro -
ku ży cia, speł nia ją cy wa run ki
udzia łu w pro gra mie okre ślo ne
w art. 49 usta wy z 20 kwiet nia
2004 r. o pro mo cji za trud nie nia i
in sty tu cjach ryn ku pra cy. (m.d.)

Po ma ga ją na ryn ku pra cy

Szan sa dla bez ro bot nych
Po moc do rad cy za wo do we go, sfi nan so wa nie te ra pii
psy cho lo gicz nej czy ro dzin nej oraz kur sy i szko le nia
ofe ru je płoc ki MOPS oso bom po zo sta ją cym bez pra cy.

Pie nią dze na kul tu rę i sport
11 or ga ni za cji po za rzą do wych otrzy ma ło do fi nan so wa -
nie z bu dże tu mia sta na re a li za cję za dań z za kre su kul-
tu ry i sztu ki, a 14 – z za kre su kul tu ry fi zycz nej i spor tu. 

Szcze gó ło we in for ma cje:
MUP, ul. 3 Ma ja 16. W spra -
wie sta żu – sa la ob słu gi
klien ta, sta no wi sko 9 i 10, tel.
24 367 18 47 (48), w spra wie
szko leń – po kój 121, tel. 24
367 18 66, w spra wie środ-
ków na pod ję cie dzia łal no ści
gos po dar czej – sa la ob słu gi
pra co daw ców 2, sta no wi sko
12, tel. 24 367 18 39 (37).

Miej ski Urząd Pra cy re a li zu je pro jek ty fi nan so wa ne ze środ ków Unii Eu ro pej -
skiej, w Ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki Prio ry tet VI, Dzia ła nie
6.1, Pod dzia ła nie 6.1.2 i Pod dzia ła nie 6.1.3, któ re ma ją na ce lu ak ty wi za cję za wo-
do wą osób bez ro bot nych. 

Szko li my się, by pójść na lep szą uczel nię lub zdo -
być do brą pra cę. Aby po wi tać na sze dziec ko na
świe cie od wie dza my szko łę ro dze nia, a po tem...
zwy kle zda je my się na in tu i cję.

Ofer ty wy bra ne zo sta ły
przez ko mi sję w ra mach kon -
kur su og ło szo ne go – jesz cze w
grud niu ubieg łe go ro ku – przez
mia sto. Na dzia ła nia z za kre su
kul tu ry i sztu ki w I edy cji mia -
sto przez na czy bli sko 155 tys.
zł, a na za ję cia spor to we – pra -

wie 990 tys. zł. Niek tó re or ga -
ni za cje otrzy ma ły pie nią dze na
re a li za cję wię cej niż jed ne go
pro jek tu. Wy kaz or ga ni za cji,
za dań oraz wy so kość przyz na -
nych do ta cji za miesz czo ne są
na www.ump.pl w za kład ce za -
rzą dze nia. (m.d.)

Płoc cy urzęd ni cy za de cy -
do wa li, że w tym ro ku w każ -
dym miej skim przed szko lu
bę dzie obo wią zy wał ta ki sam
re gu la min re kru ta cji i wy ma -
ga ne bę dą ta kie sa me do ku -
men ty. Cho dzi o to, że by ro -
dzi ce, bez wzglę du na to, któ -
rą pla ców kę wy bio rą, mie li
pew ność, że kan dy da tu ra ich
dziec ka bę dzie roz pa try wa na
w ta ki sam spo sób.

Po dob nie, jak w la tach po -
przed nich, pier wszeń stwo
ma ją dzie ci za mel do wa ne na
te re nie Płoc ka oraz te, któ re
już uczęsz cza ją do przed-
szko la. W tym dru gim przy-
pad ku wa run kiem do sko rzy -
sta nia z tzw. moż li wo ści kon-
ty nu a cji jest zło że nie w
przed szko lu sto sow ne go
oświad cze nia. 

Wszyst kie niez będ ne in for -
ma cje na te mat re kru ta cji do
przed szko li oraz do ku men ty
moż na uzy skać w każ dym
przed szko lu. We wszyst kich
pla ców kach bę dą pla ka ty in -
for ma cyj ne oraz ulot ki dla
ro dzi ców. Kom plet in for ma -
cji wkrót ce po wi nien zna leźć
się w In ter ne cie. (opr. rł)

Ho la do przed szko la 
Roz po czął się na bór do przed szko li. Przy ję cia do wszyst kich miej skich
pla có wek na rok 2010/11 pro wa dzo ne bę dą we dług jed no li tych za sad i
we dług jed ne go har mo no gra mu.

Przedszkolaki z MP nr 1 
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Har mo no gram re kru ta cji

6 kwiet nia – skła da nie kart kon ty nu a cji
12 kwiet nia – po czą tek tzw. re kru ta cji za sad ni czej, czy li

opub li ko wa nie in for ma cji o licz bie miejsc do stęp nych w re kru -
ta cji w posz cze gól nych gru pach wie ko wych

12 – 30 kwiet nia – po bie ra nie i skła da nie w przed szko lach
kart zgło szeń wraz z za łącz ni ka mi. Uwa ga! Kar ty przyj mo wa -
ne bę dą tyl ko do godz. 15.

14 ma ja o godz. 14 – og ło sze nie wy ni ków re kru ta cji 
do 19 ma ja do godz. 15 – po twier dza nie wo li przez ro dzi ców

dzie ci zak wa li fi ko wa nych do przy ję cia do przedszkoli
21 ma ja o godz. 14 – og ło sze nie list przy ję tych do przed szko -

li oraz opub li ko wa nie in for ma cji o po zo sta ją cych wol nych miej -
scach

21 ma ja od godz. 14 do 31 ma ja do godz. 15 – re kru ta cja
uzu peł nia ją ca, czy li przyj mo wa nie i roz pa try wa nie zgło szeń w
re kru ta cji uzu peł nia ją cej
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Ce lem jest współ pra ca obu
pod mio tów, ma ją ca na ce lu po -
zy ska nie za gra nicz nych in we -
sto rów, któ rzy chcie li by dzia łać
w na szym mie ście.

– To pier wsze po ro zu mie nie,
któ re agen cja pod pi su je z par -
kiem tech no lo gicz nym – mó wi ła
Bo że na Cza ja, czło nek za rzą du
PA Ii IZ. – Zde cy do wa liś my się
na ta ki krok z dwóch po wo dów.
Po pier wsze po ło że nie Płoc ka i
PPP-T jest bar dzo do bre. Po

dru gie przy go to wa nie te re nu
pod in we sty cje jest do sko na łe.
In we sto rzy mo gą od ra zu ko rzy -
stać z ca łej po trzeb nej in fra -
struk tu ry. 

PA Ii IZ chce po móc przy
współ pra cy, ma ją cej na ce lu
tak że stwo rze nie wła ści wej stra -
te gii mar ke tin go wej i pro mo cyj -
nej Par ku. Agen cja li czy na
przy cią gnię cie in we sto rów nie
tyl ko z bran ży che micz nej. –
Chce my po sta wić też na sek tor
BPO* – mó wi ła Cza ja.

Ostrze ga ła jed nak, że zna le -
zie nie in we sto rów mo że po tr-
wać na wet kil ka mie się cy, choć
zda rza się – wpraw dzie rzad ko –
że umo wy pod pi sy wa ne są po 2-
3 ty god niach ne go cja cji. 

– Za war te po ro zu mie nie nie
oz na cza to, że bę dzie my li czyć
tyl ko na PA Ii IZ – za pew nia ła
Iwo na Le wan dow ska, p.o. pre -
ze sa za rzą du PPP-T. – Do po ło -
wy kwiet nia pla nu je my pod pi sa -
nie umów z dwo ma ko lej ny mi
in we sto ra mi kra jo wy mi. Po nad -
to ca ły czas sta ra my się o po zy -
ska nie środ ków z fun du szy eu ro -
pej skich. Zo sta ły dwa mie sią ce
na zło że nie kom ple tu do ku men -
tów do Urzę du Mar szał kow skie -

go, a póź niej bę dzie my cze kać
na ich po zy tyw ne roz pa trze nie
przez za rząd wo je wódz twa ma -
zo wiec kie go. 

Park sta ra się o po nad 90 mln
zł na in we sty cje, któ re ma ją
kosz to wać 240 mln zł. Gdy pie -
nią dze zo sta ną przyz na ne bę dzie
moż na pod pi sać umo wy i od
2011 ro ku roz po cząć in we sty -
cje, m.in. zbu do wa nie w po ro -
zu mie niu z Po li tech ni ką War -
szaw ską no wo czes ne go la bo ra -
to rium i stwo rze nie oś rod ka ba -
daw czo -roz wo jo we go. – Je śli
wszyst ko pój dzie zgod nie z pla -
nem, to re a li za cja in we sty cji po -
trwa oko ło 2-3 lat – mó wi ła Le -
wan dow ska. 

PPP-T chce tak że przy stą pić
do uz bro je nia te re nu pod stre fą 
1 i 2 Par ku. (m.d.)

* BPO Bu si ness Pro cess Off-
sho ring to wy dzie la nie i prze no -
sze nie nie pro duk cyj nych fun -
kcji firm za gra ni cę. W Pol sce
za czął się roz wi jać ok. osiem lat
te mu, głów nie w for mie mię -
dzy na ro do wych cen trów usług 
z za kre su księ go wo ści i fi nan -
sów,  ale rów nież prac ba daw -
czo – roz wo jo wych. 

So jusz nik w Par ku

Ko re ań czy cy od wie dzi li na -
sze mia sto po raz dru gi, po -
now nie wy bie ra jąc płoc ki CI -
FAL, aby po roz ma wiać o do -
świad cze niach w je go pro wa -
dze niu, przed otwar ciem włas -
ne go Cen trum w Ko rei. 

CI FAL, czy li Mię dzy na ro -
do we Cen trum Szko le nio we
dla Władz Lo kal nych, pow stał
w Płoc ku przed 6 la ty, aby
szko lić, prze de wszyst kim
przed sta wi cie li in sty tu cji pub-
licz nych i pry wat nych oraz
władz lo kal nych z Eu ro py
Środ ko wo – Wschod niej, w

spraw nym do star cza niu i re a li -
zo wa niu pod sta wo wych usług
świad czo nych lo kal nym spo -
łecz no ściom. W tym cza sie
prze pro wa dził wie le szko leń
na te mat gos po dar ki od pa da -
mi, tran spor tu miej skie go,
eko lo gii i tech no lo gii in for ma -
cyj nych w na u cza niu.

Naj bliż sze szko le nie, ja kie
pla nu je CI FAL Płock, od bę dzie
się w dniach 12 – 14 kwiet nia.
Bę dzie do ty czyć par tner stwa
pry wat no -pub licz ne go w in we -
sty cjach w kra jach Środ ko wej 
i Wschod niej Eu ro py. (rł)

Płoc ki CI FAL ja ko wzór
W pią tek, 19 mar ca, do Płoc ka przy je cha ła czte ro -
o so bo wa de le ga cja Zgro ma dze nia Na ro do we go Ko -
rei Po łud nio wej, aby przyj rzeć się fun kcjo no wa niu
cen trum szko le nio we go CI FAL Płock. 

Bożena Czaja, 
członek zarządu PAIiIZ
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Wśród za pro szo nych go ści
zna le źli się przed sta wi cie le
firm z Płoc ka i oko lic, ale tak -
że z Go sty ni na oraz War sza -
wy. Dla po trze bu ją cych prze -
ka za li w ubieg łym ro ku m.in.
ma te ria ły bu do wla ne, sprzęt
AGD, wę dli ny, ma ka ro ny,
odzież, obu wie oraz sie dzi ska
re ha bi li ta cyj ne, któ rych war -
tość prze kro czy ła 26 tys. zł. 

– Ta kwo ta wy li czo na jest
po ce nach hur to wych – mó wił
Jan Sio dłak, kie row nik Od d-
zia łu Za rzą dza nia Kry zy so -
we go, Och ro ny Lud no ści 
i Spraw Obron nych, zaj mu ją -
ce go się po zy ski wa niem da -
rów. – Gdy by li czyć po ce -
nach de ta licz nych, to ich war -

tość by ła by dwu- a na wet trzy -
krot nie wyż sza. 

Dar czyń cy otrzy ma li li sty
gra tu la cyj ne z po dzię ko wa nia -
mi od pre zy den ta, ra tu szo we
ka len da rze oraz drob ne upo -
min ki. – Cie szę się, że z ro ku
na rok po moc prze ka zy wa na
po trze bu ją cym jest co raz wię k-
sza – mó wił pre zy dent Mi lew -
ski. – Od wie lu lat po ma ga ją te
sa me fir my, ale po ja wia ją się
też no wi ofia ro daw cy, co bar d-
zo nas cie szy. Pań stwa da ry
tra fia ją do naj bar dziej po trze -
bu ją cych. 

Spot ka nie by ło rów nież oka -
zją do roz mów na te mat ma łej
i śred niej przed się bior czo ści w
Płoc ku. (m.d.)

Po dzię ko wa nie za ser ce
Pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski spot kał się w ra tu szu
z 21 przed się bior ca mi, któ rzy w ubieg łym ro ku włą -
czy li się, za poś red nic twem miej skich urzęd ni ków,
w ak cje cha ry ta tyw ne.

Ko re ań czy cy go ści li w ra tu szu, gdzie spot ka li się
z pre zy den tem Mi ro sła wem Mi lew skim 

i za stęp cą pre zy den ta Da riu szem Za widz kim
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W czwar tek, 25
mar ca 2010 ro ku,
po 87 la tach od za -
ło że nia, „Szóst ka”
otrzy mał swo je go
pa tro na, któ rym zo -
stał za ło ży ciel i
wie lo let ni kie row -
nik zes po łu „Dzie ci
Płoc ka”. Dla cze go
on? Bo z tej szko ły
re kru to wał dzie ci i
mło dzież do pier-
wsze go skła du zes -
po łu. Dzie ci, ro dzi -
ce i na u czy cie le
jed nog łoś nie zde-
cy do wa li, że to je dy ny i naj lep -
szy kan dy dat na pa tro na.

Pod czas uro czy sto ści, na któ -
rej obec ni by li m.in. Ka rol Se -
mik, Ma zo wiec ki Ku ra tor
Oświa ty, pre zy dent Płoc ka Mi -
ro sław Mi lew ski i je go za stęp ca
Piotr Ku be ra oraz prze wod ni -
czą cy Ra dy Mia sta i – jak się
oka zu je – ab sol went „Szóst ki”

To masz Kor ga, wrę czo ny zo stał
szko le no wy sztan dar. Po dob nie
jak 75 lat wcześ niej, kie dy szko -
ła z żeń skiej sta ła się koe du ka -
cyj ną, 25 mar ca otrzy ma ła no wy
sztan dar z Mat ką Bo ską Apo ka -
lip tycz ną i na pi sem „Mat ko
chroń nas”. Te raz za stą pi go
nowy z wi ze ru nkiem „Dzwo nu
Po ko ju” z pla cu 13 Stra co nych,

w któ ry wpi sa ne
są sło wa „chleb,
po kój, wol ność”.

– Po nad 90 lat
s p o  ł e c z  n o ś ć
szkol na cze ka ła
na swo je go pa -
tro na. Wy bra li -
ście wspa nia łe go
czło wie ka – mó -
wił obec ny na
uro czy sto ści pre -
zy dent Mi ro sław
Mi lew ski, któ ry
prze ka zał sprzęt
elek tro nicz ny dla
szko ły oraz

obiet ni cę po pra wy za ple cza sa n-
i tar ne go. 

Pod czas uro czy sto ści po ka -
za ny zo stał film pre zen tu ją cy
syl wet kę pa tro na, a na u czy cie le
– i jed no cześ nie ab sol wen ci
szko ły – Mar ta Szcze ciń ska 
i To masz Wol ny przy go to wa li
wraz z dzieć mi pro gram ar ty -
stycz ny. (rł)

„Szóst ka” ma pa tro na

Płoc ki Park Prze my sło wo -Tech no lo gicz ny pod pi sał po ro zu mie nie z Pol ską
Agen cją In for ma cji i In we sty cji Za gra nicz nych. 
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Ucz nio wie klas III w imie niu ca łej szko ły 
zło ży li przy się gę na no wy sztan dar

Każ dej spo łecz no ści szkol nej po trzeb ny jest dro gow skaz, au to ry tet, wzór, z któ -
re go moż na czer pać. Ta kim wzo rem jest dla nas druh Wa cław Mil ke, nasz pa -
tron – po wie dzia ła Lu cy na Ma ło lep sza, wi ce dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej nr 6.
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Re jon nr 15 – mł. asp. Piotr Dziu ba ła, po kój nr 208, tel. 024
266 11 78, kom. 96 497 134, e-ma il: p.dziu ba la@ma zo wiec -
ka.po li cja.gov.pl

Uli ce: Grodz ka, Je ro zo lim ska, Ko ściusz ki (od nr 1 do nr 9 i od
nr 2 do 12), Ko zia, Kwiat ka (od nr 1 do 49 i od nr 2 do 44), Ma -
ła chow skie go, Mo sto wa, Pie kar ska, Plac Na ru to wi cza, Ry ba ki,
Sta ro miej ska, Sta ry Ry nek, Sy na go gal na, Te a tral na, Tum ska (nr
1-3), Sien kie wi cza (od nr 34 do 52 i od nr 43 do 65), Biel ska (od
nr 1 do 11 i od nr 2 do 10).

Re jon nr 16 – mł. asp. Ma riusz So biec ki, po kój nr 211,
tel.024 266 11 62, kom.96 497 107, e-ma il:m.so biec ki@ma zo -
wiec ka.po li cja.gov.pl

Uli ce: Do bro wol skie go, Gin te ra, Gra nicz na (od nr 11 do 53 i
od nr 22 do 46), Oto liń ska (od nr 21 do nr 31A i 12 do koń ca),
al. Pił sud skie go (od nr 33 do nr 41 i od nr 28 do 52), Wy szo -
grodz ka (od nr 65 do 91B). 

Re jon nr 17 – mł. asp. Piotr Sa wic ki, po kój nr 211, tel. 024
266 11 62, kom. 96 497 122, e-ma il: p.sa wic ki@ma zo wiec ka.po -
li cja.gov.pl

Uli ce: Ba na cha, Cho pi na (od Oto liń skiej do Lach ma na), Gie -
rzyń skie go, He we liu sza, Kacz mar skie go, Kol ber ga, Ko per ni ka,
Koł łą ta ja, Lach ma na, Krzy wic kie go, Oto liń ska (od nr 2 do 10 
i od nr 11 do 19), Ro ze go, Sta szi ca, Pia ska, al. Pił sud skie go 
(nr 31), Sto dół kie wi cza.

Re jon nr 18 – sierż. sztab. Ma ciej Ko wal ski, po kój nr 211,
tel. 024 266 11 62, kom. 696 497 114, e-ma il: m.ko wal ski@ma -
zo wiec ka.po li cja.gov.pl

Uli ce: Błot na, Gro no wa, Gę sia, Je sien na, Ka cza, Le nar to wi cza
(od nr 10 do 28 i od 7 do 25), Let nia, Łą ko wa, Ma ne żo wa, Nie -
ca ła, Oa za, Oto liń ska (od nr 3 do 7A), Owo co wa, al. Pił sud skie -
go (od nr 2 do 8), Pod cho rą żych, Pow stań ców Stycz nio wych,
Pszen na, Sa per ska, Sien na, Spół dziel cza, Strze lec ka, To ro wa,
Ułań ska, Wro nia, Wspól na, Wy szo grodz ka (od nr 1 do 63),
Zdziar skie go, Za ką tek, Ża bia, Żyt nia, 4 Puł ku Strzel ców Kon-
nych, 8 Puł ku Ar ty le rii Lek kiej.

Re jon nr 19 – asp. Ro mu ald Ki nal ski, po kój nr 211, tel. 024
266 11 62, kom. 96 497 120, e-ma il: r.ki nal ski@ma zo wiec ka.po -
li cja.gov.pl

Uli ce: Agre sto wa, Aka cjo wa, Ba to re go, Bocz na, Brzo zo wa,
Bu ko wa, Cha bro wa, Dę bo wa, Dol na, Dział ko wa, Dzie dzi niec,
Fa brycz na, Fil tro wa, Gór na, Gra bów ka (od nr 2 do 16 i od 1 do
19), Gło wac kie go, Gra nicz na (od nr 48 i od nr 57 do koń ca),
Imiel nic ka, Jo dło wa, Ka li no wa, Ka wiec kie go, Klo no wa, Le nar -
to wi cza, Ma li no wa, Mo drze wio wa, Mi ła, Nor ber tań ska, Obej -
ście, Oś nic ka, Par ty zan tów, Po przecz na, Paś ni ki, Plac Zie lo ny,
Po łud nio wa, Ró ża na, Rzecz na, Sa do wa, Sło necz na, Sło wi cza,
Stu dzien na, Świer ko wa, Uro cza, We so ła, Wi śla na, Wia tra ki,
Wi dok, Wod na, Wy szo grodz ka (od nr 2 do 108), Za le sie, Za u -
łek, Źró dla na.

