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Wojewoda Mazowiecki i Prezydent Miasta Płocka
podpisali porozumienie w sprawie powierzenia Gminie
Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu obo−
wiązków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwa−
tora Zabytków.

– Zabiegaliśmy o to porozumienie, bo mamy w Płoc−
ku wiele obszarów i obiektów objętych ochroną konser−
watorską – mówił podczas uroczystości, 3 kwietnia,
prezydent Mirosław Milewski. – Zależy nam na szyb−
kości i usprawnieniu podejmowania decyzji. Ochrona
zabytków jest na pierwszym planie, ale ważne są też
rozmowy, co do tej pory nie było najlepszą stroną
współpracy z konserwatorami. 

Pomysł przejęcia obowiązków przez miejskiego kon−
serwatora zabytków, którym jest Luiza Siemienik, po−
parło województwo. – Chcemy, aby samorządy, które
są najbliżej swoich spraw, decydowały o nich – mówił
wojewoda mazowiecki Jacek Sasin. – Taki model za−
rządzania sprawdził się m.in. w Warszawie. Tam miej−
ski konserwator działa lepiej i szybciej niż wojewódzki. 

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, w ciągu 60
dni miejski konserwator zabytków przejmie sprawy
dotyczące ochrony zabytków archeologicznych wpi−

sanych do rejestru zabytków, realizowania zadań wy−
nikających z przepisów ustawy o ochronie przyrody,
ochrony zabytków archeologicznych i zabytków nie−
ruchomych nie wpisanych do rejestru, a objętych och−
roną na podstawie przepisów miejscowych planów za−
gospodarowania przestrzennego. 

W ciągu kolejnych 30 dni, gminie zostaną przekaza−
ne sprawy dotyczące ochrony pozostałych zabytków
nieruchomych oraz zabytków ruchomych wpisanych
do rejestru.

Dzięki podpisanemu porozumieniu miejski konser−
wator zabytków będzie miał możliwość m.in. przedsta−
wiania na wniosek właściciela zabytku wytycznych
i zaleceń konserwatorskich, wydawania pozwoleń na
prowadzenie badań archeologicznych, wykonywania
nadzoru konserwatorskiego, wydawania opinii w od−
niesieniu do obiektów budowlanych położonych na ob−
szarach objętych ochroną konserwatorską z wyłącze−
niem obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabyt−
ków, uzgadniania decyzji nakazujących rozbiórkę
obiektu i uporządkowanie terenu.

Do obowiązków miejskiego konserwatora będzie na−
leżało także m.in. uzgadnianie programu prac konser−
watorskich, wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowla−
nych przy zabytku wpisanym do rejestru, wydawania
decyzji nakazującej przywrócenie zabytku do poprzed−
niego stanu lub uporządkowanie terenu. M.D.

Zabytki w mieście

Od lewej: prezydent Płocka Mirosław Milewski i woje−
woda mazowiecki Jacek Sasin 

JA
N

 G
A

W
R

Y
Ł

K
IE

W
IC

Z

Maska Andruckiego

Jacek Andrucki – aktor, ale ostatnio przede wszyst−
kim reżyser otrzymał w tym roku Srebrną Maskę od
płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru. W latach 80.
pracował jako szef Teatru Dramatycznego w Białym−
stoku, potem Bałtyckiego Teatru w Koszalinie i teatru
tarnowskiego. Wystawił m.in. w Teatrze Polskim
w Bydgoszczy „Sonet” według „Krainy kłamczuchów”
Macieja Wojtyszki, a w Teatrze Polskim w Bielsku−
Białej – „Alchemika” według Paula Coelho. Do Płocka
powracał dziewięć razy, m.in. z „Makbetem”, „Przezro−
czystym zero”, „Skąpcem” i „Kandydem”, a ostatnio ze
sztuką zespoloną „Królem Edypem – Antygoną” (na
zdjęciu). To właśnie połączenie dwóch sztuk Sofoklesa
w jedno dzieło przypadło do gustu Towarzystwu Przy−
jaciół Teatru. „Srebrną Maskę” Andrucki otrzymał
w piątek, 30 marca, tuż przed premierą „Każdy kocha
Opalę” w Spółdzielczym Domu Kultury.

Nagroda przyznawana jest co roku z okazji Między−
narodowego Dnia Teatru. Otrzymuje ją artysta związa−
ny z naszym teatrem, który w ocenie TPT w mijającym
sezonie spisał się najlepiej na płockiej scenie. (rł)

Promocja rodziny, głównie wielodzietnej to naj−
ważniejszy cel konferencji „Rodzina – Sanktuarium
życia i miłości – ostoja narodu i świata” zorganizo−
wanej z inicjatywy senator Janiny Fetlińskiej
w Płocku i w Ciechanowie. 

Podobne konferencje organizowane są we wszyst−
kich większych miastach, w związku z IV Świato−
wym Kongresem Rodzin, który w tym roku odbędzie
się w Polsce (11− 13 maja, Warszawa). 

– Rodzina, w tej chwili jeszcze w Polsce silna i zdro−
wa, jest zagrożona. Zagrożenia płyną z mody, jaka jest
na zachodzie i wzorców lansowanych przez media – mó−
wiła senator Fetlińska. – W związku z tym musimy ciągle
przypominać jak jest ważna, jak należy o nią dbać.

A Krzysztof Putra, wicemarszałek Senatu podkre−
ślał: – Niezmiernie ważną rzeczą jest, żeby młodzi
Polacy zakładali rodziny, żeby chcieli zakładać ro−
dziny i mieli ku temu możliwości. 

A najlepszy model, wynikający nie tylko z pobu−
dek etycznych czy ideologicznych, ale również – jak
utrzymują twórcy raportu „Sytuacja rodzin wielo−
dzietnych w Polsce a polityka rodzinna” (Kancelaria
Senatu, lipiec 2006) – społeczno−ekonomicznych, to
rodzina co najmniej pięcio−, sześcioosobowa.

Coraz mniej Polaków

Od kilkunastu lat w Polsce utrzymuje się tzw.
depresja urodzeniowa. Jeśli tendencja ta będzie
się pogłębiać (a takie są przewidywania) za kilka−
naście lat będzie nas o milion osób mniej, a kolej−

na generacja Polaków zostanie zredukowana do
około 60 proc. stanu obecnego. Malejąca liczba
urodzeń i niska dzietność (najniższa od 60 lat,
jedna z najniższych w krajach UE) jest zatem jed−
nym z najważniejszych problemów demograficz−
nych Polski. Aktualny, notowany w Polsce współ−
czynnik 1,24 (liczba dzieci, które rodzi przeciętna
kobieta w wieku 15–49 lat) świadczy o braku pro−
stej zastępowalności pokoleń (którą zapewnia
współczynnik co najmniej na poziomie 2,1–2,2).
Wśród przyczyn znaczącego spadku dzietności
wymienia się m.in.: spadek liczby zawieranych
małżeństw; opóźnianie decyzji o zawarciu mał−
żeństwa oraz urodzeniu pierwszego dziecka;
ograniczanie liczby rodzonych dzieci do jednego
lub co najwyżej dwojga; wydłużanie okresu edu−
kacji; bezrobocie i trudności godzenia obowiąz−
ków rodzinnych z zawodowymi.

Utrzymująca się depresja urodzeniowa pogłębi,
już bardzo niekorzystne, dysproporcje międzypo−
koleniowe. Co to oznacza? Coraz większe obcią−
żenie ekonomiczne osób pracujących, bowiem sy−
stematycznie zwiększa się liczba osób niepracują−
cych, przede wszystkim osób starszych.
W 2005 r. na 100 pracujących przypadało 51 nie−
pracujących (dzieci, emeryci i renciści). Wg pro−
gnozy GUS, w 2030 r. na 100 pracujących będzie
przypadało 75 niepracujących, w czym znaczący
udział będą miały osoby starsze.

dokończenie na str. 4

Choć silna i zdrowa to zagrożona – mówili organizatorzy i uczestnicy konferencji,
która odbyła się 30 marca w płockim ratuszu i była poświęconej polskiej rodzinie.