Re jon nr 20 – sierż. Krzysz tof Le wan dow ski, po kój nr 210,
tel. 024 266 11 61, kom. 696 497 090, e-ma il: kr.le wan dow -
ski@ma zo wiec ka.po li cja.gov.pl 

Uli ce: Drzew na, Ga jo wa, Gro madz ka, Ja wo ro wa, Ka pi tań -
ska, Ko le jo wa (od nr 2 do 48), Ko twicz na, Kut now ska (nr pa -
rzy ste), Leś na, Ma ry nar ska, My śliw ska, Osie dlo wa, Par ko wa,
Pia sko wa, Po dleś na, Pop ła ciń ska, Por to wa, Przy tul na, Soł dka,
Stocz nio wa, Stra żac ka, Su cha, Suk ce sor ska, Szkut ni cza, Tar-
tacz na, Te li gi, Ukoś na, We sół ka, Wrzo so wa, Wy so ka, Za gro -
da, Zdro jo wa, Zie lo na.

Re jon nr 21 – mł. asp. Ja ro sław Gro bel ski, po kój nr 210, tel.
024 266 11 61, kom. 696 497 138, e-ma il: j.gro bel ski@ma zo -
wiec ka.po li cja.gov.pl

Uli ce: Bro war na, Chmie lo wa, Ci cha, Cie cho mic ka, Do brzy -
kow ska, Edu ka cyj na, Fa u sty ny, Gą biń ska, Gór ska, Gó ry, Gra biń -
ska, Her ba cia na, Ja nó wek, Je zior na, Jor da now ska, Ko le jo wa (od
nr 1 do 47), Kra ków ka, Krę ta, Kut now ska (nr nie pa rzy ste), La -
wen do wa, Let ni sko wa, Łąc ka, Mię to wa, Na Sto ku, Nad wi ślań ska,
Na u czy ciel ska, Ni zin na, No wo cie cho mic ka, No wo o sie dlo wa,
Ogro do wa, Oko po wa, Pe da go gicz na, Piw na, Prze pra wa, Przes-
myk, Przysz kol na, Re kre a cyj na, Ru mian ko wa, San nic ka, Se me -
stral na, Siew na, Spo koj na, Tę czo wa, To kar ska, Ty mian ko wa, Wa -
ka cyj na, Wą ska, Wcza so wa, Wło ścia ny, Wy gon, Zio ło wa.

opr.(m.d.)

Hap pe ning był dzie łem Płoc -
kie go Oś rod ka Kul tu ry i Sztu ki.
Ak tor ki ra zem z po li cjan ta mi na
uli cy Tum skiej uczy li, że pie szy
ko niecz nie mu si no sić od bla ski,
bo ra tu ją one ży cie. Wszyst ko w
ra mach trwa ją cej od koń ca
ubieg łe go ro ku kam pa nii spo -
łecz nej „Ze bra w pa ski też no si
od bla ski”.

Dzie ci i do ro śli do sta wa li od -
bla sko we za wiesz ki ufun do wa -
ne przez Fun da cję Or len Dar
Ser ca. Ale że by je do stać, wie le
osób mu sia ło so bie za słu żyć od -
po wia da jąc np. na py ta nie: „Do
ilu lat od bla ski są obo wiąz ko we
po za te re nem za bu do wa nym?”.
I tu mi ła nies po dzian ka, bo pra -
wie wszy scy wie dzie li, że do 15.

ro ku ży cia. Niek tó rzy uczest ni cy
wio sen nej za ba wy mu sie li wy -
ka zać się spraw no ścią fi zycz ną,
np. ro bić przy sia dy, al bo po wal -
czyć o na gro dę w „bie gu ulicz -
nym” na krót kim dy stan sie.

Nie o po dal stał ra dio wóz po li -
cyj ny, a w nim czekała moc
atrak cji. – Pra cow ni cy i po li -
cjan ci z wy dzia łu pre wen cji
poz wa la li bu szo wać we wnę trzu
dzie cia kom, któ re do brze od po -
wie dzia ły na py ta nia. Naj młod -
si mie li na wet przy wi lej włą cze -
nia sy re ny, któ ra wy ła co chwi -
la ku ucie sze sa mych za in te re -
so wa nych, a za cie ka wie niu in -
nych – opo wia da An na Le wan -
dow ska z zes po łu pra so we go
KMP. – Moż na też by ło zro bić

so bie pa miąt ko we od ci ski pal-
ców, za kuć się w kaj dan ki czy
po wy wi jać po li cyj ną pał ką. Co
od waż niej si za kła da li na gło wę
czap kę po li cjan tki i dum nie po -
zo wa li do zdjęć.

Jak po wie dzia ła Re na ta Mo -
sio łek, dy rek tor PO KiS-u, to
pier wszy ta ki hap pe ning z se rii
im prez, w któ rych bę dzie
uczest ni czy ła „ze bra w pa ski”.
Bę dzie to sta ły punkt pro gra mu
wszyst kich ple ne ro wych wi do -
wisk i im prez. W pra cow ni pla -
stycz nej pow sta je ze bra -ku kła,
któ ra z pew no ścią sta nie się
prze bo jem te go rocz nych atrak -
cji dla płoc czan i tu ry stów. I bę -
dzie wszyst kim przy po mi nać o
od bla skach. (m.d.)

Na wet naj młod si wie dzą, że trze ba no sić od bla ski
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Ze bra w ak cji
Czte ry dziew czy ny z te a tru Pan to mi ma, cu dacz nie po prze bie ra ne, obo -
wiąz ko wo w ka mi zel kach od bla sko wych, zro bi ły nie la da za mie sza nie na
dep ta ku. W ruch po szły gwizd ki i pisz czał ki, któ re przy cią ga ły uwa gę
prze chod niów. Płoc cza nie w tak nie ty po wy spo sób uczy li się, dla cze go
war to no sić od bla ski. 

Bar dzo pro szę o zło że nie za poś red nic twem Wa szej Re dak cji po dzię ko wa nia dla fun kcjo na -
riu szy Stra ży Miej skiej w Płoc ku, za udział w ak cji prze ciw po wo dzio wej w Bo ro wi czkach, 
w pier wszych dniach mar ca br.

Udział straż ni ków w umac nia niu wa łów prze ciw po wo dzio wych i umoc nień był na praw dę 
ofiar ny. Mię dzy in nymi no si li wor ki z pia skiem, umac nia li wa ły, wy dat nie po ma ga li lud no ści w
za bez pie cza niu jej mie nia. Wi docz ne by ło za an ga żo wa nie fun kcjo na riu szy, po świę ce nie, nikt
się nie osz czę dzał. Za da je to kłam obie go wej opi nii, że Straż Miej ska wy łącz nie ka rze man da -
ta mi za naj drob niej sze wy kro cze nia. Tym ra zem jej fun kcjo na riu sze udo wod ni li, że w sy tu a -
cjach kry zy so wych, kie dy wy stą pi praw dzi we za gro że nie, rze czy wi ście słu żą po mo cą lud no ści.
To do wód na to, że Po la cy po tra fią się in te gro wać w sy tu a cjach za gro że nia, a wszel kie ta kie
sy tu a cje (oby na tu ral nie by ło ich jak naj mniej) czy przy pad ki wy łącz nie to po twier dza ją. Cho-
ciaż pi szę to ja sam, za pew niam, że pod tym po dzię ko wa niem pod pi sa ła by się wię kszość miesz -
kań ców Osie dla Bo ro wi czki. Raz jesz cze – Bar dzo Dzię ku je my!

Wal de mar Has
miesz ka niec Bo ro wi czek

z redakcyjnej poczty

Zmia ny u dziel ni co wych (3)
No we re wi ry, nu me ry te le fo nów, naz wi ska dziel ni -
co wych oraz uli ce, któ ry mi się opie ku ją.
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W pier wszy kurs po mie ście
za brał dzien ni ka rzy pre zy dent
Mi ro sław Mi lew ski i je go za -
stęp ca To masz Kol czyń ski. 

– Roz sze rza my ofer tę tu ry -
sty ki we e ken do wej – wy jaś niał
Mi ro sław Mi lew ski. – Po jazd
wy po sa żo ny jest w sy stem nag -
łaś nia ją cy. Bę dzie moż na nie
tyl ko zwie dzić mia sto, wy god -
nie do stać się na na brze że wi -
śla ne, ale też wy słu chać in for -
ma cji o Płoc ku. W środ ku ty -
god nia na za mó wie nie bę dą
mog ły z ko lej ki ko rzy stać gru -
py zor ga ni zo wa ne. 

Ma low ni cza po dróż
W dwóch wa go ni kach

Ciuch ci Tum skiej mo że jed no -
ra zo wo po je chać 40 pa sa że rów.
Tra sa prze ja zdu roz po czy na się
na ul. War szaw skiej. Na stęp nie
ko lej ka bę dzie po dą żać przez
Pl. Dą brow skie go, ul. Ko ś-
ciusz ki, Pl. Na ru to wi cza, ul.
Te a tral ną, Ma ła chow skie go,
Sta ry Ry nek (wzdłuż bu dyn -
ków 20 i 22). Na ul. Grodz kiej
bę dzie przy sta nek. Ciuch cia
da lej po je dzie przez Pl. Na ru to -
wi cza, ul. Mo sto wą, ul. Ry ba ki
i za trzy ma się na przy sta ni. Na -
stęp nie tra sa bę dzie pro wa dzić
do przy stan ku przy Za le wie So -
bót ka. Stam tąd ko lej ka po je -
dzie do koń ca So bót ki, póź niej
ul. Ka zi mie rza Wiel kie go na
Sta ry Ry nek i za trzy ma się przy
Do mu Dar mstadt. Stąd Ciuch-
cia do je dzie do przy stan ku przy
ul. War szaw skiej, gdzie koń czy
się tra sa. Bi let na ca ły prze jazd,
któ ry trwa po nad go dzi nę,

kosz tu je 5 zł. – Roz miesz cze nie
przy stan ków mo że być sko ry go -
wa ne w trak cie se zo nu w opar-
ciu o opi nie użyt kow ni ków –
tłu ma czył pre zy dent Mi lew ski. 

Ko lej ka bę dzie wy ko ny wać
pięć kur sów dzien nie, pier-
wszy od godz. 11, na stęp ne co
pół to rej go dzi ny. 

Dla przy jezd nych 
i miej sco wych

Pod czas „prób ne go” prze ja -
zdu Ciuch cia Tum ska wzbu dza -
ła du że za in te re so wa nie prze-
chod niów. Lu dzie za trzy my wa li
się za cie ka wie ni, ma cha li do pa -
sa że rów ko lej ki. Dla te go za tra -
fio ny na le ży uz nać po mysł wy -
ko rzy sta nia po ja zdu tak że do
pro mo cji im prez. – Wa go ni ki
bę dę wspa nia łym noś ni kiem re -
kla mo wy dla posz cze gól nych fe -
sti wa li – wy jaś niał Wi told Ro -
go wiec ki, dy rek tor Wy działu

Pro mo cji, Tu ry sty ki i Współ pra -
cy z Za gra ni cą. – Wpły wy z bi le -
tów nie po krył by kosz tów użyt -
ko wa nia ko lej ki, dla te go wła dze
mia sta za wy ko rzy sty wa nie jej w
ce lach pro mo cyj nych zap ła cą
właścicielowi kolejki 20 tys. zł w
cią gu ca łe go se zo nu.

Ko lej ka ma na sta łe wpi sać
się w kra jo braz na sze go mia sta.
W tym ro ku wzno wio ne bę dą
też rejsy stat kiem po Wi śle. 

– Kil ka lat te mu pow stał po -
mysł po sta wie nia na tu ry sty kę
we e ken do wą w Płoc ku. Chce-
my do trzeć z na szą ofer tą m.in.
do miesz kań ców nie o dleg łych
aglo me ra cji, jak War sza wa czy
Łódź. Dla te go wciąż sta ra my
się wzbo ga cać ofer tę o no we
pro po zy cje na atrak cyj ne spę -
dze nie cza su wol ne go w na szym
mie ście – wy jaś niał pre zy dent
Mi lew ski.

Ali na Bo czkow ska

Ciuch cia Tum ska wkrót ce po ja wi się 
na uli cach Płoc ka
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Ja zda peł na wra żeń
Od pier wsze go ma ja na uli cach Płoc ka po ja wi się atrak cja dla miesz kań -
ców i tu ry stów. W każ dy we e kend i świę ta aż do koń ca sier pnia bę dzie
moż na po jeź dzić Ciuch cią Tum ską. 

Cho rą giew Ma zo wiec ka
Związ ku Har cer stwa Pol skie -
go po nad 12 tys. zło tych 
z budżetu miasta wy da na or -
ga ni za cję XXXIII Ogól no -
pol skie go Har cer skie go Raj -
du „Wi sła 2010”. Po nad 
7 tys. zł miasto przekazało na
cykl przed sięw zięć pn. „Na
Szla ku IV”. 

Klub In te li gen cji Ka to lic -
kiej otrzymał 1,8 tys. zł na
pro jekt „Tu ry sty ka to ra dość
i edu ka cja dzie ci”. 

Płoc ka Lo kal na Or ga ni za -
cja Tu ry stycz na za 12,4 tys.
zł za mie rza wy ty czyć szla ki
tu ry stycz no -spa ce ro we Płoc -
ka. 10 tys. zł ma kosz to wać
In ter ne to wy Por tal Tu ry -
stycz ny Płoc ka. 

Od dział Miej ski PTTK
otrzy mał pra wie 38 tys. zł.
Naj wię cej, bo aż 29,5 tys. zł
wy da  na or ga ni za cję raj dów,
zlo tów, kon kur sów oraz zna -
ko wa nie szla ków tu ry stycz -
nych. Cykl pre lek cji, spa ce -
rów i wy ja zdów szla kiem
Cho pi na kosz to wać bę dzie
5,6 tys. zł. Co ty dzień prze-
wod ni cy i przo dow ni cy tu ry -
sty ki z płoc kie go PTTK bę dą
za bie rać płoc czan na szla ki
tu ry stycz ne mia sta i oko lic.
Na tę ini cja ty wę od dział
otrzy mał 2,85 tys. zł. 

Pro jekt pn. „Ro we rem
przez hi sto rię” re a li zo wa ny
przez Sto wa rzy sze nie „Nasza
Fa ra” do fi nan so wa no z bu -
dże tu mia sta kwo tą 7,2 tys.
zł. Wa lo ry tu ry stycz ne Płoc -
ka poz na wać bę dą tak że se -
nio rzy z Uni wer sy te tu Trze-

cie go Wie ku. Na ten cel mia -
sto przyz na ło 1,3 tys. zł.

Z oka zji 60-le cia Miej skie -
go Ogro du Zo o lo gicz ne go
pow sta nie prze wod nik dla
zwie dza ją cych. Je go przy go -
to wa niem zaj mie się To wa -
rzy stwo Przy ja ciół MOZ,
któ re na ten cel otrzy ma ło 10
tys. zł. (m.d.)

To masz Kol czyń ski
za stêp ca Pre zy den ta, 

prze wod ni cz¹ cy ko mi sji
kon kur so wej

W tym ro ku na kon kurs
wpły nę ło 12 ofert. Jed na zo -
sta ła odrzu co na ze wzglę -
dów for mal nych. Tu ry sty ka
jest jed nym z prio ry te tów
mia sta, dla te go cie szy fakt,
że co raz wię cej or ga ni za cji
ko rzy sta z do fi nan so wa nia z
bu dże tu mia sta. W 2010 ro -
ku przez na czy liś my na ten
cel wię cej środ ków niż w
ubieg łym ro ku. 

Ofer ty or ga ni za cji zaj-
mu ją cych się tu ry sty ką,
któ re wpły nę ły na kon kurs
są róż no rod ne i – co bar -
dzo waż ne – skie ro wa ne do
wszyst kich grup wie ko -
wych. Niek tó re pro jek ty
uzu peł nia ją się, np. zna ko -
wa nie szla ków tu ry stycz -
nych pro wa dzo ne przez
PTTK oraz PLOT. Ta
ostat nia or ga ni za cja, dzia -
ła ją ca od nie daw na, opra -
cu je pro jek ty gra ficz ne i
zaj mie się dru kiem ulo tek,
w któ rych po ka za ne zo sta -
ną tra sy spa ce ro we w na -
szym mie ście. Na to miast
od dział miej ski PTTK oz -
na ku je szla ki, któ re roz po -
czy na ją się w Płoc ku, ale
wy cho dzą po za gra ni ce
mia sta. (not. m.d.)

K O M E N T A R Z

Miej ska tu ry sty ka
100 ty się cy zło tych mia sto przez na czy na re a li za cję
za dań pub licz nych z za kre su tu ry sty ki w 2010 ro ku.
Otrzy ma je sie dem or ga ni za cji, któ re zre a li zu ją 
11 za dań.

Naj wię cej ro ślin, bo aż 12,8
tys. sztuk wy bra na w prze tar gu
fir ma po sa dzi przy Pla cu
Obroń ców War sza wy. Pa cio -
recz ni ki o kwia tach czer wo -
nych, po ma rań czo wych lub ró -
żo wych, czer wo ne be go nie, ak -
sa mit ki żół te i zie list ki utwo rzą
tam kwiet ni ki dy wa no we.

10 tys. sztuk roz kwit nie na
Bul wa rze nad Wi słą. Pow sta -
nie tam du ży herb mia sta,

utwo rzo ny z be go nii o czer wo -
nych li ściach i ró żo wych kwia -
tach oraz roz chod ni ka. Na bul-
wa rze nie za brak nie też ro ślin
w kwiet ni kach i kwia to nie rach. 

Ko lo ro wo wy glą dać też bę -
dą płoc kie ron da. Żół te i po ma -
rań czo we ak sa mit ki, szał wia
tor re a dor oraz be go nie i czer-
wo no list na ire si na ubar wią
ron do im. Grab skich przy ul.
Do brzyń skiej. Na Ra dzi wiu,

na ron dzie im. La jo ur die po sa -
dzo nych bę dzie po nad 3,8 tys.
ak sa mi tek po ma rań czo wych.
Jak zwy kle kwia ty ozdo bią
Plac Na ru to wi cza. Tu naj wię -
cej bę dzie be go nii oraz pe lar -
go nii. W kwia to nie rach i w
trój ką cie w jezd ni ko ło Bib lio -
te ki im. Zie liń skich po sa dzo ne
zo sta ną pe lar go nie ra ba to we o
czer wo nych kwia tach. Zak wit -
ną one rów nież w kwia to nie -
rach na No wym Ryn ku od
stro ny Al. Ja cho wi cza. 

W Par ku Pół noc nym na
Po dol szy cach po sa dzo nych
bę dzie pra wie 7 tys. ro ślin.
Naj wię cej bę dzie szał wii

błysz czą cej o czer wo nych
kwia tach oraz ak sa mi tek żół -
tych. Nie za brak nie też kwia -
tów przy ul. Mio do wej przy
przy stan ku au to bu so wym. 

Pra cow ni cy do sa dzą kwia ty
m.in. na kwiet ni ku przy pom ni -
ku Łu ka sie wi cza, Pa sa żu Vu ka
Ka ra dzi ca, przy pom ni ku Bro -
niew skie go i na Pla cu Obroń -
ców War sza wy od stro ny Urzę-
du Wo je wódz kie go. 

Na sa dze nia roz pocz ną się 18
ma ja, a za koń czą 7 czer wca.
Prze targ wy grał war szaw ski
Za kład Ro bót Ogrod ni czych 
i Bru kar skich. Pra ce wy ce nił na
bli sko 147 tys. zł. (m.d.)

Ko lo ro wo i pach ną co
W tym ro ku wios ną zo sta nie po sa dzo nych w Płoc -
ku pra wie 56 tys. róż nych ga tun ków kwia tów.



1 kwietnia 2010  | Sygnały Płockie nr 7 (229)

8 |  zdrowie – edukacja

Pod czas uro czy stej ga li w Te a -
trze Dra ma tycz nym ucz nio wie i
ab sol wen ci szko ły za pre zen tu ją
wi do wi sko „No ce i dnie”, w któ -
rym przed sta wią wy bra ne dzie ła
li te rac kie w mi nia tu rach wo kal -
nych i te a tral nych. Pla no wa na
jest rów nież se sja na u ko wa po -
świę co na pa tron ce, Ma rii Dą -
brow skiej, z udzia łem pra cow ni -
ków Mu ze um Li te ra tu ry w War -
sza wie oraz au tor ki książ ki o pi s-
ar ce, Ma rio li Pryz wan. We
współ pra cy z Książ ni cą Płoc ką
przy go to wy wa na jest wy sta wa o

hi sto rii szko ły i au tor ce „No cy i
dni”. Ofi cjal nym uro czy sto ściom
to wa rzy szyć bę dą spot ka nia ab -
sol wen tów i na u czy cie li. Z ob -
cho da mi ju bi le u szu zbie gnie się
rów nież otwar cie i po świę ce nie
no we go skrzy dła szko ły.

Ob cho dom bę dzie pa tro no -
wać Pre zy dent Mia sta Płoc ka
Mi ro sław Mi lew ski, zaś kon-
cer to wi w Te a trze Dra ma tycz -
nym Mar sza łek Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go.

Ka ta rzy na Koz łow ska
Edy ta Szpa czko

Ju bi le usz Trze cie go
W paź dzier ni ku III Li ce um Ogól noksz tał cą ce  im. 
Ma rii Dą brow skiej bę dzie ob cho dzić ju bi le usz 40-le cia.
Z tej oka zji szko ła pla nu je licz ne przed sięw zię cia. 