Chrońmy polską rodzinę
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* Spłonęła stacja transformatorowa
w rozdzielni prądu w Kruszczewie pod
Płockiem; zasilała m.in. część miasta
i Orlen.
* Przy ul. Popłacińskiej powstaje no−

wa prywatna przychodnia.
* Na Podolance rozegrane zostały XII

Mistrzostwa Polski w Pływaniu
„Sprawni razem”. Startowało 86 nie−
pełnosprawnych zawodników; rekord
Polski na 50 m stylem dowolnym usta−
nowił Marcin Dobrowolski z woj. lu−
buskiego.
* PKS wprowadził bilety miesięczne

na Komfort Busy relacji Płock−War−
szawa−Płock w cenie 370 złotych.
* Szczypiorniści Wisły pokonali

MMTS Kwidzyn 29:24.
* Skończyły się pieniądze z NFZ na

wszczepianie stymulatorów serca
w szpitalu na Winiarach (wykonano
25 zabiegów); kontrakt ma być rene−
gocjowany.
* Powstaje kolejna wersja „Złotego

rogu” (u zbiegu ul. Kwiatka i Biel−
skiej).
* Zmarł nestor płockich fotografów –

Jerzy Maślankowski.
* Dwie zielone ary meksykańskie,

dwa białe osiołki i turako bialolice to
nowi mieszkańcy zoo, którzy przyje−
chali do Płocka z Antwerpii (Belgia).
* Architekt Janusz Łabuz zaprojekto−

wał kościół na Podolszycach Północ.
50−metrowa dzwonnica parafii Święte−
go Krzyża będzie najwyższą budowlą
w Płocku.
* Pueri Cantores Plocenses zdobyli

Srebrny Kamerton w Ogólnopolskim
Konkursie Chórów a Capella Dzieci
i Młodzieży w Bydgoszczy.
* Nasi piłkarze ręczni po meczu

w Kwidzyniu awansowali do półfina−
łów play−off.
* Orlen zwyciężył w rankingu Pulsu

Biznesu „Giganci Europy Centralnej”,
wyprzedzając czeską Skodę Auto.
* Od początku akcesji Płock dostał

z Unii Europejskiej 96 mln zł i prawie
2 mln euro.
* Diecezji Płockiej przybyło 11 no−

wych szafarzy komunii świętej – usta−
nowił ich bp Roman Marcinkowski
w Wielki Czwartek w katedrze.
* 62 tys. kwiatów (5 tys. więcej niż

w ubr.) posadzonych zostanie w maju
na płockich placach i skwerach.
* W Płocku zarejestrowanych jest 83

tys. samochodów.
* Starostwo Powiatowe organizuje III

edycję konkursu dla firm „O kryształo−
wy kokos roku”.
* Jerzy Mazuś wygrał konkurs na dy−

rektora Płockiej Galerii Sztuki (do−
tychczas był p.o.).
* Biblioteka dla Dzieci (przy ul. Sien−

kiewicza) została uhonorowana meda−
lem za najlepiej przeprowadzona kam−
panię „Cała Polska czyta dzieciom”.
* 22 kwietnia rozpoczną się w szkole

muzycznej pięciodniowe II Międzyna−
rodowe Spotkania Młodych Skrzyp−
ków z udziałem 30 muzyków z Polski,
Rosji i Niemiec. (j)

Minęło pół miesiąca...

Na włoskich targach

Płock weźmie udział w między−
narodowych targach turystycz−
nych, które odbędą się w Alessan−
drii we Włoszech w dniach 21 – 25
kwietnia. Płocka delegacja chce
nawiązać nowe kontakty kulturo−
we i gospodarcze z innymi wy−
stawcami oraz odwiedzającymi
targi przedstawicielami z różnych
stron świata.