Ry szard Sku li mow ski w la tach
1975 – 1983 był na u czy cie lem w
daw nej przy za kła do wej Szko le
Bu do wla nej P.B.P „Pe tro bu do -
wa”. – Z tej pla ców ki jed na z naj -
wię kszych firm bu do wla nych w
Pol sce, Przed się bior stwo Bu -
dow nic twa Prze my sło we go „Pe -
tro bu do wa” i jej pod wy ko naw cy
czer pa li ka dry wys pe cja li zo wa -
nych tech ni ków bu do wla nych 
i mło dych ro bot ni ków – mu ra rzy,
be to nia rzy, zbro ja rzy, cie śli, sto-
la rzy, kie row ców i me cha ni ków
sa mo cho do wych – wspo mi na
Sku li mow ski. 

W tym cza sie pan Ry szard za -
trud nio ny był w Za kła dzie Tran s-
por tu i Ba zy Sprzę tu P.B.P „Pe -
tro bu do wa”. Ja ko mło dy na u czy -
ciel za ko cha ny w bran ży sa mo -
cho do wej uczył przed mio tów, ta -
kich jak: me cha ni ka sa mo cho do -
wa, sil ni ki, pod wo zia, nad wo zia,
tech no lo gia, BHP, prze pi sy ru -
chu dro go we go. By ły to wio dą ce
przed mio ty Za sad ni czej Szko ły
Za wo do wej na kie run ku kie row -
ca me cha nik sa mo cho do wy. 

Du żo wy ma gał od sie bie, ale i
od ucz niów. Wdra żał im po czu -
cie od po wie dzial no ści i prze ko -
ny wał, że aby do brze wy ko ny -
wać swój za wód mu szą grun-
tow nie poz nać bu do wę i dzia ła -
nie każ de go ele men tu w sa mo -
cho dzie. W peł ni mu się to uda -
wa ło, po nie waż je go ucz nio wie
wi dzie li, że jest kom pe ten tny i
ko cha to, cze go ich uczy. 

Sku li mow ski uwa ża, że kie -
dyś in na by ła mło dzież i ro dzi -
ce. Na u czy ciel miał u nich au -
to ry tet i sza cu nek, a sam sta rał
się być przy kła dem god nym
na śla do wa nia. By ła więź mię -
dzy na u czy cie la mi i dąż ność do
jak naj lep sze go wy cho wa nia
mło dzie ży. W szko le or ga ni zo -
wa ne by ły za ba wy, na któ rych
ra zem z mło dzie żą ba wi li się
na u czy cie le, pro sze ni do tań ca
przez ucz niów czy uczen ni ce.
Pan Ry szard spo ty ka cza sem
swo ich wy cho wan ków, któ rzy
cie szą się, że mo gą po ga dać z
nim o daw nych szkol nych cza-
sach. (t.k.)

Przed ju bi le u szem 50 – le cia (6)

Bu do wlan ka we wspom nie niach

Uro czy sto ści roz pocz ną się 17
wrześ nia. O godz. 12 w ko ście le
Du cha Świę te go od pra wio na bę -
dzie Msza Świę ta ce le bro wa na
przez Bi sku pa płoc kie go Pio tra
Li be rę. Po zo sta łe pun kty pro gra -
mu, czy li m.in. spot ka nia rocz ni -

ko we, zwie dza nie szko ły, „Po -
tań ców ka po la tach” zre a li zo wa -
ne bę dą na stęp ne go dnia. 

Szcze gó ło we in for ma cje moż -
na uzy skać pod nr tel. 24 366-03-
80 lub e-ma i lem 50rocz ni ca@bu -
do wlan ka.naz wa.pl (t.k.)

Dwud nio we święto
W po przed nim nu me rze „Sy gna łów Płoc kich” in for -
mo wa liś my o pro gra mie uro czy sto ści z oka zji 50-le -
cia „Bu do wlan ki”. W tek ście błęd nie po da liś my, że
bę dą one trwa ły tyl ko je den dzień. 

Z pla ców ką przy ul. Ko ś-
ciusz ki 28 zwią za ny jest prak-
tycz nie od po cząt ku... swo je go
ży cia. Tu przed 37 la ty się uro -
dził i choć prak ty kę za wo do wą
roz po czął w szpi ta lu wo je -
wódz kim, to w 2006 ro ku
prze niósł się do św. Trój cy.
Spe cja li za cję uzy skał w 2008
ro ku, a w mię dzy cza sie ukoń -
czył kil ka kur sów w Au strii,
Niem czech i Ho lan dii z za kre -
su re kon struk cji śród sta wo -
wych ko la na, bar ku czy sta wu
sko ko we go oraz al lo pla sty ki.

Za bie gi ma ło in wa zyj ne
Bran czew ski sta nął na cze le

no we go, ale do świad czo ne go
zes po łu or to pe dów: Ra fa ła Mi -
ku ska, Ja ro sła wa Ma cie jew -
skie go i Pio tra G. No wa ka.
Wszy scy ma ją II sto pień spe-
cja li za cji. No wak, któ ry spe-
cja li zu je się w le cze niu ar tro -
sko po wym scho rzeń i ura zów
sta wu ko la no we go i bar ko we -
go, w la tach 2008 – 2009 był
adiun ktem w Kli ni ce Or to pe dii
i Re ha bi li ta cji II Wy dzia łu Le -
kar skie go War szaw skie go
Uni wer sy te tu Me dycz ne go. 

Płoccy lekarze na dal wy ko -
nu ją stan dar do we za kła da nie
en do pro tez sta wów ko la no -
wych i bio dro wych z mo dy fi -
ka cja mi oraz al lo pla sty ki sta -
wu bar ko we go czy sta wu sko -
ko we go. Naj bliż sze mie sią ce
chcą po świę cić na roz wi nię cie
ma ło in wa zyj nych tech nik re -
kon struk cyj nych (en do sko pii),
któ re poz wa la ją od bu do wać
ana to mię i bio lo gię sta wu.
Zresz tą Bran czew ski jest zwo -
len ni kiem re kon struk cji z uży -
ciem bio ma te ria łów i al lo gra -
fów (ścię gna po bra ne ze
zwłok). 

– Czy li tych tech nik, któ re
poz wa la ją od bu do wać ana to -
mię i bio lo gię sta wu. Nie wy ci -
na my sta wu i nie wkła da my
cze goś sztucz ne go tyl ko od twa -
rza my to, co zo sta ło usz ko dzo -
ne – tłu ma czy. – Są to du żo
trud niej sze, bar dziej pra co-
ch łon ne i wy ma ga ją ce od po -
wied nie go in stru men ta rium
za bie gi, ale my ślę, że w tym
kie run ku w ogó le idzie me dy -

cy na, aby od twa rzać na tu rę, 
a nie ją za stę po wać. 

Tam gdzie to moż li wie płoc -
cy or to pe dzi sto su ją też al lo -
pla sty kę czę ścio wą.

– Do ty czy to pa cjen tów, któ -
rzy ma ją ogra ni czo ne zmia ny
w sta wie ko la no wym oraz tych
przez na czo nych do oste o to mii
ko śla wią cej czy szpo ta wią cej
(dzia ła nie po le ga ją ce na prze-
cię ciu ko ści, np. aby po pra wić
jej kształt, skró cić ją lub wy -
dłu żyć). Po oste o to miach pa -

cjen ci cho dzą o ku lach, ale z
od cią ża niem no gi, co w przy-
pad ku pa cjen tów star szych jest
trud ne. Prze wa ga te go za bie gu
po le ga na tym, że pa cjent bar -
dzo szyb ko odzy sku je spraw -
ność ope ro wa ne go sta wu, do -
brze go czu je, ma bar dzo do -
bry za kres ru cho mo ści, po nie -
waż nie wy ci na my wszyst kich
struk tur sta wu – za pew nia
Bran czew ski. 

Nie mu si bo leć 
Or to pe dzi pla nu ją też wpro -

wa dze nie wkrót ce za bie gów
re kon struk cji wię za dła krzy żo -
we go z uży ciem sy ste mu
LARS, po da wa nie au to lo gicz -
nych czyn ni ków wzro stu i
wszcze pie nia sztucz nej łę kot ki
– adre so wa nych głów nie do
spor tow ców. 

Or dy na tor za pew nia, że je go
zes pół za bie ga o to, aby te no -

wo czes ne me to dy tj. re kon -
struk cje ACL (wię za dło krzy -
żo we przed nie), PCL (wię za dło
krzy żo we tyl nie) czy z uży ciem
im plan tów biow chła nial nych i
bio ma te ria łów, zwy kle sto so -
wa ne ko mer cyj nie w pry wat -
nych kli ni kach, by ły do stęp ne
dla wię kszej rze szy lu dzi.

– Gros osób wy ma ga no wo -
czes ne go le cze nia, ale ich na to
nie stać. Sta ra my się tak po kie -
ro wać te ra pią, aby nie by ło za -
strze żeń z NFZ, strat dla szpi ta -

la, a efekt jak naj lep szy dla pa -
cjen ta – mó wi Bran czew ski,
któ ry pod kre śla, że na ten naj -
lep szy efekt skła da się pro fe sjo -
nal ny od dział re ha bi li ta cji sta -
cjo nar nej przy ul. Ko ściusz ki i
do cho dze nio wej na Ty siąc le cia.
Bo na wet naj le piej wy ko na ny
za bieg, moż na zni we czyć bra -
kiem lub złą re ha bi li ta cją. 

– Sta cjo nar ny oddział poz -
wa la na szyb ką mo dy fi ka cję i
in ter wen cję, gdy coś nie idzie
po na szej my śli – tłu ma czy
Bran czew ski. – Wiem, że w
niek tó rych oś rod kach le ka rze
mó wią „bo li, bo mu si bo leć”
lub „ten typ tak ma”. My szu ka -
my przy czy ny bó lu. To by wa
cza sa mi żmud ne, trwa dłu go,
ale pow ta rzam – nie mu si bo -
leć. A naj wię kszą sa tys fak cją
jest dla nas „ba nan na twa rzy”,
czy li uś miech nię ty pa cjent. 

Radosław Łabarzewski

Or to pe dia w Świę tej Trój cy

Ba nan na twa rzy
– Chce my bar dziej roz wi nąć dział kę ma ło in wa zyj nych tech nik re kon -
struk cyj nych (en do sko pii). W pla nach są za bie gi re kon struk cji wię za dła
krzy żo we go z uży ciem sztucz nych sub sty tu tów czy wszcze pie nia sztucz -
nej łę kot ki – za po wia da Piotr Bran czew ski, no wy or dy na tor od dzia łu or-
to pe dii szpi ta la św. Trój cy.

(Od le wej) Piotr Bran czew ski i Ra fał Mi ku sek
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Pie niądze na wyp ła tę sty pe-
n diów miej skich po cho dzą z
bu dże tu Płoc ka. W okre sie lu -
ty – czer wiec 2010 ro ku mia s-
to przez na czy ło na ten cel po -
nad 352 tys. zł.

O sty pen dium mo gli ubie-
gać się ucz nio wie za mel do wa -
ni na sta łe w Płoc ku, któ rzy za
I se mestr osią gnę li wy so ką
śred nią ocen (4,5 w szko le
pod sta wo wej, 4,3 w gim na -
zjum, 4 w szko łach po nad gim -
na zjal nych). Waż ne by ło też
kry te rium do cho do we – po ni -
żej 1008 zł net to na oso bę w
ro dzi nie.

– To kry te rium do cho do we
jest dość wy so kie, bo chcie liś -
my że by na sze sty pen dium nie
by ło trak to wa ne tyl ko ja ko sty -
pen dium so cjal ne, ale jak
praw dzi wa po moc dla wszyst -
kich, któ rzy chcą zdo by wać
wie dzę – mó wi ła pod czas uro -
czy sto ści 18 mar ca Ewa Ada -
siewcz, dy rek tor Wy dzia łu
Edu ka cji Urzę du Mia sta.

– To jest pier wsze ty po wo
miej skie sty pen dium, sy ste mo -
wy mo ty wa cyj ny ele ment dla
ucz niów, któ ry wpro wa dza my
na dłu gie la ta, aby po ziom na -
u cza nia w na szym mie ście
nie u stan nie się pod no sił, aby
ro dzi ły się i kształ ci ły wiel kie
ta len ty – mó wił pre zy dent Mi -
ro sław Mi lew ski. – Cie szy my
się, że za in te re so wa nie tym
sty pen dium by ło du że i wszy -
scy po desz li do te go po waż -
nie. Po sta no wi liś my za pro sić
was tu taj, że by po dzię ko wać
za do brą na u kę. Uwa ża my, że
te do bre przy kła dy na le ży pro-
mo wać i na gra dzać. Trzy maj -
cie tak da lej a in ni, któ rym
bra ko wa ło kil ku dzie sią tych
pun ktu niech mo bi li zu ją si ły w
tym se me strze. 

Sty pen dium z wy rów na -
niem za lu ty tra fi ło już do
ucz niów. Te raz za czął się
dru gi etap. Ucz nio wie za czy -
na ją pra co wać na sty pen dium
za se mestr let ni. Wnio ski bę -
dzie moż na skła dać do koń ca
czer wca. 

– Ma m na dzie ję, że tych na -
gród w for mie sty pen dium bę -
dzie z każ dym ro kiem wię cej.
Dla te go zwracam się do na u czy -
cie li z proś bą. 458 sty pen diów to
jak na na sze mia sto bar dzo ma -
ło. Sta wiaj cie lep sze oce ny! –
za chę cał pre zy dent. (rł)

Fi na ło we zma ga nia mia ły
prze bieg dwu e ta po wy. Naj -
pierw trzy o so bo we dru ży ny
z 15 szkół roz wią zy wa ły te -
sty. W ten spo sób usta lo no
la u re a tów dru ży no wych.
Zwy cię ży li przed sta wi cie le
Zes po łu Szkół Po nad gim na -
zjal nych w Żu ro mi nie. Dru -
gie miej sce za ję li ucz nio wie
or ga ni za to ra im pre zy, czy li
Zes po łu Szkół Tech nicz nych
w Płoc ku, a trze cie ZSP 
w Ło wi czu. 

Atrak cyj na for ma
Na to miast sze ściu naj lep -

szych ucz niów wzię ło udział
w ry wa li za cji in dy wi du al nej.
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 te le tur nie ju „Je -
den z dzie się ciu” i w niek tó -
rych run dach od po wia dał
ten, kto szyb ciej się zgło sił.
Py ta nia wy świet la ne by ły na
mo ni to rach, a pub licz ność
mog ła je śle dzić na ekra nie.
Po bar dzo emo cjo nu ją cej ry -
wa li za cji zwy cię żył Ce za ry
Cy wiń ski ze szko ły w Żu ro -
mi nie. – Po ziom kon kur su
był bar dzo wy so ki, o zwy cię -
stwie prze są dził za led wie je -
den punkt – mó wił pod czas
wrę cza nia na gród la u re a tom
Piotr Ku be ra, za stęp ca pre -
zy den ta Płoc ka. – W ze szłym
ro ku ry wa li zo wa li ucz nio wie
z czte rech wo je wództw, w

tym ro ku przy je cha li z sze ś-
ciu. Mam na dzie ję, że za rok
ta licz ba zno wu wzroś nie –
za u wa żył Ku be ra. 

W kon kur sie star to wa li też
ucz nio wie z za przy jaź nio nej
z „Sie dem dzie siąt ką” szko ły
z cze skie go mia sta No ve Me -
sto nad Me tu ji. 

Pro mo cja na u ki
– Uda ło nam się do współ -

pra cy po zy skać wie le in sty tu -
cji i firm. Na dzór me ry to -
rycz ny nad kon kur sem spra -
wu je Po li tech ni ka War szaw -
ska, któ rej przed sta wi ciel za -
wsze prze wod ni czy ju ry –
wy jaś nia To masz Ki ciń ski,
na u czy ciel przed mio tów za -
wo do wych w ZST. W gro nie
in sty tu cji wspie ra ją cych
kon kurs jest m.in. Urząd
Mia sta Płoc ka. Dzię ki spon-
so rom la u re a ci otrzy ma li
cen ne na gro dy, m.in. lap top 
i ki no do mo we. 

– Kon kurs ma pro mo wać
wie dzę tech nicz ną oraz do -
pin go wać ucz niów do jej
pog łę bia nia. Jest to waż ne
wy da rze nie w ży ciu na szej
szko ły. Sta łym pun ktem pro-
gra mu są też pre lek cje, dzię-
ki cze mu ucz nio wie mo gą po -
sze rzyć swo ją wie dzę o za -
gad nie nia, któ rych nie ma w
pro gra mie na u cza nia – tłu -
ma czy na u czy ciel Alek san -
der Za lew ski. 

Ali na Bo czkow ska

Uczest ni cy zgła sza li się do od po wie dzi, 
jak w popularym te le tur nie ju
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Kon kur so we 
wi do wi sko
Wie dzą te o re tycz ną oraz jej prak tycz nym za sto so -
wa niem mu sie li wy ka zać się uczest ni cy III Ogól no -
pol skie go Mło dzie żo we go Kon kur su Me cha nicz ne go
zor ga ni zo wa ne go przez płoc ką „Sie dem dzie siąt kę”.
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Ga brie la Koz łow ska
Gim na zjum nr 4, śred nia 4,8

– Kie dy do wie dzia łam się, że bę -
dzie moż na zdo być to sty pen dium,
na pew no bar dziej się sta ra łam. Od
pod sta wów ki do brze się uczy łam.
Na le żę do tych, któ rzy du żo pa mię ta -
ją z lek cji i nie mu szę po tem w do mu
tak du żo ślę czeć nad książ ka mi. Dla -
te go mam czas na do dat ko we za ję cia.
Naj czę ściej cho dzę na sks i in ne spa -
rin gi z siat ków ki, a tak że na tań ce. 

Je stem w kla sie ma te ma tycz nej. Mo i mi naj moc niej szy mi
przed mio ta mi są ma te ma ty ka, che mia i fi zy ka. Na ra zie nie
my śla łam na co wy dam pie nią dze ze sty pen dium, na wet nie
wiem, ile ich bę dzie. Na pew no na ja kieś po mo ce do szko ły,
a resz tę na mil sze rze czy. 

Kac per Sa dow ski i je go ma ma
Szko ła Pod sta wo wa nr 21, śred nia 5,0

– Bar dzo je stem
dum na z sy na. Kac per
od pier wszej kla sy bar -
dzo do brze się uczy i
jest wzo ro wym ucz -
niem. Cza sa mi trze ba
mu tro chę „śrub kę
przy krę cić”, ale ge ne -
ral nie nie ma prob le -
mów. Nie my śle liś my

jesz cze na co wy da my pie nią dze, ale ra czej na po trze by Kac pra,
to je go sty pen dium i on bę dzie de cy do wał. Czy to bę dzie wy -
jazd na wa ka cje czy coś bę dzie chciał ku pić – to je go de cy zja. 

Naj wyż sze sty pen dium wy nio sło 706,33 zł brut to na
mie siąc (3.531,65 zł brut to na se mestr), zaś naj niż sze 100
zł brut to na mie siąc (500 zł brut to na se mestr). Śred nie
mie sięcz ne sty pen dium to kwo ta 153,86 zł brut to (769,30
zł brut to na se mestr). 

Nagroda dla ambitnych
Pięć dzie się cio ro ucz niów płoc kich szkół – z bli sko pół ty sią ca naj lep -
szych, któ rzy otrzy ma li pier wsze sty pen dia miej skie – ode bra ło w au li ra-
tu sza li sty gra tu la cyj ne. 

Pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski gra tu lo wał ucz niom
wspaniałych wy ni ków w na u ce 
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Dru gi etap „Kla sów ki z
Płoc ka” dla gim na zja li stów
zor ga ni zo wa ny zo stał 19 mar -
ca w Gim na zjum nr 8. Kla -
sów ka za czę ła się z pół go dzin -
nym opóź nie niem. Trzy o so bo -
we zes po ły z gim na zjów nr 3,
4, 5, 6, 8, 13 i „Pro fe so ra” –
cze ka ły na spóź nia ją ce się G1 i
G2. Osta tecz nie po go dzi nie
do tar ła tyl ko „Je dyn ka”, ale
roz po czę ła kla sów kę od 11 py -
ta nia, grze biąc tym sa my szan-
sę na fi nał. Zwy cię ży ło, bę dą -
ce w czo łów ce od sa me go po -
cząt ku, Gim na zjum nr 8.

Kto jest kim
Za sa dy by ły su ro we, ale

spra wie dli we. Li czy ła się peł -
na od po wiedź, np. je śli ktoś na
fo to gra fii roz poz nał Alek san -
dra Ma cie szę, a nie po dał cho-
ciaż jed nej fun kcji pub licz nej
ja ką peł nił, otrzy my wał 0 pun -
któw. Na udzie le nie od po wie -
dzi na jed no py ta nie wszy scy
mie li 30 se kund. Py ta nia po -
dzie lo no na dwie gru py, a każ -
dą z nich na dwie czę ści.

Ucz nio wie mu sie li m.in. od -
gad nąć kim są oso by na zdję -
ciach i ja kie peł ni li fun kcje. 