Finanse w Wiedniu

Delegacja Urzędu Miasta weź−
mie udział w konferencji na temat
finansowania infrastruktury w Eu−
ropie centralnej i południowo−
wschodniej, która odbędzie się 25−
26 kwietnia w Wiedniu. Głównym
tematem będą projekty inwestycyj−
ne dotyczące budowy dróg, lot−
nisk, linii kolejowych oraz budow−
nictwa mieszkaniowego i ochrony
zdrowia.

Usuną zawalidrogi

W wyniku konkursu na usuwa−
nie z dróg pojazdów i prowadzenie
dla nich parkingu strzeżonego Pre−
zydent do realizacji tych zadań
wyznaczył firmę pn. Blacharstwo
i Lakiernictwo Pojazdów, Holowa−
nie i Wynajem Aut Piotra Kędzier−
skiego. Jednostka ta pobierać bę−
dzie również za te usługi opłaty
ustalone na marcowej sesji Rady
Miasta.

ZDZ na 3 Maja

Zakład Doskonalenia Zawodo−
wego zwrócił się z prośbą o wy−
najęcie mu dwóch pokoi na III
piętrze o łącznej powierzchni
46,9 mkw. w budynku przy ul. 3
Maja 18, z przeznaczeniem na
działalność oświatową. Prezydent
przychylił się do tej prośby i usta−
lił stawkę czynszu w wysokości
10 zł/mkw.

Dodatkowa działalność

Od maja dyrektorzy placówek
oświatowych będą mieli obowią−
zek składania oświadczeń o pro−
wadzeniu dodatkowej działalności
zarobkowej. Oświadczenia takie
będzie należało składać każdora−
zowo, najpóźniej 2 tygodnie przed
datą podjęcia dodatkowej działal−
ności zarobkowej.

Profilaktyczny konkurs

Ogłoszony został otwarty kon−
kurs ofert na realizację programu
zdrowotnego w zakresie profilak−
tyki i wczesnego wykrywania no−
wotworów jelita grubego. Formu−
larze oferty ze szczegółowymi wa−
runkami konkursu otrzymać moż−
na w Wydziale Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta, pok.
250 lub pobrać ze strony interneto−
wej www.ump.pl Termin składa−
nia ofert upływa 4 maja. (j)

Prezydent zarządził
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600 sztuk wyrobów dziewiarskich,
10 poduszek, 15 siedzisk rehabilitacyj−
nych dla osób niepełnosprawnych,
otrzymało 8 płockich instytucji i orga−
nizacji w związku ze świętami Wielkiej
Nocy. Wyroby przekazane zostały do
Biura Rzecznika Osób Niepełnospraw−
nych, Ośrodka Opiekuńczo – Adopcyj−
nego, DPS w Płocku i Goślicach, PCK,

MOPS i stowarzyszenia „Pomoc dzie−
ciom”, a świetlica środowiskowa dla
dzieci przy ul. Otolińskiej otrzymała
słodkie upominki od hurtowni Polpor.
Wsparcie ze strony Urzędu Miasta było
możliwe dzięki Oddziałowi Zarządza−
nia Kryzysowego, Ochrony Ludności
i Spraw Obronnych, który zebrał od
sponsorów dary rzeczowe. (rł)

Pomocny zajączek
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1 września Państwowa Wyższa Szko−
ła Zawodowa w Płocku otwiera Akade−
mickie Liceum Ogólnokształcące z kla−
sami w dwóch profilach: matematyczno−
informatycznym i humanistyczno−języ−
kowym. Zajęcia prowadzone będą przez
nauczycieli liceum i wykładowców aka−
demickich. 14 kwietnia w budynku
PWSZ przy Placu Dąbrowskiego zorga−
nizowano w tej sprawie „drzwi otwarte”.

Do dyspozycji uczniów będzie bib−
lioteka uczelni, pracownie języków

obcych i komputerowe. W każdej kla−
sie mają uczyć się maksymalnie 24
osoby. Uczniowie spoza Płocka będą
mieli możliwość zakwaterowania
w internacie i wyżywienia w stołówce.

Rekrutacja przebiegać będzie drogą
elektroniczną, podobnie jak w pozo−
stałych liceach – początek 8 maja.

Szczegółowe informacje uzyskać
można w sekretariacie szkoły przy
Placu Dąbrowskiego 2, tel. 024/366
54 12. (j)

Liceum w PWSZ

Od kwietnia zmieniły się godziny urzę−
dowania Sądu Okręgowego w Płocku. 

W poniedziałki pracownicy sekre−
tariatów wydziałów, punktu obsługi
interesantów, biura podawczego oraz
punktu informacyjnego Krajowego
Rejestru Karnego przyjmują interesan−
tów od godz. 9 do 18. W tych samych
godzinach w poniedziałki czynna jest

również kasa, ale pomiędzy godz. 12
a 13 ma przerwę.

Od wtorku do piątku sekretariaty
wydziałów, punkt obsługi interesantów
i biuro podawcze pracują od godz. 8.30
do 15.30; punkt informacyjny Krajowe−
go Rejestru Karnego od godz. 9 do 14,
a kasa jest czynna od godz. 9 do 14.30
(z przerwą w godz. 10−11). (m.d.)

Zmiany w sądzie

Panu Tomaszowi Kolczyńskiemu
zastępcy Prezydenta Miasta Płocka

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Brata
składa

Rada Mieszkańców Osiedla „Borowiczki”



3Sygnały Płockie

*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*

Miasto przygotowuje się do wybu−
dowania nowych bloków przy ul. Mio−
dowej. Znajdą się tam mieszkania dla
osób najuboższych. Budynki powstaną
nad jarem przy ul. Miodowej, tuż za
Politechniką. 

Obecnie na terenie osiedla znajdu−
je się 13 bloków dwukondygnacyj−
nych. Pobudowane zostały w latach
1984−85 na potrzeby powodzian jako
budynki tymczasowe. Ich konstruk−
cja nośna obita została od wewnątrz
płytami gipsowo−kartonowymi, a w
łazienkach laminowanymi płytami
pilśniowymi. Od zewnątrz pokrywa−
ją je płyty azbestowo−cementowe.
Mieszkania miały służyć płoccza−
nom najwyżej do 1990 roku. Dziś są
w fatalnym stanie technicznym. Re−
mont kapitalny pochłonąłby ogrom−
ne koszty, a do tego – według ek−
spertyzy – ich czas eksploatacji prze−
dłużony zostałby jedynie o 20 lat.
Dlatego Urząd Miasta postanowił
pobudować tam nowe mieszkania.
Koncepcja zakłada, że stare domy
będą wyburzane sukcesywnie, np. po
dwa. Wcześniej trzeba będzie wy−
prowadzić z nich lokatorów do in−
nych mieszkań komunalnych lub so−
cjalnych. Wykwaterowani płoccza−
nie będą mogli wrócić do nowych lo−
kali, ale pod warunkiem, że nie mie−
li zaległości w opłacaniu rachunków.

W przyszłości łącznie na tym tere−
nie ma powstać 177 mieszkań. We−
dług koncepcji najpierw powstanie

10 domów trzykondygnacyjnych. Na
każdym piętrze będzie 15 mieszkań
o pow. 39,60 mkw. każde. W kolej−
nych dwóch budynkach będzie po
dziewięć mieszkań o pow. 27,33,
57,42 i 61,64 mkw. Ostatni blok bę−
dzie miał tylko dziewięć mieszkań
o pow. 39,60 mkw. każde. 

Łącznie w 13 budynkach będzie pra−
wie 9 tys. mkw. powierzchni użytko−
wej. Przy budowie nowych bloków
zostaną wykorzystane istniejące już
sieci mediów podziemnych – energii
elektrycznej, kanalizacji, ciepłej i zim−
nej wody. Koncepcja mówi, że warto
byłoby także wykonać instalację gazo−
wą zasilaną z sieci miejskiej, której na
razie na tym terenie nie ma. 