O ile w przy pad ku Da riu sza
Kra jow skie go – Ku kiela jed na
dru ży na po da ła, że był on pre -
zy den tem Płoc ka, o ty le w

przy pad ku To ma sza Kor gi i
Ada ma Mie czy kow skie go nikt
nie udzie lił po praw nej od po -
wie dzi. Wszy scy za to roz poz -
na li na fo to gra fii abp. Ju lia na
No wo wiej skie go, przed sta wi -
cie le G8 i G13 wie dzie li kim
by ła Mi ra Zi miń ska – Sy ge -
tyń ska, a w przy pad ku A. Ma -
cie szy pra wi dło wych od po -
wie dzi udzie li li ucz nio wie G4,
G6 i G8.

Dru ga tu ra po świę co na by ła
hi sto rycz nym obiek tom i waż -
nym wy da rze niom z ży cia
mia sta. Nie źle po szło z lo ka li -
za cją i naz wą sta re go Te a tru
Miej skie go i Sy na go gi. Prob-
lem spra wi ło zdję cie, na któ -
rym mar sza łek Pił sud ski na
Pla cu Flo riań skim odz na cza
płoc czan za bo ha ter ską obro nę
mia sta w 1920 ro ku przed bol-
szewikami. Tę da tę po da ła
wię kszość ucz niów, choć na -
da nie krzy ża Vir tu ti Mi li ta ri
Płoc ko wi od by ło się rok póź -
niej. Po tym eta pie G6 pro wa -
dzi ło 12 pun kta mi.

Kon cer to wy fi nisz
Ko lej ne by ły py ta nia opi so -

we. Nikt nie roz poz nał w
„twór cy awan gar do wych fil -
mów” Ste fa na The mer so na,
na to miast so cjo lo ga Lud wi ka
Krzy wic kie go, któ re go pom-

nik stoi na Tu mach roz poz na ło
5 zes po łów. Wal de ma ra Pa -
wla ka ja ko „pod wój ne go” pre-
mie ra III RP wska za ły 2 dru -
ży ny – G5 i G4, co i tak nie za -
pew ni ło im awan su do fi na łu. 

W dru giej czę ści py ta nia do -
ty czy ły m.in. licz by ty tu łów
Mi strza Pol ski dla szczy pior ni -
stów Wi sły Płock, naz wi ska se -
na to ra z Płoc ka, pe e re low skie -
go pa tro na Fa bry ki Ma szyn
Żniw nych, au to ra rzeź by pom-
ni ka Bro niew skie go czy naj -
dłuż szej uli cy w Płoc ku. Tu py -
ta nia zes po ły za da wa ły so bie
naw za jem. Dzię ki te mu eta po -
wi, choć osła bio ny, dwu o so bo -
wy skład G8 wy wal czył zwy -
cię stwo. Na dru gim by ło – pro -
wa dzą ce od po cząt ku – G6, a na
trze cim – G3. Choć do fi na łu
prze cho dzi tyl ko „Ósem ka”
wszyst kie gru py otrzy ma ły
atrak cyj ne na gro dy od PKN Or -
len i Urzę du Mia sta.

W ma jo wym fi na le „Kla -
sów ki z Płoc ka” weź mie
udział rów nież An drzej Ro go -
ziń ski, zwy cięz ca do gryw ki
dla do ro słych miesz kań ców
Płoc ka, któ rzy w I eta pie 18
stycz nia za ję li ex ae quo trze cie
miej sce. Or ga ni za to ra mi kla -
sów ki są Urząd Mia sta Płoc ka,
Ga ze ta Wy bor cza i To wa rzy -
stwo Na u ko we Płoc kie. (rł)

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
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Prze ka za ła o swo jej oj czyź -
nie spo ro in for ma cji z za kre su
ge o gra fii czy kul tu ry, a tak że
uczy ła mło dzież pod sta wo wych
zwro tów grzecz no ścio wych,
istot nych dla tej kul tu ry ge stów

oraz skom pli ko wa nej sztu ki
ori ga mi. Dzię ki te mu ucz nio wie
do wie dzie li się ja kim ge stem
wi ta się w Ja po nii roz mów cę
oraz jak pięk ną me lo dię ma ję -
zyk ja poń ski. (z. m.-k.)

Japońska lekcja
Ucz nio wie jed nej z klas dru gich G5 mie li nie kon wen cjo -
nal ną lek cję wy cho waw czą, pod czas któ rej o Kra ju Kwit -
ną cej Wiś ni opo wia da ła im Ja pon ka – Ka jo Ta sa ke. 

Kla sów ka z Płoc ka

Słabe i mocne strony
Nie źle po szło je śli cho dzi o hi sto rię, go rzej w przy pad ku cza sów współ -
czes nych. Naj trud niej by ło z usta le niem naz wisk osób, któ re dziś pia -
stu ją pub licz ne sta no wi ska. 

Wy jaś nie nie
W ar ty ku le „Szla kiem pow stań ców” z nr 6 „Sy gna łów Płoc -

kich” wkradł się błąd. Klub Tu ry sty ki Ko lar skiej Be neq Te am jest
Ko łem Od dzia łu Za kła do we go PTTK przy PKN Or len SA a nie
jak na pi sa no ko ła za kła do we go Mo sto sta lu (choć kil ku pra cow ni -
ków Mo sto sta lu też na le ży do klu bu). Ma rek Olejniczak

Za stęp ca pre ze sa KTK Be neq Te am

Po me dial nej bu rzy Mi ni ster -
stwo Edu ka cji Na ro do wej wy -
co fa ło się z po my słu, aby od 1
wrześ nia 2010 r. po słać obo -
wiąz ko wo sze ścio lat ki do szkół.
Jesz cze przez dwa naj bliż sze la -
ta ro dzi ce mo gą sa mi zde cy do -
wać – szko ła czy przed szko le. 

Niepotrzebna nadgorliwość
Na kon fe ren cję me to dycz ną

za ty tu ło wa ną „Szko ła dla 6-lat -
ka” zor ga ni zo wa nej w Szko le
Pod sta wo wej nr 22 za pro szo no
na u czy cie li klas I – III, pe da go -
gów i dy rek to rów szkół.

– Bar dzo czę sto sły szę od ro -
dzi ców, że źle się sta ło, że mo -
ment, kie dy dziec ko 6-let nie bę -
dzie mu sia ło obo wiąz ko wo iść
do szko ły zo stał odło żo ny w cza-
sie – mó wi ła dy rek tor Ba na sik. –
Wie lu ro dzi ców stwier dzi ło, że
gdy by dzi siaj był ta ki obo wią zek,
bez za sta no wie nia wy sła li by
swo je dziec ko do szko ły. Odro -
cze nie tej de cy zji od bie ra ją ja ko
nie pew ność ze stro ny mi ni ster -
stwa, że mo że nie jest ono prze -
ko na ne, że to był do bry po mysł. 

Od 2002 r. dziec ko sze ścio -
let nie ma obo wią zek przy go to -
wa nia przed szkol ne go w tzw.
„ze rów ce”. – Oka za ło się, że
co raz czę ściej to, co mia ło być
wy cho wa niem przed szkol nym,
przy go to wa niem do szko ły, za -
czy na przy bie rać wy miar już ty -
po wej na u ki szkol nej. Po my sło -
daw cy re for my po sta no wi li to
zmie nić – tłu ma czy ła Ba na sik. 

– Przed szko la prze ści ga ły się
w przy go to wa niach dziec ka do

na u ki w szko le, ale czy fak tycz nie
dziec ko by ło go to we? – uzu peł -
nia ła Bo gu mi ła Ogro dow czyk z
Ma zo wiec kie go Sa mo rzą do we -
go Cen trum Do sko na le nia Na u -
czy cie li w Płoc ku. – Przed szko le
ma prze de wszyst kim opie ko wać
się i wy cho wy wać, a do pie ro na
koń cu kształ cić. Dla te go w no -
wej pod sta wie pro gra mo wej wy -
cho wa nia przed szkol ne go wy e li -
mi no wa no ty po wo szkol ne umie -
jęt no ści. 

Jak przyjąć sześciolatka?
Jej zda niem bar dzo waż na jest

też od po wiedź na py ta nie czy
szko ła i na u czy ciele są go to wi
na przy ję cie sze ścio lat ków, a ra -
czej czy ma ją świa do mość, ja -
kim czło wie kiem jest sze ścio la -
tek. – Nie bój cie się sze ścio lat -
ka. Tak na praw dę nie jest waż -
ne, ile dziec ko ma lat. Waż ne
jak my z nim pra cu je my – prze -
ko ny wa ła Ogro dow czyk.

Szko le nie mia ło na ce lu nie
ty le ana li zę, co in ter pre ta cję za -
ło żeń pro gra mo wych, po dzie le -
nie się oba wa mi i wąt pli wo -
ścia mi w gru pach war szta to -
wych, tak aby przy go to wać się
jak naj le piej do po ja wie nia się
pier wszych sze ścio lat ków w
szko le już w tym ro ku.

Or ga ni za to ra mi kon fe ren cji
by li: de le ga tu ra Ku ra to rium
Oświa ty, Wy dział Edu ka cji
Urzę du Mia sta, Sa mo rzą do we
Cen trum Do sko na le nia Na u czy -
cie li, Po rad nia Psy cho lo gicz no-
Pe da go gicz na nr 2 oraz SP nr 22.

Ra do sław Ła ba rzew ski

Strach przed szkołą
Na szym za da niem nie jest na kła nia nie czy zmu sza nie 
ro dzi ców do posyłania sze ścio let nich dzie ci do szko ły.
Mu si my rze tel nie po in for mo wać ro dzi ców z czym to się
wią że – pod kre śla Jo an na Ba na sik, dy rek tor płoc kiej De -
le ga tu ry Ku ra to rium Oświa ty w War sza wie.
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Or ga ni za cją im prez za ję li
się – obok Sa mo rzą du Stu den -
ckie go PWSZ – stu den ci Szko -
ły Wyż szej im. Pa wła Włod -
ko wi ca, za stę pu jąc in ży nie rów
z Po li tech ni ki War szaw skiej.
Jak przyz na je Be a ta Ma łec ka z
PWSZ, współ pra ca ukła da się

bar dzo do brze. Efek ty wspól-
nych sta rań obu płoc kich
uczel ni poz na my już za nie ca -
ły mie siąc. 

Dziś zna my już plan „Ka -
tor ga liów”. Na do bry po czą -
tek – stu den cka im pre za w
klu bie „Am bra” w Bli cho -

wie. Na stęp ne go dnia, na te -
re nie „Włod ko wi ca” od bę -
dzie się pik nik, pod czas któ -
re go bę dzie moż na sko czyć
na bun gee i spró bo wać sił na
ścian ce wspi na czko wej.
Chęt ni, by po móc po trze bu ją -
cym, bę dą mo gli od dać ho no -
ro wo krew w ra mach tzw.
„wam pi ria dy”.

Ofi cjal ny sy gnał fe sti wa lu
„Ka tor ga” zabrz mi w so bo tę,
24 kwiet nia. Na ra zie nie jest
zna ne miej sce, w któ rym bę dą
mo gli za pre zen to wać się mło -
dzi mu zy cy. Or ga ni za to rzy
wa ha ją się mię dzy ki nem
„Przed wioś nie”, a ogród kiem
MZOS-u, przy Pla cu Dą brow -
skie go. Nie mo że my rów nież
ujaw nić, kto bę dzie gwia zdą
fe sti wa lu. Ta in for ma cja już w
na stęp nym nu me rze.

Ale „Ka tor ga lia” to nie tyl ko
roz ryw ka. 22-25 kwiet nia od -
bę dzie się Ogól no pol ska Stu-
den cka Kon fe ren cja Na u ko wa
z udzia łem go ści ze szkół wyż -
szych z ca łe go kra ju, płoc kich
stu den tów, a tak że władz mia -
sta i wo je wódz twa. Te ma tem
kon fe ren cji bę dzie dzie dzi na,
któ ra w ostat nim cza sie zy sku -
je na po pu lar no ści – pub lic re -
la tions.

In for ma cje na te mat fe sti wa -
lu na stro nie in ter ne to wej
www.ka tor ga lia.pl.

Ma riusz Se pio łoLe mon Grass, la u re at ubieg ło rocz nej „Ka tor gi”
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Trzy w jed nym
Ka tor ga, Ju we na lia i ogól no pol ska kon fe ren cja
Pań stwo wych Wyż szych Szkół Za wo do wych –
trzy, waż ne nie tyl ko dla stu den tów wy da rze nia,
w tym ro ku od bę dą się w ra mach jed ne go fe sti -
wa lu. „Ka tor ga lia 2010” ru sza już 22 kwiet nia.

Tra dy cją za wo dów jest bo -
wiem udział w nich jed nej
szko ły śred niej. Ma to zwró cić
uwa gę ucz niów na atrak cyj -
ność PWSZ i, być mo że, wpły -
nąć na ich de cy zje, kie dy
przyj dzie im wy bie rać szko łę
wyż szą. A że płoc ką PWSZ li -
ce a li ści „Ma ła cho wian ki” za -
pa mię ta ją bar dzo do brze, to
nie mal pew ne. Przez za wo dy
przesz li jak bu rza, wy gry wa jąc
wszyst kie me cze w gru pie
(zmie rzy li się z dru ży na mi
PWSZ z Su wałk i Cie cha no -
wa) oraz fi nał, w któ rym sto -
czy li bój z rów nie uta len to wa -
ny mi siat ka rza mi PWSZ
Płock. „Ma ła cho wia cy”, wy -
gra ną w Tur nie ju o Pu char
Rek to ra PWSZ, na wią za li do
naj lep szych tra dy cji swo jej
szko ły. Dru ży ny LO im. Sta ni -
sła wa Ma ła chow skie go nieraz

się ga ły po naj wyż sze la u ry w
swo ich ka te go riach.

Kla sy fi ka cję naj lep szych za -
wod ni ków rów nież zdo mi no -
wa li ucz nio wie płoc kie go li ce -
um. I tak, w pier wszym me czu
tur nie ju naj le piej za pre zen to wał
się Igor Ko peć. Nie ina czej by -
ło w fi na le, w któ rym wy róż niał
się Piotr Brze ski. Dru ga dru ży -
na tur nie ju rów nież mia ła swo -
ich li de rów. Wśród stu den tów
PWSZ wy róż nia li się na bo i sku
An drzej To mic ki i – je dy na ko -
bie ta w gro nie naj lep szych –
Ewe li na Nie miec. Wszy scy wy -
róż nie ni za wod ni cy otrzy ma li
na gro dy rze czo we.

Tur niej ob cho dził w tym ro -
ku okrąg ły ju bi le usz. Z tej
oka zji, oso bom, któ re po ma ga -
ły przy or ga ni za cji dzie się ciu
edy cji za wo dów, wrę czo no pa -
miąt ko we sta tu et ki. (ms)

Górą mło dzi
Zna my zwy cięz cę X Tur nie ju Pił ki Siat ko wej Męż -
czyzn o Pu char Rek to ra PWSZ w Płoc ku. Zdo byw -
cy pier wsze go miej sca zde kla so wa li pięć dru żyn,
zło żo nych ze stu den tów Pań stwo wych Wyż szych
Szkół Za wo do wych z Cie cha no wa, Wło cław ka, 
Su wałk, Skier nie wic i Płoc ka. Kto wy grał? Li ce a li -
ści z płoc kiej „Ma ła cho wian ki”.

Od dwóch ty god ni na por ta -
lu mys pa ce.com moż na oglą -
dać te le dysk zes po łu LAO
CHE do utwo ru „Ży cie jest
jak tram waj” z no wej pły ty
„Prąd sta ły / Prąd zmien ny”.
Wszy scy przyz wy cza je ni do
do tych cza so wych kli pów sep -
te tu z Płoc ka mo gą być moc no
zdzi wie ni. Ta ani ma cja, bar -
dzo osz częd na w for mie 
i utrzy ma na w ko lo ry sty ce
czar no – bia łej z nie po ko ją -
cym do dat kiem czer wie ni,
ide al nie od da je kli mat pio sen -

ki. Je go twór cą jest Łu kasz
Ru si nek, au tor te le dy sku „Te -
le hon” do pio sen ki Pab lo pa vo,
któ ry pod ko niec 2009 ro ku
zdo był na gro dę 18. edy cji pre -
sti żo we go fe sti wa lu pol skich
vi de oc li pów Yach Film w ka t-
e go rii De biut Re a li za cyj ny.
Ru si nek jest też człon kiem
zes po łu Pa pri ka Korps, gdzie
gra na gi ta rze i dba o opra wę
gra ficz ną płyt. Dla swo je go
ro dzi me go zes po łu zro bił te le -
dysk do utwo ru „Hi -Fi” z pły -
ty „Ma gne to fon”. (rł)

Ży cie jest jak tram waj

Jaz zo wo...

Pier wszy to wy stęp Pat sy
Gam ble, po cho dzą cej z Wiel -
kiej Bry ta nii sak so fo nist ki,
któ ra wy stą pi w Ka wiar ni
Jaz zo wej Płoc kie go Oś rod ka
Kul tu ry i Sztu ki. Ar tyst ka
wy stę po wa ła w wie lu kra jach
na ca łym świe cie u bo ku ta -
kich sław, jak Rod Ste wart,
Pad dy Mil ner, Ste ve Win wo -
od, czy Ke ith Thom pson. Na
sta łe współ pra cu je rów nież z
Mic kiem Jag ge rem z The
Rol ling Sto nes. Po mi mo
ciąg łej pra cy ja ko mu zyk se -
syj ny, Pat sy po wo ła ła do ży -
cia au tor ski pro jekt – mie -
szan kę jaz zu, so u lu i funk. W
2001 r. roz po czę ła pra cę nad
pier wszym so lo wym al bu -
mem, któ rą za koń czy ła w
2004 ro ku wy da jąc al bum
„Af ter Sun set” za wie ra ją cy
ma te riał w ca ło ści skom po -
no wa ny i za gra ny przez au -
tor kę. 

... i odlo to wo

Dru gim wy da rze niem jest
przy jazd Ty mań skie go z pro-
jek tem TY MON & THE
TRAN SI STORS. Ty mań ski to
czło wiek -or kie stra – kom po zy -
tor, mul ti in stru men ta li sta, au tor
tek stów, fe lie to ni sta, pro za ik,
zna ny z ta kich pro jek tów jak:
„Mi łość” czy naj bar dziej roz -
poz na wal ne go zes po łu KU RY.
Był też li de rem lub człon kiem
for ma cji: TY MON I TRU PY,
CZAN, NRD, THE USERS i
MA SŁO. Kom po no wał mu zy -
kę do fil mów m.in. „Sztos” czy
„We se le”. Za ło żył też al ter na -
tyw ną wy twór nię pły to wą BIO-
DRO RE CORDS, a w 2007 r.
pro wa dził wraz z pro du cen tem
fil mo wym Ma cie jem Chmie -
lem oraz pi sa rzem Jac kiem
Deh ne lem te le wi zyj ny pro gram
kul tu ral ny Łos sskot (TVP 1). 

TY MON & THE TRAN SI -
STORS pow sta ło po roz wią za -
niu w grud niu 2003 ro ku

KUR. Z T&TT na grał ścież kę
dźwię ko wą do głoś ne go i ob -
sy pa ne go tro fe a mi fil mu Woj t-
ka Sma rzow skie go, a w 2007
r. al bum „Don’t Pa nic! We’re
From Po land”. 

Obec nie Tran zy sto ry wraz z
Grze go rzem Jan kow skim,
Grze go rzem Ha la mą i Ro ber -
tem Bry lew skim pra cu ją nad
mu si ca lem o in try gu ją cym ty -
tu le „Pol skie Gów no”, któ re go
pre mie ra prze wi dy wa na jest na
czer wiec 2010 ro ku. 

Trze ba przyz nać, że od pew -
ne go cza su Płoc ki Oś ro dek Kul-
tu ry i Sztu ki chęt nie i sto sun ko -
wo czę sto się ga po ar ty stów
am bit nych i cie ka wych, idą cych
włas ną twór czą dro gą. To cie -
szy. Po zo sta je trzy mać kciu ki,
aby stan ten się utrzy mał.

Pa sty Gam ble Band wy stą pi
16 kwiet nia o godz. 19, a TY -
MON & THE TRAN SI STORS
wy stą pią 23 kwiet nia o godz.
19. Bi le ty w ce nie 20 zł. (rł)

Sak so fon i tran zy sto ry
W kwiet niu war to wy brać się na dwa kon cer ty or ga ni zo wa ne w ra mach
ciekawych pro jek tów – Ka wiar ni Jaz zo wej i Al ter sta cji. 

Kadr z teledysku zespołu LAO CHE
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Z ra por tu prze dło żo ne go
przez jesz cze peł nią ce go obo -
wiąz ki pre zy den ta wy ni ka, że
miał on prob lem ze zło że niem
wy ma ga ne go za bez pie cze nia fi -
nan so we go (ka u cji) w kwo cie
1000 rub li, po nie waż po sia dał
licz ną ro dzi nę (żo nę i sze ścio ro
dzie ci). Za pro po no wał więc rzą -
do wi zgro ma dze nie tej kwo ty
przez po trą ca nie mu od po wied -
nich rat z mie sięcz ne go wy na -
gro dze nia do koń ca grud nia te -
goż ro ku, na co Płoc ki Rząd Gu -
ber nial ny przy stał. Jed nak na ty-
ch mia sto we prze ję cie ma jąt ku
ru cho me go i nie ru cho me go mia -
sta przez no we go pre zy den ta
oka za ło się nie moż li we, po nie -
waż spis in wen ta rzo wy spo rzą -
dzo ny daw no wy ka zy wał roz-
bież no ści ze sta nem fak tycz nym
na sku tek zu ży cia, czy niez wró -
ce nia przez oso by, któ re mia ły
ja kieś na rzę dzia do swo jej dys-
po zy cji, ale wy je cha ły z Płoc ka i
trze ba by ło je mo ni to wać. 

Wresz cie 13 li sto pa da
1873 r. pre zy dent prze dło -
żył ra port Rzą do wi Gu ber -
nial ne mu, do któ re go do łą -
czył spis prze ję te go ma jąt -
ku na le żą ce go do mia sta.
W spi sie zna laz ła się m.in.
bib lio te ka z dzia ła mi Oska -
ra Kol ber ga, w ma jąt ku ru -
cho mym by ły m.in. przy-
wi le je Płoc ka ofia ro wa ne
mia stu przez wład ców, pla -
ny i szki ce, pie czę cie, por -
tret ce sa rza Alek san dra Mi ko ła -
je wi cza, ze gar ścien ny, skó rza -
ny fo tel, meb le, sprzę ty, na rzę -
dzia gos po dar cze itd. W ma jąt -
ku nie ru cho mym od no to wa no
wszyst kie bu dyn ki, któ re by ły
włas no ścią mia sta, mia no wi cie:
ra tusz, Od wach, dom ki na czte -
rech ro gat kach miej skich, bud ki
war tow ni cze, te atr, rzeź nia, jat ki
mięs ne, la za ret woj sko wy
(wszyst ko z wy po sa że niem),
stud nie miej skie. 

Po do peł nie niu po wyż szych
for mal no ści Jó zef Wi du liń ski
wy stą pił do Kan ce la rii War sza-
w skie go Ober po lic maj stra o
przy sła nie do Płoc ka świa dectw
me try kal nych je go dzie ci (imio -

na dzie ci i ko res pon den cja 
z kan ce la rią ober po lic maj stra
zna ne są z in nych do ku men -
tów), aby otrzy mać kar tę prze-
sie dleń czą dla ca łej ro dzi ny.

Na po cząt ku swej pre zy den -
tu ry Jó zef Wi du liń ski mu siał
do koń czyć to, co roz po czął je go
po przed nik, ale prze de wszyst -
kim no wy pre zy dent po sta  wił na
do brą or ga ni za cję pra cy w urzę -
dzie. W tym ce lu pi sał do swo -
ich urzęd ni ków pis ma okól ne,
cze go do wo dem są Ak ta Mia sta
Płoc ka z okre su je go pre zy den -
tu ry (1873-1880).

Pre zy dent do ko nał pew nych
zmian w skła dzie ma gi stra tu.
Rat man Ty mo te usz Waś niew ski
zo stał po wo ła ny na kon tro le ra
Ka sy Miej skiej, po nie waż zmarł
do tych cza so wy kon tro ler Sta ni -
sław Kir kor, Mi chał Na dra tow -
ski za jął do tych cza so we miej sce
Waś niew skie go. W związ ku z
odej ściem Wła dy sła wa Cze cho -
wi cza – do tych cza so we go se -

kre ta rza mia sta (wy je chał do
Mosk wy) je go sta no wi sko ob jął
no wo przy ję ty Ka zi mierz Ma -
kow ski, przy by ły z Sier pca,
gdzie spra wo wał po dob ną fun -
kcję. Zmia ny ob ję ły rów nież
urzęd ni ków kan ce li stów i se kre -
ta rza kwa ter mi strza; miej sce Sa -
wie lie wa za jął do tych cza so wy
bur mistrz Cie cha no wa Dy mitr
Iwa now. Szyb ko roz wi ja ją ce mu
się mia stu po trzeb ny był ar chi -
tekt, je go sta no wi sko zo sta ło
utwo rzo ne w 1875 r. Ob jął je
Kon rad Ba ła ziń ski.

Kry sty na Gro chow ska

W pub li ka cji wy ko rzy sta no 
ma te ria ły Ar chi wum Pań stwo we -
go w Płoc ku

Z za so bów płoc kie go ar chi wum

Wła dze gu ber nial ne go
mia sta Płoc ka (4)

w la tach 1866-1914
Na koń cu pier wsze go pro to ko łu zna laz ła się
uwa ga, że wszyst kie spra wy i do ku men ty do ty -
czą ce mia sta przej mu je obej mu ją cy urząd pre -
zy den ta ase sor ko le gial ny Jó zef Wi du liń ski. Ofi -
cjal ne mia no wa nie otrzy mał 24 lu te go. 

|  his tor ia – pamięć

Pre zy dent Wi du liń ski 
miał prob lem ze zło że niem 

wy ma ga ne go za bez pie cze nia 
fi nan so we go w kwo cie 
1000 rub li, po nie waż 
po sia dał licz ną ro dzi nę 

– żo nę i sze ścio ro dzie ci.

Or ga ni za to rzy uro czy sto ści
– Ar chi die ce zja War szaw ska –
oprócz wier nych swo jej ar chi -
die ce zji spo dzie wa ją się licz -
ne go udzia łu miesz kań ców z
ca łej Pol ski. Z te go wzglę du
pro si my o wcześ niej sze zgło -
sze nia do księ ży w swo ich pa -
ra fiach. Ter min up ły wa 10
kwiet nia. Każ dy uczest nik
uro czy sto ści otrzy ma kar tę
wstę pu, a kie row cy (za rów no
sa mo cho dów oso bo wych, jak i
au to ka rów) bi let par kin go wy.

Ks. Ro man Ba giń ski 
Dy rek tor Wy dzia łu 

Dusz pa ster skie go

Be a ty fi ka cja ks. Je rze go 
Słu ga Bo ży ks. Je rzy Po pie łusz ko zo sta nie be a ty fi ko wa ny 6 czer wca 2010
ro ku w War sza wie, ja ko mę czen nik za wia rę. Za chę ca my miesz kań ców
płoc kiej die ce zji do licz ne go udzia łu w tym wy da rze niu. 

Pro gram uro czy sto ści

5 CZER WCA 
15.00 – Za wią za nie spot ka nia mło dzie ży, grup i wspól not 
na Po lach Wi la now skich 
17.30 – 19.00 – Tran smi sja te le wi zyj na kon cer tu ku czci Słu gi
Bo że go ks. Je rze go Po pie łusz ki
19.00 – 21.00 – Kon cert zes po łu De us me us

6 CZER WCA 
9.00 – 10.30 – Pro gram re li gij no – ar ty stycz ny. Przy go to wa nie 
do Eu cha ry stii
11.00 – 13.30 – Msza świę ta be a ty fi ka cyj na
14.00 – Roz po czę cie pro ce sji z re lik wia mi
18.00 – Za koń cze nie pro ce sji na bo żeń stwem przed świą ty nią 
na Po lach Wi la now skich i wpro wa dze nie re lik wii do Świą ty ni
Opatrz no ści Bo żej
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Czy w ro ku wy bor czym
ła twiej o te ma ty dla sa ty ry -
ka, któ ry ży je ze sce ny po li -
tycz nej?

Wręcz prze ciw nie, trud niej.
Jak jest jed no, wy ra zi ste wy -
da rze nie, to ła twiej mi zbu do -
wać wo kół nie go pa rę
żar tów i po dać je od bior -
com. Na to miast przed
wy bo ra mi jest wię cej
drob nych epi zo dów, za -
gry wek róż nych po li -
tycz nych gra czy. Trud no
w atrak cyj ny i kla row ny spo -
sób sko men to wać, co na wy -
stą pie nie jed ne go pre ze sa, po -
wie dział dru gi pre zes, a póź -
niej jesz cze ko lej ni li de rzy
róż nych ugru po wań.

Nie miał Pan ni gdy przy -
kro ści ze stro ny bo ha te rów
swo ich żar tów? Wię kszość
lu dzi źle zno si kry ty kę na
swój te mat, a co do pie ro
oso by bę dą ce na świecz ni -
ku, któ rym niez wy kle za le -
ży na po zy tyw nym wi ze run -
ku. Nikt do Pa na nie dzwo -
nił z pre ten sja mi czy groź -
ba mi?

Obec nie nikt nie wie, czy
nie jest pod słu chi wa ny, dla te -
go dzwo niąc do ko goś z po -
gróż ka mi trze ba się li czyć z
tym, że na tych miast moż na
zna leźć się w In ter ne cie na
YouTu be. Kie dyś by ło go -
rzej, bo jak za par ko wa łem sa -
mo chód na par kin gu na le żą -
cym do te le wi zji, to ktoś
prze bił mi wszyst kie opo ny.
A na ten par king nie wje dzie
nikt z uli cy, trze ba mieć od -
po wied nią prze pust kę. Te raz
czu ję się bez piecz nie. Jak
mó wił pre zy dent Wa łę sa –
„ży ję w wol nej Pol sce, je stem
wol nym czło wie kiem, ja dem
gdzie chcem”.

Wśród pol skich ka ba re -
cia rzy bar dziej po pu lar ny
jest hu mor oby cza jo wo -ab -
strak cyj ny, po li ty ka sta no -
wi po żyw kę dla nie licz nych.
Pan nie za mie rza zmie nić
ob sza ru swo ich sa ty rycz -
nych za in te re so wań?

Trzy mam się tej te ma ty ki
właś nie dla te go, że co raz
mniej sa ty ry ków zaj mu je się
ko men ta rza mi po li tycz ny mi. 
I bę dę to ro bił, do pó ki ja ko
kraj nie osią gnie my sta tu su
Szwaj ca rii. Jak bę dzie nu dą

wia ło z ul. Wiej skiej, bo w za -
sa dzie nie bę dzie już nic do ro -
bo ty – no we pra wo bę dzie
uch wa la ne co raz rza dziej,
gdyż wszyst ko bę dzie już sta-
bil ne i trwa łe, wte dy po wiem
„do wi dze nia”. Nie ste ty, do ta -
kie go sta nu jesz cze da le ko, co
wi dać na za łą czo nych obraz -
kach z pol skie go par la men tu.
Po li ty ka speł nia w na szym ży -
ciu niez wy kle waż ną ro lę. Je -
steś my za leż ni od pra wa sta no -
wio ne go przez par la ment. Je śli
jest ono złe, za ba ła ga nio ne, z
błę da mi, to kto za to pła ci?!
Prze cież nie po sło wie, tyl ko
my, tak jak np. za te kre tyń skie
au ta z krat ką. Ta kich ab sur -
dów jest mnó stwo. Trze ba
więc two rzyć ja kieś si to, na
któ rym za trzy my wa li by się
po li ty cy zaj mu ją cy się wy my -
śla niem ta kich non sen sów.
Ko rzy sta jąc z kar tki wy bor czej
co po nie-
k tó rych na le ży „od strze li wać”,
bo się zu peł nie do ta kiej ro bo -
ty nie na da ją. 

Czy li nie cho dzi Pa nu tyl -
ko o za pew nie nie od bior -
com re lak su, od prę że nia po
cięż kiej pra cy, ale to ma być
ta ki śmiech z głęb szą ref lek -
sją? Ma Pan do speł nie nia
waż ną mi sję?

Tak, ale to bar dziej „mi -
sia”, czy li ta ka ma ła mi sja. 

Zna ny jest Pan pub licz no -
ści z ról te a tral nych i fil mo -
wych. Nie ża łu je Pan swo jej
de cy zji o po rzu ce niu sce ny
dla sa ty ry?

Jakiś czas temu by łem w

mo im daw nym, ma cie rzy stym
Te a trze Ate ne um. Wsze dłem
do gar de ro by, zo ba czy łem się

z chło pa ka mi, z któ ry mi nie
wi dzia łem się ca łe la ta. Ucie -
szy łem się z te go spot ka nia,

ale po my śla łem, że w 1989 ro -
ku, kie dy od sze dłem z te a tru,
pod ją łem do brą de cy zję. Bo
za wsze mo gę tu wpaść, a gdy-
bym był na co dzień, to mo że
miał bym już te go dość. Sa tys -
fak cję te a tral ną mam już za so -
bą. Wiem, co to jest wy cho -
dzić na sce nę w jed nej głów nej
ro li, po tem dru giej i ko lej nych.
Wiem, co to jest umie rać za
na ród i krzy czeć, i pła kać,
szep tać i śmiać się. Te raz ro bię
to, co mi spra wia, my ślę, na -
wet wię kszą przy jem ność. Bo
dzie je się to od ra zu, dzi siaj,
te raz. Je stem sam, nie mam
suf le ra, ko le gów, sce no gra fa.
Z tej stro ny ja, na prze ciw ko –
oni, pub licz ność. I tyl ko ode
mnie za le ży, czy do sta nę w łeb
po mi do rem, czy bę dą gwi zdy
czy okla ski.

Du żo udzie la się Pan w
dub bin gu. Nie mal że w każ -
dej ani ma cji, bę dą cej na to -
pie moż na Pa na usły szeć. Na
Pa na ką cie jest bli sko dwa -
dzie ścia ta kich pro duk cji,
m.in. „Ze bra z kla są”, „Kur-
czak Ma ły” czy ob sy pa ny w
tym ro ku Osca ra mi „Odlot”.

Jak de cy du ję się na pod kła -
da nie gło su, to nie do koń ca
cho dzi mi o sam dub bing, lecz
o lu dzi, z któ ry mi przy tych
fil mach pra cu ję. Już mi się nie
chce iść w miej sca, gdzie bę -
dę wal czył sam ze so bą i z in -
ny mi. Idę tam, gdzie jest mi
mi ło, do brze. Mam tyl ko pe -
wien nie do syt, bo wszy scy
uwa ża ją, że na da ję się do ról
hi ste rycz no -ner wo wych, dia-
bo licz nych. A ja naj chęt niej
przez dwie go dzi ny po mam -
ro tał bym ci chut ko pod no sem,
oczy wi ście pod gra ną po stać.
A tu cią gle ka żą mi drzeć
mor dę. Więc idę i drę, ale za -
wsze pro szę, na stęp nym ra -
zem daj cie mi ta ką cie plej szą
po stać, że bym so bie usiadł 
i ci chut ko pom ru czał.

Mam do speł nie nia „mi się”
Z Je rzym Kry sza kiem, ak to rem, sa ty ry kiem, pa ro dy stą roz ma wia Ali na Bo czkow ska

Je rzy Kry szak – mistrz im pro wi za cji
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Je rze go Kry sza ka nie trze ba chy ba ni ko mu przed sta wiać. Ten zna ko mi ty pol ski ak tor ce nio ny jest nie tyl ko za ro le te a tral ne
i fil mo we, ale rów nież za twór czość sa ty rycz ną. Pod czas spot kań z pub licz no ścią wie le miej sca po zo sta wia na im pro wi za cję,
hu mor sy tu a cyj ny. Do roz mów z „przym ru że niem oka” wcią gnął tak że płoc kich wi dzów pod czas wy stę pu w Do mu Dar mstadt.
Świet ny kon takt z pub licz no ścią, cel ny dow cip i bły skot li we bon mo ty spra wi ły, że wi dzo wie wprost za no si li się śmie chem. Jed-
nak w pod tek ście żar tów prze wi ja ła się nut ka ref lek sji nad sta nem pol skiej sce ny po li tycz nej i na szym wspó łu dzia łem w jej
kształ to wa niu. (ab)

Tyl ko ode mnie za le ży, 
czy do sta nę w łeb po mi do rem, 
czy bę dą gwi zdy czy okla ski
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Ka rie rę ak tor ską roz po czy -
nał w Te a trze im. Ju liu sza Sło -
wac kie go w Kra ko wie, z któ -
rym zwią za ny był przez wie le
na stęp nych lat. Za ro le te a tral -
ne otrzy mał licz ne na gro dy i
wy róż nie nia. 

Na du żym ekra nie za de biu -
to wał już w cza sie stu diów w
fil mie „Odej ścia, po wro ty”,
przez wie le lat jed nak ob sa -

dza no go je dy nie w ro lach epi-
zo dycz nych bądź dru go pla no -
wych. Swo ją pier wszą wię kszą
fil mo wą ro lę za grał u Fel lik sa
Fal ka w 1989 r. w „Ka pi tał,
czy li jak zro bić pie nią dze w
Pol sce”, gdzie wcie lił się w
po stać Ste fa na Sa piei.

Szcze gól ną po pu lar ność
zaw dzię cza ro li Fer dy nar da
Kiep skie go w te le wi zyj nym

se ria lu ko me dio wym „Świat
we dług Kiep skich”. Sit com
przez kil ka lat bił re kor dy po-
pu lar no ści i zdo by wał na gro dy
dla naj lep sze go se ria lu ko me -
dio we go, dla te go ak tor za czął
być po wszech nie utoż sa mia ny
z tą po sta cią.

Za sły nął rów nież ja ko kon-
fe ran sjer i ka ba re ciarz o szcze -
gól nym ta len cie ko me dio wym. 

Bę dzie moż na się o tym
prze ko nać tak że pod czas wy s-
tę pu w Do mu Dar mstadt 17
kwiet nia, po czą tek re ci ta lu o
godz. 18. (ab)

Fer dy nard Kiep ski, An drzej Zło to pol ski, star szy 
as pi rant Ja cek Goc „Ge bels” to tyl ko niek tó re
wcie le nia An drze ja Gra bow skie go. W Płoc ku ak tor
za pre zen tu je się w re ci ta lu ka ba re to wym.

Śmiech z Gra bow skim
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Kon cert bę dzie oka zją do
spot ka nia z dwo ma naj star -
szy mi in stru men ta mi kla wi -
szo wy mi, któ re po prze dza ły
po ja wie nie się kla we sy nu, a
póź niej for te pia nu. To cla vi ci -
te rium i cla vi sim ba lum – in -
stru men ty o pro stej, ale za ra -

zem kun sztow nej bu do wie.
Nie do sko na łe, gdy po rów na -
my je z for te pia nem, ale za ra -
zem do sko na łe, gdy usły szy -
my, jak wspa nia le moż na na
nich za grać. Po ka że nam to
du et La Mor ra: Co ri na Mar ti,
szwaj car ska fle cist ka i kla we -

sy nist ka oraz jej mąż, pol ski
lut ni sta Mi chał Gon dko. Ich
ostat nie na gra nia pły to we zy -
ska ły im praw dzi wie świa to -
wą sła wę.

Zes pół La Mor ra przy go to -
wał dla pub licz no ści w Płoc -
ku pro gram spe cjal ny „So no -
rum va rie tas – róż no rod ność
brzmień”. W kon cer cie
zabrz mią obok sie bie nie tyl -
ko wczes ne in stru men ty 
kla wi szo we, lecz tak że flet 
i lut nia. 

Mał go rza ta Bą kow ska

Sala konsertowa PSM, 12
kwietnia, godz. 18.

Zdra dzo ny Ba rok
Ma zo via Goes Ba ro que po raz dru gi do trze do Płoc ka.
Niech ni ko go nie zmy li naz wa cy klu. Tym ra zem, je den
je dy ny raz w cią gu ro ku, zdra dzi my Ba rok na rzecz...
mu zy ki o kil ka set lat star szej i prze nie sie my się do
Śred nio wie cza, a czę ścio wo tak że do Re ne san su. 

W ostat nich la tach, Wi told
Mie rzyń ski – od 33 lat zwią -
za ny z Te a trem Dra ma tycz -
nym w Płoc ku – czę ściej ob ja -
wia nam się ja ko twór ca wier-
szy niż ak tor. Właś nie uka zał
się je go 10. to mik poe zji za ty -
tu ło wa ny „Na ro zdro żach cza -
su i mi ło ści”. Ten „ju bi le usz”
skła nia au to ra do ref lek sji i
roz li czeń z prze szło ścią, któ -
rej du chy po u ty kał Mie rzyń -
ski mię dzy wer sa mi. Świa do -
my up ły wa ją ce go cza su i co -
raz mniej przy jaz ne go świa ta
spi su je swo je wspom nie nia,
uga szo ne i jesz cze ży we pra g-
nie nia, sny o po tę dze i noc ne
wi dzia dła. Trud no jed nak

rzecz tę trak to wać ina czej, niż
for mę ar te te ra pii. (rł)

Na ro zdro żach poe zji

Pra ce dwu dzie stu pol skich
ilu stra to rów in spi ro wa ne oso -
bą i twór czo ścią pol skie go
kom po zy to ra moż na oglą dać
w Książ ni cy Płoc kiej na wy -
sta wie „Fry de ryk Szo pen. Mu -
zy ka i ma lar stwo – ro man tycz -
na syn te za sztuk”.