Obecnie osiedle nie jest przystoso−
wane do potrzeb osób niepełnospraw−
nych. Stare, wysokie krawężniki trze−
ba będzie obniżyć tak, aby mogły
z nich korzystać osoby na wózkach in−
walidzkich. 

Oprócz istniejących już parkingów,
przewiduje się budowę 51 miejsc po−
stojowych, w tym pięciu stanowisk dla
osób niepełnosprawnych. Powstaną
one w zatokach wzdłuż ulic. 

Na razie trzeba jednak zaprojektować
całe osiedle. Firma, która wygra prze−
targ będzie miała sześć miesięcy od za−
warcia umowy na wykonanie tego zada−
nia, przy czym na przekazanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem na
budowę wyznaczono pięć miesięcy od
daty zawarcia umowy. M.D.

Nowe osiedle

Być może w przyszłości płocczanie za−
miast wyjeżdżać do sanatorium w Kryni−
cy czy Buska Zdrój, będą jeździć do Go−
stynina. Mają powstać tam tzw. termy,
czyli Centrum Turystyki, Balneologii,
Wypoczynku, Rozrywki i Rekreacji. Bę−
dzie to kompleks turystyczny, działający
w oparciu o wody termalne, które znajdu−
ją się w tym rejonie. 

Projekt został wpisany przez zarząd
województwa mazowieckiego na listę
kluczowych przedsięwzięć, istotnych dla
rozwoju całego regionu. Dzięki temu in−
westycja, która ma kosztować około 180
mln, ma ogromną szansę na duże dofi−
nansowanie z Unii Europejskiej. 

Centrum ma powstać w samym cen−
trum Gostynina, w odległości ok. 300
metrów od rynku. Na ponad 20 hekta−
rach pobudowane zostaną m.in. kryte
i otwarte baseny lecznicze oraz rehabili−
tacyjne, park wodny, tężnia, pijalnia wód
mineralnych, hotel, amfiteatr, kręgielnia,
kino, gabinety odnowy biologicznej, mu−
zykoterapii, choreoterapii i koloterapii,
sauna, tereny zielone oraz parkingi.
Kompleks ma być wzorowany na podob−
nych obiektach funkcjonujących m.in.
w Szwajcarii czy na Słowacji. 

Wody – o temperaturze ponad 80 stop−
ni – będą czerpane z około 2,5 tys. me−

trów. Na takiej głębokości jest ogromne,
zasolone morze z zasobami, które pod
względem leczniczym są zbliżone jako−
ściowo do ciechocińskich. Zespół
wszystkich basenów zewnętrznych ma
mieć ok. 5 tys. mkw. powierzchni,
a wewnętrznych do 2 tys. mkw. W hali
głównej baseny zostaną umieszczone na
różnych poziomach, tak aby rodzice mo−
gli z góry obserwować dzieci. 

– Po obejrzeniu miejsca, gdzie ma
powstać centrum, musimy się zastano−
wić, w jaki sposób poprowadzić pro−
jekt, aby bez zbędnego opóźnienia zo−
stał on zrealizowany – mówi marszałek
województwa Adam Struzik. 

Jak przewidują władze Gostynina,
pracę w samym Centrum może otrzy−
mać około tysiąca osób, a w towarzy−
szącej infrastrukturze, czyli w barach,
restauracjach, pensjonatach, handlu
i agroturystyce – kolejne 250 osób.
– To wielka szansa dla całego subre−
gionu – uważa burmistrz Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski. – Odwie−
dzać nas będą nie tylko mieszkańcy
Mazowsza, ale i całego kraju.

Inwestycja będzie realizowana etapa−
mi i potrwa nawet kilka lat. Najpierw
powstanie kompleks z basenami, resta−
uracjami i balneologią. M.D.