– Wy da je mi się, że to jed no z
waż niej szych wy da rzeń w na szej
bib lio te ce ina u gu ru ją ce rok szo -
pe now ski. Wy sta wa jest po ka -

zem ory gi nal nych prac, wy po ży -
czo nych z Biu ra Wy staw Ar ty -
stycz nych Ga le rii Za moj skiej.
To plon ple ne ru o Szo pe nie –
mó wi Ma ria Za lew ska – Mi kul -
ska. Ek spo zy cja skła da się z bli -
sko czter dzie stu prac wy bit nych
ar ty stów, mię dzy in ny mi Fran-
cisz ka Ma ślusz cza ka, Ja nu sza
Stan ny czy El żbie ty i Ma ria na
Mu raw skich. Moż na ją oglą dać
do 17 kwiet nia. (rł)

Ma lar sko o Szo pe nie

W na szym mie ście przy by -
ło ko lej ne miej sce, w któ rym
ar ty ści mo gą pro mo wać swo -
ją twór czość. – Tę stro nę na -
szej dzia łal no ści za i na u gu ro -
wa ła w stycz niu wy sta wa
wło cław skiej ma lar ki Ma rii
Si dor. Obra zy po dzi wia li nie

tyl ko go ście na sze go lo ka lu,
wie le osób przy cho dzi ło spe -
cjal nie, aby obej rzeć pra ce –
wy jaś niał wła ści ciel re sta u -
ra cji Krzysz tof Kra jew ski.
Ek spo zy cję moż na oglą dać
do koń ca kwiet nia. 

(ab)

Róż ne in spi ra cje, wspól na pa sja
Pra ce trzech płoc kich ar ty stów pla sty ków moż na
oglą dać na wy sta wie zor ga ni zo wa nej w re sta u ra cji
Este ra na Sta rów ce. Swo je obra zy, od mien ne pod
wzglę dem te ma ty ki, kli ma tu i za sto so wa nej tech ni -
ki, po ka za li Piotr Ci chow ski, Piotr Kraw czyk i Da -
niel Ratz. 

Piotr Ci chow ski
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Swo ją pier wszą książ kę poe-
tyc ką na pi sał 40 lat te mu. Od
te go cza su wy dał 40 po zy cji
książ ko wych. O so bie mó wi,
że jest „war sza wia kiem i war -
sza wia ni nem”. Tu stu dio wał
na AWF i Wy dzia le Fi lo zo fii
UW, co – jak tłu ma czył – wy -
da je się do dość ok sy mo ro -
nicz ne. Ok sy mo ron to ulu bio -
na fi gu ra re to rycz na poe ty. 

– Ze sta wie nie dwóch
sprzecz nych zda rzeń, pa ra dok -
sal nie two rzy dy na mi kę wier-
sza – mó wił. – Jak pi szesz o
sto do le na pisz „skrzyp ce”, a
jak o mi ło ści to „rą ba nie gór -
ni ka w ko pal ni”. Na py ta nie co
po „no wej fa li” (prą du li te rac -
ko – spo łecz ne go, z któ rym
był zwią za ny) po zo sta ło jesz -
cze w je go twór czo ści od po -
wia da zwię źle, że za in te re so -
wa nie spra wa mi spo łecz ny mi.
Zresz tą za an ga żo wa nie po li -
tycz ne czę ści poe tów z tej gru -

py uwa ża za błąd. – Poe zja ma
gra ni ce, jak się je prze kro czy,
sta je się po li ty ką. Po dob nie z
prze strze nią re li gij ną prze ka -
zu, któ ra w nad mia rze sta je się
de wo cyj na – uwa ża poe ta. –
Każ dy poe ta prze cho dzi róż ne
eta py poe zji. Szu ka ję zy ka,
zna cze nia, udo sko na la – to fa -

scy nu ją ce. Jed nak kto nie
ścieś nia, nie jest poe tą. Ja co -
raz bar dziej sta ram się ścieś ni-
ać. Poe zja to gę stość, któ rą
dość póź no osią gną łem. 

Ka ra sek prze czy tał też kil ka
swo ich wier szy, m.in. au to bio -
gra ficz ną „Wie żę Ka ra ska” 
i „War sza wian kę.” (rł)

Literackie pa ra dok sy
– Poe tów dzie li się na tych z Rim ba u da lub z Ba u dla i re’a. Ja je stem z Rim ba u -
da, tro chę też ze Staf fa – mó wił w Płoc ku Krzysz tof Ka ra sek, któ ry był go ściem
„Śro dy Li te rac kiej” or ga ni zo wa nej przez Zwią zek Li te ra tów Pol skich i Mu ze um
Ma zo wiec kie, we wnę trzach któ re go spot ka nie się od by ło (17 mar ca). 

Cho pi nem ży je nie tyl ko ca ła
Pol ska, ale i Eu ro pa. Po my słów
na to, że by ucz cić 200. rocz ni cę
uro dzin pol skie go kom po zy to ra
jest wie le. I słusz nie, bo kom po -
zy tor to wiel ki. 

Nie ste ty nie da się usz czknąć
tej wiel ko ści przez sam fakt, że
te mat cho pi now ski się po dej -
mie. Na mar gi ne sie mó wiąc,
trze ba mieć od wa gę, że by za jąć
się tym te ma tem, a sko ro już się
go po ru szy, być przy go to wa -
nym na kry ty kę. Pró bę ta ką
pod ję ła Ma ria Kruk – Sie -

czkow ska, człon ki ni płoc kie go
SAP-u i Płoc kie go Sto wa rzy -
sze nia Twór ców Kul tu ry, wy -
da jąc to mik „Cie nie Że la zo wej
Wo li”. Jest nie tyl ko au tor ką
tek stów, ale i obraz ków oraz
„pro du cen tem” książ ki (wy ło -
ży ła włas ne pie nią dze na druk).
Ja ki jest te go efekt? O ile li rycz -
ne pró by au tor ki moż na by jesz -
cze ja koś obro nić (choć mo że
być trud no), o ty le jej „gra ficz -
ne pro duk cje”, two rzo ne w pro-
gra mie Pa int – ab so lut nie nie. 

(rł)

Fry co we za Fry de ry kaKrzysztof Karasek i prowadzący spotkanie Daniel Ratz
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Witold Mierzyński
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– Fo to gra fie są lu strza nym
od bi ciem mo je go ży cia. Pow-
sta ły mię dzy in ny mi w mo im
mu zycz nym oto cze niu, sce ny
pio sen kar skiej, jaz zo wej i sal -
sy, w mo jej ma łej oj czyź nie
Dar mstadt, jak też pod czas po -
dró ży do róż nych miejsc na
świe cie – wy jaś nia Re in hard
Bar tmann. 

Je go zdję cia bę dzie moż na
zo ba czyć na wy sta wie w Do mu

Dar mstadt. Au tor uro dził się
1959 w Rot ten ber gu, od ro ku
1980 miesz ka i pra cu je w Dar -
mstadt. W cza sie swo ich wy -
praw po Niem czech i in nych
eu ro pej skich kra jach za u ro czo -
ny był mu zy ką wy ko ny wa ną na
uli cach i pla cach, co zna laz ło
odz wier cie dle nie na je go zdję-
ciach. Wer ni saż 15 kwiet nia
godz. 18, wy sta wa czyn na do 3
ma ja, wstęp wol ny. (m.w.)

Mu zy ka w obiek ty wie
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Na gro da to za słu żo na i dłu -
go wy cze ki wa na, po nie waż
Wal czak by wał nie za u wa ża ny
i nie do ce nia ny, nie tyl ko przez
sza cow ną ka pi tu łę, ale i przez
re ży se rów, któ rzy „poz wa la li”
mu grać ko me dian tów („Ope ra
że bra cza” W. Rudz ki) czy dy -
rek to rów cyr ku („Pi no kio”
Ma tu szew ski). 

A prze cież stwo rzył już cie -
ka we kre a cje w „Dzi kich żą -
dzach” (ja ko Co nel ly) czy „Ro -
man sie z Cze cho wem” (Smir -
now) i jed ną z naj pięk niej szych
po sta ci, któ rą „ku pił” mnie na
za wsze, czy li wu ja Zbyn ka z
„Oby wa te la M.” Po trze ba by ło
Fried man na, Ko wa lew skie go i
wresz cie Pru sa, aby ta lent, doj -
rza łość ak tor ską i po ten cjał, wy -
ko rzy stać na le ży cie. Ta kie ro le
jak je go król w „Ma ze pie” za -
pa da ją w pa mięć na la ta. Ta kie
sce ny, jak po ku ta z sa mo bi czo -
wa niem, bu du ją na szą wy o -
braź nię. Wal czak stwo rzył po -
stać nie jed noz nacz ną, wie lo -
war stwo wą uka zu jąc ma je stat
pod szy ty tchó rzem, żą dzą 
i ma ło ścią, któ ra tak moc no wy -
gra ła w sce nie mo dli twy 
z Ame lią (Ka ta rzy na An zor ge).
W „Kli ni ce...” mo gliś my po raz
ko lej ny po dzi wiać je go ta lent
ko me dio wy.

Na le ży jed nak wspom nieć, że
no mi na cji do „Srebr nej ma ski”
by ło pięć. Mał go rza ta Tre ut ler
no mi no wa na zo sta ła za sce no -
gra fię i ko stiu my do „Słu gi
dwóch pa nów”, Ka ta rzy na An -
zor ge za ro lę w „Lo vers sa u te”,
du et Pa wlic ki -Po go now ski za
spek takl „Za ba wy pod ko cy -
kiem”, a Ja cek Mą ka (wo je wo -
da) i Ma rek Wal czak za
wspom nia ne go „Ma ze pę”. 

Jak wie lo krot nie pod kre śla -
łem Sło wac ki we dług Krzysz -
to fa Pru sa jest jed nym z naj -
lep szych przed sta wień ja kie
oglą da łem w tym te a trze,
gdzie obok Mą ki i Wal cza ka
roz bły sła gwia zda Ka ta rzy ny
An zor ge. Dla te go uwa żam, że
zwy cięz cą jest nie tyl ko Ma rek
Walczak, ale „Ma ze pa” –
przed sta wie nie am bit ne, trud -
ne, a jed no cześ nie do ce nio ne
rów nież przez pub licz ność. 

Srebr ne Ma ski są przyz na -
wa ne od 27 lat przez Płoc kie
To wa rzy stwo Przy ja ciół Te a -
tru, za wsze w Mię dzy na ro do -
wym Dniu Te a tru. (rł)

Srebr na Ma ska Kró la
Ma rek Wal czak za kre a cję Ja na Ka zi mie rza w „Ma ze -
pie” Krzysz to fa Pru sa i Al ka w „Pry wat nej Kli ni ce”
Je rze go Boń cza ka otrzy mał te go rocz ną Srebr ną Ma -
skę – na gro dę To wa rzy stwa Przy ja ciół Te a tru.

Dra mat Ja ro sła wa Iwasz kie -
wi cza o ostat nich chwi lach
Fry de ry ka Cho pi na w ma jąt ku
sław nej ek scen trycz nej fran cu -
skiej pi sar ki Ge or ge Sand,
koń czą cych ich dzie się cio let ni
zwią zek wy sta wia w Płoc ku
pro fe sor Jan Skot nic ki. Pier-
wszy dy rek tor płoc kie go te a tru
i re ży ser „La ta w No han” po -
wie dział przed je go pre mie rą
waż ne sło wa: – Wszy scy
wkrót ce bę dą wy mio to wać ty -
mi ob cho da mi.

Pra co wi ty zes pół
Fak tycz nie ilość – nie za wsze

wspar ta ja ko ścią – im prez po -
świę co nych Fry de ry ko wi Szo -
pe no wi z oka zji 200. rocz ni cy
uro dzin mo że przy pra wiać o
mdło ści, któ re po ja wi ły się u
mnie, gdy do wie dzia łem się o
szy ko wa nej na Mię dzy na ro do -
wy Dzień Te a tru pre mie rze
Sza niaw skie go. Zno wu Szo -
pen, po my śla łem. Jed nak trze-
ba do koń czyć zda nie pro fe so ra.
– Wszy scy wkrót ce bę dą wy -
mio to wać ty mi ob cho da mi i do -
brze, bo co tu ga dać, to naj waż -
niej szy pol ski ar ty sta – mó wił
przed pre mie rą Skot nic ki. – Nie
wy da liś my ni ko go w na szej
sztu ce, kto miał ta ki za sięg. To
praw da, po dob nie jak to, że
„La to w No hant” nie jest sztu ką
o Szo pe nie, ale o ludz kich na -
mięt no ściach, z ich de li kat ny mi
i moc ny mi od cie nia mi. Po za
tym to na praw dę pięk ny tekst,
któ ry jak pod kre ślał Krzysz tof
Bień (gra ją cy w sztu ce Wo dzi-
ń skie go) da je moż li wość dia lo -
go wa nia, co ostat nio w te a trze
nie jest tak czę ste i oczy wi ste.

– Ten zes pół jest sza le nie
pra co wi ty. To ce cha rzad ka –
pod kre ślał Skot nic ki. I my ślę,
że to, że w „Le cie...” zo ba czy -
łem płoc kich ak to rów ja ko
zes pół, to je go du ża za słu ga. 

Mi ło ści dro gi krę te
Mo że nie by ło ta kie go ol -

śnie nia jak przy „Ma ze pie”
czy eu fo rii jak przy „Oby wa te -
lu M.”, ale był ten sam ro dzaj
sa tys fak cji, kie dy do strze ga my
„efekt zbio ro we go wy sił ku”,
jak to okre śli ła Ju di Dench w
swym prze sła niu na Mię dzy -
na ro do wy Dzień Te a tru.

Po raz pier wszy zo ba czy łem
też Han nę Choj nac ką (Ge or ge
Sand) bu du ją cą w tym te a trze

po stać in te re su ją cą i praw dzi wą.
Jest zim na, twar da, a jed no cześ -
nie tak skraj nie bez sil na wo bec
ge niu szu, któ re mu wier nie słu ży
i któ re go upo ko rze nia zno si. Ca -
ła mi łość i fa scy na cja po mie sza -
na z nie na wi ścią i bez sil no ścią
za wie ra się w sło wach „Szo pen
to ge niusz, ale i czło wiek, tyl ko
czło wiek”. Roz mo wa z So lan ge
(Ka ta rzy na An zor ge), kie dy pa -
da ją te sło wa to jed na z lep szych
scen te go przed sta wie nia. Ko -
cha ją ca mat ka, ale odrzu co na
ko chan ka odpycha z ko lei ko -
cha ją cą cór kę, w któ rej od kry wa
co raz po waż niej szą kon ku ren -
tkę i rzu ca ją w ra mio na pry mi -
tyw ne go sier żan ta (Szy mon
Cem pu ra), któ ry no ta be ne też
był jej ko chan kiem. So lan ge sta -
je się za baw ką w „zim nej woj -
nie uczuć” dwój ki sta rych ko -
chan ków i jej naj wię kszą ofia rą.
Ko cha na przez obo je rów nie sil-

nie, co nisz czo na. An zor ge
świet nie pro wa dzi swo ją po stać,
któ rą z po cząt ku wi dzi my ja ko
trzpiot kę, „sol” czy li słoń ce la ta
w No han, któ re gaś nie z każ dą
od kry wa ną, brzyd ką ta jem ni cą
pa ła cu No han.

Szo pen (Adam Bier nat) na
sce nę, zgod nie z li nią dra ma tu,
wcho dzi dość póź no. Ge niusz,
któ ry po ja wia się w roz mo -
wach, sta je przed na mi ja ko
czło wiek – niez noś ny, oprysk li -
wy, nie o bec ny, ale też dow cip -
ny i uj mu ją cy. Po stać, któ rą
two rzy Bier nat to nie pom nik z
Ła zie nek, do któ re go na wią zu je
w za baw nej roz mo wie z Wo dzi-
ń skim, ale ktoś z krwi i ko ści. 

Sło wem „La to w No han” to
do bry spek takl dzię ki Iwasz -
kie wi czo wi, Skot nic kie mu,
zes po ło wi ak tor skie mu i – mi -
mo wszyst ko – Szo pe no wi. 

W sztu ce gra ją rów nież Łu -
kasz Mą ka (Ma u ry cy), Ma gda
Bo gdan (Ro zjer ka), An na
Woj na row ska (Au gu styn ka),
Ma riusz Po go now ski (Ro us -
se au), Piotr Ba ła (Fer nand),
Ja cek Mą ka (słu żą cy Jan) i
Ma gda To ma szew ska (słu żą -

ca). Sce no gra fię stwo rzył Ma -
rian Fi szer, opra co wa nie mu -
zycz ne Mi ro sław Ja strzęb ski.
Pre mie ra od by ła się 28 mar -
ca. Ko lej ne spek ta kle 7, 8 i 10
kwiet nia.

Ra do sław Ła ba rzew ski

Han na Choj nac ka (Ge or ge Sand) 
i Krzysz tof Bień (Wo dziń ski)
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Ukry te pra gnie nia
To nie jest sztu ka o Szo pe nie, ale – jak pod kre ślał re ży ser – jed na 
z naj pięk niej szych sztuk o mi ło ści ja ka zo sta ła na pi sa na po pol sku. 
Mi ło ści... cór ki i mat ki

Ma rek Wal czak w oto cze niu pięk nych ko biet 
w „Ope ret ce” W. Gom bro wi cza 

w reż. M. Mo kro wiec kie go
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Pod czas uro czy stości, 28
mar ca, pra cow ni kom te a tru
wrę czo ne zo sta ły rów nież odz-
na cze nia i me da le przyz na ne
przez Pre zy den ta RP. Srebr ny
Krzyż Za słu gi otrzy mał Le szek
Skier ski, brą zo wy – Au re lia
Greń. Zło te me da le za wie lo let -
nią służ bę otrzy ma li, m.in. ak to -
rzy Zdzi sła wa Bie lec ka i Hen ryk
Bła żej czyk oraz sce no graf Ma ri-
an Fi szer. Me da lem Srebr nym
uho no ro wa ni zo sta li Do ro ta 
i Szy mon Cem pu ro wie, Han na
Zien ta ra, Hen ryk Jóź wiak, Wal -
de mar La wen dow ski, Bar bra
Mi siun i Piotr To bo ta. Odz na -
cze nia i me da le, w imie niu Pre -
zy den ta RP, wrę czał wi ce wo je -
wo da Da riusz Pią tek.

Na ko niec Dy rek tor Te a tru
Ma rek Mokrowiecki uho no ro -
wał 7 pra cow ni ków, zwią za -
nych z te a trem od 35 lat, czy li
od po cząt ku jego ist nie nia. By li
to: Ewa Ci choc ka, El żbie ta Jóź -
wiak, El żbie ta Ja rosz, Sa bi na
Mu szyń ska, Te re sa Za bo row -
ska, Ewa Ko ziń ska i Jó zef Mu -
szyń ski. (rł)
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Ma ją już na swo im kon cie
mi strzow skie ty tu ły, ale nie ob ca
jest im tak że go rycz po raż ki. W
2005 ro ku zo sta ły I wi ce mi -
strzy nia mi Pol ski w ka te go rii
14-16 lat. Dwa la ta póź niej na
za wo dach w Ol szty nie za ję ły
ostat nie miej sce. – To nas bar -
dzo zmo ty wo wa ło dla dal szej,
wy tę żo nej pra cy – tłu ma czy Ka -
ta rzy na Sta ni szew ska, in struk -
tor ka i cho re o graf Show dan ce.

Świa to we as pi ra cje
W stycz niu 2008 ro ku na za -

wo dach w Niem czech czte ry
dziew czy ny wy stą pi ły w ka te -
go rii grup Dan ce. Za ję ły siód -
me miej sce, a w du e tach – szó -
ste i siód me. Kil ka mie się cy
póź niej Show dan ce zo stał II
wi ce mi strzem Pol ski w ka te -
go rii po wy żej 16 lat. Ubieg ły
rok był dla nich naj lep szy. Na
Mi strzo stwach Pol ski w Lesz -
nie, na któ re dziew czę ta mog ły
wy je chać dzię ki wspar ciu fi -
nan so we mu udzie lo ne mu
przez fir mę Ka bex, wy wal czy -
ły ty tuł Mi strza Pol ski. By ły to
jed no cześ nie eli mi na cje do re -
pre zen to wa nia Pol ski na Mi s-
trzo stwach Eu ro py w 2010 r.
Ku za sko cze niu tre ner ki po ja -
wi ła się rów nież moż li wość
udzia łu w Mi strzo stwach
Świa ta. – Za rząd Pol skie go
Sto wa rzy sze nia Che er le a ders
wy ty po wał nasz zes pół do re -
pre zen to wa nia Pol ski na Flo-
ry dzie – mó wi Sta ni szew ska.
Za wo dy od by wać się bę dą od
21 do 26 kwiet nia. Wy jazd

płoc cza nek uza leż nio ny był od
zdo by cia fun du szy. 

– Wszyst ko fi nan su je my z
włas nej kie sze ni, na szy mi spon-
so ra mi są ro dzi ce za wod ni czek
– opo wia da Sta ni szew ska. –
Aby na Flo ry dę mog ło po je chać
12 osób, po trze bo wa łyś my przy-
naj mniej 60 ty się cy zło tych. To
koszt wiz, prze lo tu, zak wa te ro -
wa nia i ubez pie cze nia. Nie ste ty,
nie stać nas na ta ki wy da tek.

Dziew czy ny ma rzy ły o wy s-
tę pie na Mi strzo stwach Świa ta.
Jak sa me przyz na ją, dla nich to
wiel ka szan sa do re pre zen to wa -
nia Pol ski, a prze de wszyst kim
Płoc ka na are nie mię dzy na ro -
do wej. – Uczest nic two w tak
pre sti żo wych za wo dach da ło by
nam moż li wość zdo by cia cen ne -
go do świad cze nia, któ re bez
wąt pie nia wy ko rzy sta ły byś my w
dal szej pra cy – mó wi in struk -
tor ka. Nie ste ty, zes po ło wi nie
uda ło się ze brać wy star cza ją cej
kwo ty. 

Dru gą szan są dla Show dan ce
do po ka za nia swo ich umie jęt -
no ści są Mi strzo stwa Eu ro py,
któ re w tym ro ku od by wać się
bę dą 10-11 lip ca w Fin lan dii. 

Pra ca zes po ło wa
Che er li der ki tre nu ją w Szko le

Pod sta wo wej nr 17 i Spół dziel -
czym Do mu Kul tu ry. Naj star -
sza gru pa – po wy żej 16 lat –
ćwi czy czte ry ra zy w ty god niu
po 2-2,5 go dzi ny. – Wy my śle nie
jed ne go ukła du, któ ry trwa dwie
i pół mi nu ty zaj mu je mi oko ło
ty god nia, ale to do pie ro po czą -

tek pra cy – mó wi Sta ni szew ska.
– Po tem z dziew czy na mi pra cu -
je my nad nim oko ło mie sią c. 

Na za wo dach sę dzio wie oce-
nia ją ele men ty obo wiąz ko we
(czy li m.in. szpa ga ty, pi ru e ty,
sko ki), pre cy zję i syn chro ni za -
cję oraz cho re o gra fię. Bar dzo
waż na jest też pre zen cja, czy li
m.in. stro je. Po my sły jak ma ją
wy glą dać ro dzą się w gło wie
Mał go rza ty Sta ni szew skiej –
sio stry Ka ta rzy ny. Ona tak że
jest in struk tor ką, uczy naj młod -
sze dziew czę ta (od 5 do 14 lat).
Szy ciem ko lo ro wych ko stiu -
mów zaj mu je się ma ma in struk -
to rek, któ ra jest kraw co wą.

Show dan ce na le ży do Pol-
skie go Sto wa rzy sze nia Che er le -
a ders. Kie dyś dziew czy ny moż -
na by ło po dzi wiać pod czas me -
czów płoc kich szczy pior ni stów,
a na wet pił ka rzy Wi dze wa
Łódź oraz ko szy ka rek Li der
Prusz ków. Te raz za grze wa ją do
wal ki Mu stangs Płock – dru ży -
nę fut bo lu ame ry kań skie go. Da -
ją po ka zy w ca łej Pol sce zdo by -
wa jąc kolejne do świad cze nia.

Mał go rza ta Da nie luk

Tań czą i wy gry wa ją
Naj młod sze dziew czę ta z zes po łu Show dan ce ma ją pięć lat, naj star sze po nad
dwa dzie ścia. Łą czy je jed no – ko cha ją ta niec i che er le a ding, czy li wy ko ny -
wa nie ukła dów, skła da ją cych się z ele men tów gim na sty ki, tań ca i akro ba cji.

Obec nie do sek cji ta necz -
nej Mu stangs Płock na le ży
ok. 80 dziew cząt two rzą cych
pięć zes po łów: Show den sik,
Show dan ce Bis – Mi strzy nie
Ma zo wsza 2010 r., Twi ster 
– II wi ce mi strzy nie Ma zo -
wsza 2010 r., Pa ra di se – 
I wi ce mi strzy nie Ma zo wsza
2010 r., Show dan ce – Mistrz
Pol ski 2009 r.

Dziewczęta z Showdance w ekspresyjnym tańcu
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Pu char, na gro dy i dy plom
wrę czy ła zwy cięz com i ich
tre ne ro wi Grze go rzo wi Lip-
czyń skie mu żo na przed wcze-
ś nie zmar łe go te ni si sty sto ło -
we go, Lu cy na Grub ba.

W fi na ło wym spot ka niu
płoc cy ucz nio wie po ko na li
3:2 zes pół gos po da rzy – re -
pre zen ta cję Szko ły Pod sta -
wo wej w Je że wie. Okra są
tur nie ju był po je dy nek
uczest ni ków Ogól no pol skie -
go Tur nie ju Kwa li fi ka cyj ne -
go, czo ło wych mło dzi ków w
kra ju Ka ta rzy ny Ba grow skiej

z Ar ka diu szem Ka li szem,
prze gra ny przez płoc czan kę
2:3. 

Po raz dru gi z rzę du płoc ka
„Dwu dziest ka” zak wa li fi ko -
wa ła się do ogól no pol skie go
fi na łu Me mo ria łu An drze ja
Grub by, któ ry od bę dzie się 12
czer wca w Gdań sku.

Dru ga re pre zen ta cja SP 20
Płock w skła dzie An na We -
resz cza ka, Wik to ria Ziem kie -
wicz, Ja kub Że ber kie wicz, za -
ję ła w Me mo ria le 6. miej sce.
W za wo dach wy star to wa ło 12
zes po łów. (nw)

Te nis sto ło wy

Po ja dą do Gdań ska
Pier wsza re pre zen ta cja Szko ły Pod sta wo wej nr 20
w Płoc ku w skła dzie: Ka ta rzy na Ba grow ska, Adam
Fuz i Ma te usz Lau wy gra ła eli mi na cje wo je wódz twa
ma zo wiec kie go IV Me mo ria łu An drze ja Grub by. 

Suk ces mło dych szczy pior ni stów

Ju nio rzy płoc kiej Wi sły zo sta li Mi strza mi Pol ski w pił ce ręcz -
nej. Fi na ło wy tur niej w Pu ła wach po do piecz ni Bo gda na Ja ni -
szew skie go i Mi cha ła Skór skie go przesz li zde cy do wa nie, gro -
miąc be zdy sku syj nie ko lej nych ry wa li. W fi na ło wy po je dyn ku
zde kla so wa li mło dzież z Vi ve Kiel ce 39:23 (22:11). Bar to sza
Dud ka, Ka mi la Sy prza ka, Pa try ka Przy guc kie go i Ka mi la
Mokrz kie go or ga ni za to rzy fi na łów wy bra li do sió dem ki tur nie ju.

Noż ni bez ki bi ców
Ze zmien nym szczę ściem wal czą pił ka rze noż ni płoc kiej Wi -

sły o utrzy ma nie w I li dze. Po efek tow nym me czu na ina u gu ra -
cję wio sen nych ro zgry wek z Gór ni kiem Łęcz na (3:1), płoc cza nie
od no to wa li dwie po raż ki. Na sta dio nie przy Łu ka sie wi cza ule gli
dru ży nie ŁKS Łódź 1:2 (0:2) i nie spro sta li w Poz na niu tam tej -
szej War cie prze gry wa jąc 0:2 (0:0). Po do piecz nych Ja na Zło -
mań czu ka cze ka te raz ko lej ne spot ka nie (2.04) na włas nym
obiek cie z Dol ca nem Ząb ki. Mecz od bę dzie się bez udzia łu pub-
licz no ści. To ka ra Wy dzia łu Dy scy pli ny PZPN za 31 rac od pa lo -
nych przez ki bi ców Wi sły pod czas me czu z ŁKS oraz bój ki do
ja kiej do szło pod czas me czu w pob li żu try bu ny wschod niej.

W pier wszej dzie siąt ce
13-14 mar ca w Skier nie wi cach ro ze gra ny zo stał fi nał Pu cha ru

Pol ski ju nio rów młod szych w Ju do. W tym licz nie ob sa dzo nym
i sto ją cym na wy so kim po zio mie tur nie ju, do któ re go trze ba by -
ło przebr nąć eli mi na cje re gio nal ne wy star to wa ły dwie za wod ni -
czki re pre zen tu ją ce Płock. Mar ty na Ma ślan ka z UKS „El jot”
Płock upla so wa ła się na 9. po zy cji, a Adrian na Dzie niak re pre -
zen tu ją ca UKS „Sen sei” Płock za ję ła 7. miej sce.

Wal czy ła do koń ca
26-27 mar ca na ma low ni czych te re nach Gór no ślą skie go Par ku

Et no gra ficz ne go w Cho rzo wie od by ła się Ogól no pol ska Olim -
pia da Mło dzie ży w Bie gach Prze ła jo wych. Spoś ród star tu ją cych
za wod ni ków MUKS Płock naj le piej spi sa ła się Mar ce li na Ka -
wec ka (rocz nik 93), któ ra po bar dzo do brej koń ców ce bie gu za -
mel do wa ła się na me cie na 15. po zy cji zdo by wa jąc 4 pun kty do
kla sy fi ka cji me da lo wej. Na po ko na nie dwu ki lo me tro wej tra sy
uczen ni ca „Ma ła cho wian ki” po trze bo wa ła 7,25 min.

Piotr Ma rek No wic ki

Spor to wy flesz
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– Ten ro dzaj ak tyw no ści
wska za ny jest dla każ de go. Naj -
młod szy za wod nik miał 25 lat, a
naj star szy po nad 70 – mó wi
An drzej Ja ku bow ski, pre zes
Klu bu „Re lax”. Star tu ją cy mu -
sie li zmie rzyć się z jol ka mi,
swat ka mi, szkot ka mi i in ny mi
od mia na mi krzy żó wek. Naj le -
piej po ra dził so bie z ni mi Da-
riusz Jez nach z osie dla Ty siąc le -
cia. Dru gie miej sce za ję ła Jad-
wi ga Ga łąz ka z os. Ko cha now -

skie go, a trze cie Jad wi ga Fry -
dry siak z Łąc ka. 

Ko lej ny tur niej, za ty tu ło wa ny
„Mistrz jol ki” już w ma ju. Każ dy
mo że spró bo wać w nim swo ich
sił. Za ję cia w Klu bie Re lax (dla
wszyst kich chęt nych, nie tyl ko
człon ków klu bu) od by wa ją się w
dru gi i czwar ty wto rek mie sią ca
od godz. 16 w Klu bie Osie dlo -
wym przy ul. Łu ka sie wi cza 28.
Tam też moż na zgło sić się do
udzia łu w za wo dach. (ab)

Krzy żów ko we roz ma i to ści 
Do ro śli ama to rzy „ła ma nia gło wy” spot ka li się na
pią tym tur nie ju „Ga li ma tias Krzy żów ko wy” zor ga ni -
zo wa nym przez Płoc ki Klu bu Mi łoś ni ków Roz ry wek
Umy sło wych „Re laks”.

Za stęp ca pre zy den ta zaz na -
czył, że klub re gu lu je swo je
zo bo wią za nia za rów no wo bec
bu dże tu mia sta, jak i pra cow -
ni ków. 

– Do brze za po wia da się też
obec ny rok – do dał Za widz ki.
– Na ko niec lu te go klub miał
220 tys. zy sku. Sy tu a cja Wi sły
jest sta bil na, wręcz do bra.
Przy pom nij my, że 2007 rok
Wi sła za koń czy ła ze stra tą 2
mln zł, a 2008 r. – 1,7 mln zł.

Prob le mem mo że być tyl ko
kwo ta 700 tys. zł po dat ku
VAT za pra wa do tran smi sji
te le wi zyj nych w se zo nie
2004/2005. – Naj pierw mó -
wio no, że nie trze ba od pro wa -
dzać po dat ku VAT, a póź niej
na stą pi ła zmia na de cy zji – wy -
jaś niał Piotr Ku be ra, za stęp ca
pre zy den ta. – Oko ło 10 klu bów
już mu sia ło zap ła cić. Wi sła
cze ka jesz cze na orze cze nie,
ale pew nie też bę dzie my mu -
sie li ure gu lo wać tę kwo tę.

Rywalizacja z Vive
Ku be ra prze a na li zo wał sy tu -

a cję spor to wą za rów no w sek -
cji pił ki ręcz nej, jak i noż nej. 

– Je śli cho dzi o szczy pior ni -
stów, to Wi sła i Vi ve Kiel ce do -
ko na ły tran sfe rów na po zio mie
eu ro pej skim – mó wił. – Do na -
sze go klu bu przy szło sze ściu

no wych za wod ni ków. Ce lem
jest odzy ska nie ty tu łu Mi strza
Pol ski. Trze ba pa mię tać, że
nasz naj wię kszy ry wal, Vi ve
Tar gi Kiel ce, to zu peł nie in ny
zes pół niż przed ro kiem. Mu si -
my wal czyć o dru gie miej sce w
li dze po se zo nie za sad ni czym,
aby mieć do brą sy tu a cję do
play -of fów. Wie rzę, że za dwa
mie sią ce po wal czy my z Vi ve o
zło to.

Piotr Ku be ra przyz nał, że
naj wię kszym prob le mem w
na szym zes po le by ły kon tu zje
za wod ni ków. Ce lem na se zon
2010/2011 jest po now ny
udział w play -of fach oraz 
I miej sca w Mi strzo stwach 
i Pu cha rze Pol ski.

Są spon so rzy
Zes pół pił ka rzy noż nych se -

zon 2008/2009 za koń czył na
dzie wią tym miej scu w ta be li.
Ale od te go cza su wie le się
zmie ni ło na lep sze. – Ma my
no wą kon cep cję bu do wa nia
dru ży ny – mó wił Piotr Ku be ra.
– Miej my na dzie ję, że ta run da
bę dzie uda na i spo koj nie utrzy-
ma my się w I li dze. 

Kosz ty utrzy ma nia ha li oraz
sta dio nu wy no szą 1,2 mln zł
rocz nie. Do te go do cho dzą
jesz cze kosz ty utrzy ma nia obu
sek cji. Dla te go po trzeb ni są

spon so rzy. – Ma my za pew nio -
ne spon so ro wa nie przez Or len
do koń ca czer wca – wy jaś niał
Ku be ra. – Cze ka my na usta le -
nie przez kon cern ter mi nu, aby
za ak cep to wać osta tecz ne wer-
sje umów spon sor skich na
przy szły se zon i je pod pi sać.
Za an ga żo wa nie Or le nu nie
zmniej szy się.

Oprócz Or le nu, Wi sła ma
jesz cze 37 spon so rów, z któ -
rych głów ni to: Urząd Mia sta,
Vec tra oraz Ga le ria Wi sła.
Klub w naj bliż szym cza sie
chce uru cho mić dwa no we
pun kty sprze da ży upo min ków
i pa mią tek zwią za nych z Wi słą
Płock. – Je den bę dzie mie ścił
się przy uli cy Tum skiej, a dru -
gi w Ga le rii Wi sła – mó wił Je -
rzy Ożóg, pre zes Wi sły. 

– Chce my na tym za ra biać.
Już dziś w skle pi ku na sta dio nie
moż na ku pić np. sza li ki ze spe c-
jal nym ho lo gra mem, po twier -
dza ją cym ich ory gi nal ność. 

Rad ni wy słu cha li też sta no -
wisk pre ze sów: Sto wa rzy sze -
nia Sym pa ty ków Klu bu Wi sła
Płock oraz Płoc kie go Sto wa -
rzy sze nia Sym pa ty ków Pił ki
Ręcz nej „Han dball Fans Wi sła
Płock”, któ rzy zgłosili zas-
trzeżenia do sposobu zarządza-
nia klubem oraz relacji władz
Wisły z kibicami. M.D.

Zes pół Wi sły nie mo że w tym
se zo nie zna leźć re cep ty na eki -
pę Bo gda na Wen ty. Po dwóch
li go wych po raż kach se zo nu za -
sad ni cze go płoc cza nie od no to -
wa li dwie ko lej ne prze gra ne w
ra mach Pu cha ru Pol ski. 

Pod wój na go rycz
Pier wszy mecz w Kiel cach

(10.03) był bar dzo wy rów na ny.
O koń co wym wy ni ku zde cy do -
wa ło jed nak ostat nie 5 mi nut
spot ka nia, w któ rych tro chę
zde kon cen tro wa ni i zmę cze ni
płoc cza nie poz wo li li kie lec kim
gra czom uzy skać kil ka bra mek
z rzę du. Wy nik 29:23 dla miej -
sco wych usta wił ich w ro li fa -
wo ry ta do awan su jesz cze przed
re wan żem w Płoc ku. 

Spot ka nie w ha li Che mi ka
(17.03), po dob nie jak to w Kiel-
cach, mia ło rów nież wy rów na -
ny prze bieg. Do sko na ła gra w
obro nie Wi sły poz wa la ła ca ły
czas wie rzyć, że po ko na nie Vi -
ve mo że w tym dniu stać się
fak tem. Jed nak sze ścio bram ko -
wa za li czka kiel czan z pier-
wsze go me czu oka za ła się klu -
czo wa dla ca łej ry wa li za cji.
Osta tecz nie płoc cza nie ule gli
33:35 (15:18) i po zo sta je mieć
na dzie ję że zwy cię sko roz strzy -
gną fi na ło we po je dyn ki play -off
mi strzostw Pol ski, do któ rych
zdecydowanie zmie rza ją. 

Jak bu rza
Płocczanie w po je dyn kach

ćwier ćfi na ło wych z Niel bą Wą -
gro wiec po ka za li zna ko mi tą

dys po zy cję i nie mal zde kla so -
wa li eki pę Ed war da Ko ziń skie -
go. Szcze gól nie w pier wszym
spot ka niu (20.03) ro ze gra nym
w Płoc ku przy jezd ni by li je dy -
nie tłem dla gos po da rzy. Po do -
piecz ni Tho ma sa Si vertsso na w
za sa dzie już w pier wszej po ło -
wie usta li li wy nik ry wa li za cji
pro wa dząc 15:7. Zde zo rien to -
wa ni szczy pior ni ści be nia min -
ka z Wą grow ca, w bar wach
któ rych wy stę pu je wie lu płoc -
czan, nie mie li w za sa dzie żad -
ne go po my słu na ro ze gra nie,
któ re mog ło by za sko czyć obro -
nę Wi sły. W dru giej po ło wie
wi śla cy nie spusz cza li z to nu 
i mecz za koń czył się wy ni kiem
32:18. 

Dru gi mecz na te re nie ry wa -
la (27.03) oka zał się je dy nie
for mal no ścią. W pier wszej
czę ści spot ka nia płoc cza nie
da li się „wy szu mieć” gos po da -
rzom, po czy w dru giej po ło -
wie w peł ni kon tro lo wa li prze-
bieg gry i zwy cię ży li bez prob-
le mu 35:30 (17:17). W pół fi -
na le Wi sła zmie rzy się z
MMTS Kwi dzyn, któ ry wy e li -
mi no wał w ćwier ćfi na le Tra v-
e land Ol sztyn. Pier wsze spot -
ka nie ro ze gra ne zo sta nie 24
kwiet nia w Płoc ku. W dru giej
pa rze pół fi na ło wej zes pół Vi ve
Kiel ce spot ka się ze zwy cięz cą
po je dyn ku Wi sła Pu ła wy –
Zag łę bie Lu bin. Na tym eta pie
ro zgry wek do wiel kie go fi na łu
awan su je eki pa, któ ra trzy krot -
nie po ko na ry wa la.

Piotr Ma rek No wic ki

Pu char – nie, pół fi nał – tak
Już ko lej ny rok z rzę du lo sy Pu cha ru Pol ski roz -
strzy ga ją się na eta pie po je dyn ków pół fi na ło wych.
Dwie naj sil niej sze eki py w kra ju Wi sła Płock i Vi ve
Kiel ce, po dob nie jak rok te mu, zmie rzy ły się w pół -
fi na ło wym dwu me czu. I po dob nie jak w kon fron ta -
cji ubieg ło rocz nej do fi na łu awan so wa li kiel cza nie,
któ rzy w fi na le zmie rzą się z Zag łę biem Lu bin. 

Wi sła jest sta bil na
– Je śli cho dzi o fi nan se, ubieg ły rok klub za koń czył na plu sie – mó wił
Da riusz Za widz ki, za stęp ca pre zy den ta, pod czas nadz wy czaj nej se sji Ra -
dy Mia sta po świę co nej w ca ło ści sy tu a cji bie żą cej i przy szło ści spor to -
wej Wi sły Płock. – Wy nik fi nan so wy to 882 ty sią ce net to. Jesz cze nie jest
za twier dzo ny przez ra dę na dzor czą, któ ra ma na to czas do po ło wy ro -
ku, ale nic nie wska zu je, aby coś się zmie ni ło. 

Szczy pior ni ści Wi sły Płock w star ciu z naj wię kszym swo im ry wa lem Vi ve Kiel ce
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PO ZIO MO
4. Ro śli na na musz tar dę
8. Nie ja dal ny grzyb tru ją cy
9. Las dę bo wy
10. Za sa dy po praw nej pi sow ni
11. Ży dow ska mo dli twa zbio ro wa
13. Ta trze cia w mał żeń skim trój ką cie
16. Uwo dzi ciel, ko bie ciarz
18. Ra sa an giel skich psów my śliw skich
21. Ma szy na dru kar ska
22. Ro dzaj li rycz ne go wier sza ja poń skie go
23. Urzą dze nie do wy cią ga nia ga zów
25. Dzień od po czyn ku u Ży dów
28. Ślad po przej ściu pi ły
31. Na czy nie w ciem ni fo to gra ficz nej
33. Po dłuż ny otwo rek
34. De kret car ski
35. Pił ka rze z Ma dry tu
36. Ogrod ni czki, ry ba czki
37. Dol na część sno pa
38. Ku zyn ra ka
41. Na rzę dzie z kół kiem do cię cia szkła
43. Na rośl kost na na sta wie sko ko wym

ko nia
46. Licz ba przy pi sa na okre ślo nej da nej

sta ty stycz nej
47. Gór no lot nie o twa rzy
48. Oso ba wpro wa dza ją ca coś no we go
50. W ro dzi nie
53. Ro dzaj cia sta
56. Kre zus
59. Za rzą dzał służ bą w do mu ma gna ta
60.... ko gu ta o po ran ku
61. Sto lik z lu strem
62. Drob ny przed miot przy no szą cy szczę ście

PIO NO WO
1. Ho do wla ny gry zoń fu ter ko wy
2. Po wieść Wła dy sła wa Re y mon ta
3. Po karm bo gów grec kich
4. Dzie dzi na sztuk pla stycz nych
5. Zes po ły dzien ni ka rzy 
6. Nie jed na w kar na wa le
7. Ta ry fi ka tor op łat
11. Ka nał zbior czy do od pro wa dza nia cie czy
12. Dre wut nia
14. Po dłuż ne zag łę bie nie te re nu
15. Do ku ment ka so wy
17. For ma cja ro ślin na w stre fie pół noc -

ne go wy brze ża Chi le i Pe ru
19. Tka ni na o wy pu kłych, po dłuż nych

prąż kach
20. Zma so wa ny zrzut bomb z sa mo lo tu
24. Bo ha ter z ksią że czek dla dzie ci, lu -

dzik (zdrob nia le)
26. No tat ka
27. Ha la z kros na mi
29. Zor ga ni zo wa na struk tu ra ży cia re li -

gij ne go
30. Me ta lo wy dru cik do łą cze nia kar tek
32. Daw ne na kry cie gło wy pa pie ża
37. Urzą dze nie w au to bu sach miej skich
39. Od mia na śliw
40. W dru ży nie je de nast ki pił kar skiej
42. Czar na tka ni na ża łob na
44. Prze ci wień stwo kłam stwa
45. Grzan ka
49. Ele ment zdob ni czy
51. Rze wień
52. Miesz ka nie na pod da szu
54. Rozd wo jo ne ko py to zwie rzy ny pło wej
55. Taks
57. Twar dy ser pod pusz czko wy
58. Pi kie ta, cza ty

PO ZIO MO
1. Sztucz ność w spo so bie by cia
9.... po la tach ucz niów jed nej kla sy
10. Stron nik, po plecz nik
11. Cia sta z wiel ka noc ne go sto łu
13. Zwy czaj ob le wa nia się wo dą w

po nie dzia łek wiel ka noc ny
14. Za ba wa lu do wa w dru gi dzień

Świąt Wiel ka noc nych
16. Usz czel niacz otwo ru wier tni cze go
18. Wierz chnie okry cie arab skie no-

szo ne w pół noc nej Af ry ce
19. Pod wod ny wał pia sku rów no leg ły

do li nii brze gów
20. Je zio ro tek to nicz ne we wschod-

niej Af ry ce
23.... droż dżo wa, sym bol Świąt Wiel -

ka noc nych
24. Po tra wa wiel ka noc na
25. Odlew ni czy piec szy bo wy do wy -

ta pia nia że la za
28. Ten, któ ry po tra fi mu zy ką po bu -

dzić wę że do ryt micz nych ru chów
29. Pi san ka po ma lo wa na na je den ko lor
30. Niez będ ny do prze no sze nia świę-

con ki

PIO NO WO
1. Oso ba wy róż nia ją ca się w ja kiejś

spra wie
2. Ko bie ta ła two wpa da ją ca w gniew
3. Lecz ni cza ro śli na z krzy żo wych,

upra wia na na ok nach
4. Wy rzut ka na ścia nie bu dyn ku
5. Ape tyt, chęt ka
6. Pod po ra ar chi tek to nicz na w for mie

mu sku lar ne go męż czyz ny
7. Lu do wa naz wa ku kuł ki
8. Ta niec z lat 40 XX wie ku
11. Ścian ka z ce gieł, pu sta ka
12. Po wi nien znaj do wać się w ko szy -

czku ze świę con ką 
15. Drew nia ny mło tek cie siel ski
16. Al ka ny o ma łej re ak tyw no ści
17. Czło wiek, któ ry oszu ku je, na bie ra
21. Nędz ne do my, w któ rych miesz ka

bie do ta
22. Ho do wla na naz wa sa mi cy ry by z

ja ja mi
23. Okle pa ny zwrot, fra zes
26. Cho ro ba z wy syp ką wie ku dzie -

cię ce go
27. Ka wa łek tka ni ny od cię ty ukoś nie

Li te ry z pól zaz na czo nych w pra wym dol nym ro gu 
czytane poziomo utwo rzą ha sło.

Od gad nię te ha sła z obu krzy żó wek pro si my do star czyć do re dak cji 
„Sy gna łów Płoc kich”, Sta ry Ry nek 1, 09-400 Płock, p. 220, do koń ca kwiet nia.

Wśród au to rów po praw nych roz wią zań roz lo su je my atrak cyj ne na gro dy
ufundowane przez Redakcję i Klub „Rekax” 

Krzy żów ki przy go to wał An drzej Ja ku bow ski 
z Płoc kie go Klu bu Mi łoś ni ków Roz ry wek

Umy sło wych „Re laks”
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Ak to rzy z Te a tru La lek z No -
we go Są cza prze nie śli dzie ci w
baj ko wy świat do „Za cza ro wa -
ne go la su”. Na stęp nie na u czy -
ciel ki Ha li na La tar ska i Jo lan ta
Kwiat kow ska po pro wa dzi ły za -
ba wy in te gra cyj ne. War to nad-
mie nić, że pla ców ka
po sia da Cer ty fi kat
Przed szko la Wspie -
ra ją ce go Uzdol nie -
nia. Naj bar dziej spo -
do ba ły się dzie ciom
za ję cia z chu stą ani-
ma cyj ną oraz war sz-
ta ty twór czo ści, na
któ rych „wy cza ro wa -
no” pięk ne i ko lo ro we
kwia ty. Mia ły one
ory gi nal ne kształ ty i
naz wy. I tak zak wit ły
kwia ty: mi ło ści, ra do -
ści, przy jaź ni oraz
wiel kie go ser ca. Te
osta nie swo ją naz wę
wzię ły od upo min -
ków oraz pre zen tów
(ubrań i sprzę tu spor -

to we go) prze ka za nych wy cho -
wan kom z oś rod ka. Ufun do wa -
ne one zo sta ły za pie nią dze ze -
bra ne pod czas lo te rii fan to wej,
za co na le żą się po dzię ko wa nia
ro dzi com przed szko la ków. –
Dzię ki do bro ci in nych ła twiej

nam zmie niać świat na lep szy –
pod kre śla ła Mał go rza ta Bor, dy -
rek tor przed szko la. 

Ma lu chy z Oś rod ka po dzię -
ko wa ły uś mie chem oraz włas -
no ręcz nie wy ko na ny mi la ur -
ka mi. (n.p.)

Kwia ty wiel kie go ser ca
Kwia ty mi ło ści, ra do ści i przy jaź ni zak wit ły 8 mar ca pod czas spot ka nia in te -
gra cyj ne go w Miej skim Przed szko lu nr 27. Przed szko la ki za pro si ły do sie bie
ko le żan ki i ko le gów z Oś rod ka Opie kuń czo – Wy cho waw cze go, aby wspól nie
ba wić się, tań czyć i śpie wać.

– Przy oce nie prac ju ry bra -
ło pod uwa gę nie tyl ko wa lo ry
ar ty stycz ne, tech ni kę wy ko na -
nia, ale tak że zgod ność z te ma -
tem. Trze ba przyz nać, że dzie ci
zna ją wie le zwy cza jów zwią za -
nych z Wiel ka no cą, na wet tak
ma ło dziś po pu lar nych, jak
cho dze nie z ga i kiem czy wie -
sza nie Ju da sza – mó wi ła An na
Liś kie wicz z PO KiS.

Uczest ni cy po dzie le ni by li
na czte ry ka te go rie wie ko we.
W su mie ju ry przyz na ło 56 na -
gród i wy róż nień. Do dat ko wo

trzy na gro dy przyz nał pre zy -
dent Płoc ka, a wy bra ne pra ce
zo sta ły wy ko rzy sta ne na kar tki
świą tecz ne. 

Pod czas wer ni sa żu uczen ni -
ce szó stej kla sy Szko ły Pod sta -
wo wej w Ostro wach z gmi ny
Go zdo wo pod kie run kiem na u -
czy ciel ki An ny Gór czyń skiej 
i pa ni Be a ty So bo ciń skiej pro -
wa dzi ły war szta ty wy ro bu
wiel ka noc nych palm.

Wy sta wę moż na oglą dać 
w Do mu Dar mstadt do 11
kwiet nia. (ab)

Wiel ka noc 
w obraz kach

Nie mal dwa ty sią ce prac wy ko na nych przez dzie ci
nap ły nę ło na VIII Ogól no pol ski Kon kurs Pla stycz ny
„Tra dy cje Wiel ka noc ne”, or ga ni zo wa ny przez Płoc -
ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki.

Przed licz ny mi kon kur sa mi
przed szko la ki z gru py „Smer fy”
z MP nr 14 za pre zen to wa ły baj -
kę „Czer wo ny Kap tu rek”. 

Każ dy uczest nik spot ka nia
prze bra ny był za baj ko wą po stać.
Z za da nia mi kon kur so wy mi

zma ga ło się sześć trzy o so bo -
wych dru żyn. Dzie ci mu sia ły
wy ka zać się zna jo mo ścią ba jek i
ich bo ha te rów. Za da nia po le ga ły
m.in. na sko ja rze niu wy lo so wa -
ne go rek wi zy tu z baj ką, od gad -
nię ciu ty tu łu do bra noc ki po wy -

słu cha niu frag men tu pio sen ki,
przej ściu przez baj ko wy la bi rynt,
ukła da niu „mi sio wych” puz zli.
Uczest ni cy kon kur su ba wi li się
zna ko mi cie, a na za koń cze nie
otrzy ma li na gro dy książ ko we –
in dy wi du al nie i dla dru żyn. (as)

Zna ją się na baj kach
W Miej skim Przed szko lu nr 14 już po raz trze ci zo stał zor ga ni zo wa ny Mie -
dzy przed szkol ny Qu iz Li te rac ki „Bo ha te ro wie ba jek dla dzie ci”, któ re go
głów nym ce lem jest pro pa go wa nie li te ra tu ry dzie cię cej oraz roz wi ja nie
za in te re so wań czy tel ni czych dzie ci.

Już po raz ós my im pre zę
zor ga ni zo wał Spół dziel czy
Dom Kul tu ry, wspó łor ga ni za -
to rem by ła Fi lia nr 4 Książ ni cy
Płoc kiej. Ha sło kon kur su za -
czer pnię to z jed nej z ksią żek
au tor ki – „Mu zycz na zgra ja”.
W kon kur so we szran ki sta nę ło
28 ucz niów klas trze cich szkół
pod sta wo wych. Ich re cy ta tor -
skie umie jęt no ści uważ nie śle -
dzi ła licz na wi dow nia i ju ry.
Ko mi sja kon kur so wa pier wsze
miej sce przyz na ła Ali cji Pa -
wlak z SP 18, dru gie Pa try cji
Ko py ciń skiej z SP 6, a trze cie
An nie Pyt las z SP 12. 

In te re su ją cym pun ktem
im pre zy by ło spot ka nie z au -
tor ką. (ab)

Ta zgraja lubi wiersze
Bo ha ter ką te go rocz ne go kon kur su re cy ta tor skie go
z cy klu „Dyk cja i wdzięk” by ła Iza bel la Kle bań ska,
au tor ka ksią żek, sce na riu szy ra dio wych i te le wi zyj -
nych dla dzie ci i mło dzie ży, do bra no cek, ba jek 
i pio se nek. 

Gospodarze i goście na wspólnej fotografii

Do dat ko wą atrak cją kon kur su by ły baj ko we stro je
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Niek tó rzy re cy ta to rzy
ko rzy sta li z rek wi zy tów
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Wielkanocne zwyczaje
z n a n e  i  z a p o m n i a n e

PÓŁ PO ŚCIE 
– noc i dzień ra dos nych fi gli pła ta nych głów nie przez ka wa le rów i mło dych męż czyzn. Te go dnia wrzu ca no do izb gar nki z po pio łem lub się nim 

ob sy py wa no, ma lo wa no po pio łem ok na, rzu ca no ka mie nia mi w drzwi. Za ty ka no ko mi ny szy bą al bo snop kiem, co po wo do wa ło co fa nie się dy mu do iz by.
Wy kra da no sprzę ty gos po dar skie, bra my, fur tki, a na wet wy chod ki i wy wo żo no je na dru gi ko niec wsi.

TUR KI
– zwy czaj za cią ga nia stra ży przy Gro bie Pań skim. Ma to sym bo li zo wać straż rzym ską po sta wio ną 

przy gro bie Je zu sa, z tym że „pol skie stra że” sto jąc na bacz ność od da ją hołd Chry stu so wi.

PO GRZEB ŻU RU I ŚLE DZIA
Po ży wie nie wiel ko post ne naj czę ściej ogra ni cza ło się do żu ru i śle dzi. Nie je dzo no nie tyl ko mię sa i tłusz -

czów ro ślin nych, ale rów nież na bia łu i cu kru. Kie dy Wiel ki Post do bie gał koń ca, tra dy cją w Wiel ki Pią tek
wie czo rem lub w Wiel ką So bo tę ra no był tzw. po grzeb żu ru i śle dzia. Śle dzia, wy cię te go z drew na lub tek-
tu ry, wią za no na gru bym po wro zie i na wierz bie wie sza no nad dro gą. By ła to sym bo licz na ka ra za sze ś-
cio ty god nio wy post. Na to miast gar nek z żu rem za ko py wa no po za wsią. W Kra kow skiem do dat ko wo za -
ko py wa no gar nek z po pio łem, co oz na cza ło ko niec po ku ty.

PI SAN KI, KRA SZAN KI...
Ja ja wiel ka noc ne ko niecz nie mu szą być ko lo ro we. Daw niej róż ne go ro dza ju szla czki i or na men ty mia ły swo je sym bo licz ne zna cze nie. By ły to głów nie

zna ki przed sta wia ją ce mo ty wy Słoń ca oraz sym bo le świat ła i bły ska wi ce, ma ją ce spro wa dzić po myśl ność. Naj star sze pi san ki na zie miach pol skich po cho -
dzą ce z koń ca X wie ku, od na le zio no pod czas wy ko pa lisk ar che o lo gicz nych na opol skiej wys pie Ostró wek, gdzie od kry to po zo sta ło ści gro du sło wiań skie go.

Wzór ry so wa no na nich roz to pio nym wo skiem, a na stęp nie wkła da no je do bar wni ka – łu pin ce bu li lub och ry, któ re na da wa ły im bru nat no -
czer wo ną bar wę. W pro ce sie chry stia ni za cji pi san kę włą czo no do ele men tów sym bo li ki wiel ka noc nej. 

W za leż no ści od tech ni ki zdo bie nia, świą tecz ne jaj ka ma ją róż ne naz wy: 
– kra szan ki (zwa ne też ma lo wan ka mi lub by czka mi) pow sta ją przez go to wa nie jaj ka w wy wa rze bar wnym, daw niej uzy ski wa nym

wy łącz nie ze skład ni ków na tu ral nych. Uży wa no ro ślin, któ re poz wa la ły na uzy ska nie róż nych ko lo rów.
– pi san ki ma ją róż no bar wne de se nie. Pow sta ją przez ry so wa nie na sko rup ce go rą cym roz to pio nym wo skiem, a na stęp nie za nu rze nie

jaj ka w bar wni ku. 
– okle jan ki (na kle jan ki) są przy o zdo bio ne si to wiem, płat ka mi bzu, skraw ka mi ko lo ro we go, błysz czą ce go pa pie ru, tka ni ny itp.

– na le pian ki pow sta ją przez ozda bia nie sko rup ki jaj ka róż no bar wny mi wy ci nan ka mi z pa pie ru.

PU CHE RO KI
(pu che ry, pu e ri, z łac. pu er zna czy chło piec) – zwy czaj ob cho dzo ny w Nie dzie lę Pal mo wą w Kra ko wie i oko li cach.
Zwy czaj ten wy wo dzi się z daw nych kwest ża ków kra kow skich. Wczes nym ran kiem w Pal mo wą Nie dzie lę prze bra ni chłop cy cho dzą po do mach. Ubra ni

w ko żu chy od wró co ne fu trem na wierzch, na gło wach no szą wy so kie, stoż ko wa te czap ki z ko lo ro wej bi bu ły, twa rze smo lą sa dzą. W pa sie prze wią za ni są
po wró sła mi. W jed nej rę ce ma ją ko szyk z sie czką, w dru giej – drew nia ny mło tek z dłu gą rę ko je ścią, ople cio ną bi bu łą. Śpie wa jąc, ob cho dzą iz bę do o ko ła,
stu ka jąc o po dło gę la ska mi pu cher ski mi. Wyg ła sza ją prze mo wy, któ re łą czą w so bie ele men ty daw nych pieś ni wiel ko post nych, ko lęd, dia lo gów ko micz nych
i ry mo wa nek. Otrzy mu ją za to je dze nie, głów nie jaj ka oraz drob ne dat ki.

Zwy czaj ten na dal jest ży wy w niek tó rych wsiach pod kra kow skich, m.in. w Ba bi cach.

BA BA SIK, CZY LI BAB SKI RE WANŻ 
Ba ba si kiem na zy wa no daw niej Wiel ka noc ny Wto rek, któ ry był trze cim dniem świąt. W wie lu re gio nach Pol ski up ły wał on głów nie pod zna kiem dyn gu -

sa, z tym że ini cja ty wę tym ra zem przej mo wa ły ko bie ty. To one ob le wa ły na pot ka nych męż czyzn, bio rąc od wet za La ny Po nie dzia łek. Wza jem ne po le wa -
nie się wo dą prze cią ga ło się czę sto na na stęp ne jesz cze dni. Zgod nie z przy sło wiem „Aż do Zie lo nych Świą tek moż na lać się w każ dy pią tek”, skwa pli wie
pod da wa no się te mu zwy cza jo wi.

CHO DZE NIE Z KO GUT KIEM I GA I KIEM
W Po nie dzia łek Wiel ka noc ny gru py chłop ców cho dzi ły po wy ku pie z ko gut kiem, któ re go wo zi li na dwu ko ło wym wóz ku. Ko gut,

w wie lu kul tu rach uwa ża ny za sym bol Słoń ca i sił wi tal nych, sym bol uro dza ju, miał za pew nić zdro wie i po myśl ność. Piał głoś no, 
a efekt ten uzy ski wa no dzię ki te mu, że wcześ niej kar mio ny był ziar nem na mo czo nym w spi ry tu sie. Z cza sem ży we go pta ka za stą pio -
no sztucz nym, ule pio nym z gli ny, pie czo nym z cia sta, wy ci na nym z de ski. 

Kie dy chłop cy skoń czy li swój ob chód, od wie dza ły cha łu py dziew czę ta z ga i kiem. Ga ik to zie lo ne drzew ko lub ga łąź, przy bra ne
wstąż ka mi lub pa pie ro wy mi kwia ta mi. Dziew czę ta śpie wa ły do mow ni kom spe cjal ną pieśń i po dob nie jak chłop cy otrzy my wa ły od gos -
po dyń jaj ka i je dze nie ze świą tecz ne go sto łu.

ŚMI GUS -DYN GUS
Śmi gus po le gał na sym bo licz nym bi ciu wit ka mi wierz by lub pal ma mi po no gach i wza jem nym ob le wa -

niu się wo dą, co sym bo li zo wa ło wio sen ne oczysz cze nie z bru du i cho rób, a w póź niej szym cza sie tak że 
i z grze chu. Na śmi gus na ło żył się zwy czaj dyn gu so wa nia (z niem. din gen – wy ku py wać się) da ją cy moż -
li wość wy ku pie nia się pi san ka mi od pod wój ne go la nia. Nie wia do mo, kie dy te dwa oby cza je się po łą czy ły.

Pier wsze wzmian ki o dyn gu sie po cho dzą ce z XV w. to... za ka zy ko ściel ne za bra nia ją ce „zwy cza ju 
po gań skie go, co się zo wie dyn gu sem”. Mi mo tych za ka zów dyn gus prze trwał do dzi siaj, gdyż tak jak 
i w in nych zwy cza jach wiel ka noc nych wy ra ża się w nim si ła i ra dość ży cia. Daw niej ob le wa no się na róż -
ne spo so by. Dy styn go wa ne da my i ka wa le ro wi po le wa li się ską po per fu ma mi po rę kach i gor sie. Na to -
miast wiej scy pa rob cy nie ża ło wa li wo dy. Szcze gól nie na ład ne i lu bia ne dziew czę ta wy le wa no ca łe wia -
dra lub na wet za nu rza no je w sta wach, sa dzaw kach czy po i dłach dla by dła. Po wo dem do zmar twie nia by -
ło ra czej su che ubra nie, świad czą ce o bra ku po wo dze nia.