Leczyć się jak w Szwajcarii

Radni przyjęli uchwały w sprawie miej−
scowych planów zagospodarowanie prze−
strzennego (mpzp) czterech terenów:

1. przy ul. Żyznej
2. pomiędzy ulicami: Armii Krajowej,

Sikorskiego i Wyszogrodzką na Podolszy−
cach Północ

3. pomiędzy ulicami: Jana Pawła II,
Wyszogrodzką i Czwartaków na Podol−
szycach Południe

4. obszaru ul. Wyszogrodzkiej na odcin−
ku Centrum Handlowo−Usługowego.

Plan dotyczący ul. Żyznej wyznacza
tereny m.in. pod zabudowę wielo− i jed−
norodzinną oraz usługową. Zostały okre−
ślone także granice ulic: lokalnych i do−
jazdowych. Na niektórych działkach bę−
dą mogły powstać budynki o 3−5 kondy−
gnacjach, ale nie przekraczające wyso−
kości 16 metrów. Natomiast na innych,
gdzie mają powstać budynki mieszkalne
(szeregowe lub grupowe) i usługowe
wolnostojące, wysokość budynków nie
może przekroczyć trzech kondygnacji.
Plan ustala zasady podziału nieruchomo−
ści na działki nie mniejsze niż: 2,5 tys.
mkw., 1 tys. mkw., 700 mkw., 200 mkw.
W mpzp ustalono także, jakie i gdzie
mogą powstać parkingi. 

Drugi miejscowy plan zagospodarowa−
nia, na Podolszycach Północ obejmuje ob−
szar o pow. 10,5 ha i wyznaczają go linie:
od północy ul. Sikorskiego, od wschodu
i zachodu – ul. Armii Krajowej, a od po−

łudnia – ul. Wyszogrodzka. Na tym terenie
będą mogły powstać: obiekty usługowe,
budynki handlowe o powierzchni sprzeda−
ży powyżej 2 tys. mkw. oraz bloki miesz−
kalne. Dopuszcza się także zabudowę
obiektami biurowymi, zakładami opieki
medycznej oraz mogą tam powstać szkoły
i instytucje badawcze. Na terenie przezna−
czonym na obiekty handlowe powyżej 2
tys. mkw. nie można będzie zbudować: hal
używanych do targów, aukcji i wystaw,
targowisk pod dachem i stacji paliw. 

Obszar pomiędzy ulicami: Jana Pawła
II, Wyszogrodzką i Czwartaków na Po−
dolszycach Południe obejmuje 13,5 ha.
Tu będą mogły powstać budynki podob−
ne do tych, które określono w poprzed−
nim mpzp. Jednak na obszarze przezna−
czonym na budynki powyżej 2 tys. mkw.
powierzchni handlowej, dopuszcza się
budowę stacji paliw.

Ostatni plan określa zasady zagospo−
darowania przestrzennego na obszarze
7,94 ha. Wyznacza on tereny przeznaczo−
ne pod komunikację, zieleń oraz roz−
mieszczenie obiektów handlowych
o pow. sprzedaży powyżej 2 tys. mkw.
Plan ustala także zasady obsługi, przebu−
dowy i rozbudowy systemów infrastruk−
tury technicznej. W mpzp mowa jest
również m.in. o możliwości budowy na
tym terenie nadziemnego przejścia pie−
szego oraz linii tramwajowej w pasie
środkowym dzielącym jezdnie. (m.d.)

Plany uchwalone

Agencja Rewitalizacji Starówki po−
szukuje firmy, która wybuduje budynek
przy ul. Grodzkiej 8. Obiekt stanie na
działce o pow. 1078 mkw., w miejscu ro−
zebranej oficyny południowej od strony
ul. Małachowskiego. Będzie to 14−me−
trowy budynek wielorodzinny, składają−
cy się z czterech kondygnacji (w tym
poddasze). Stanie w strefie ochrony kon−
serwatorskiej, dlatego jego kształt i for−
ma architektoniczna dostosowane będą

do istniejącej zabudowy, np. okna będą
drewniane. Na parterze znajdą się dwa
lokale usługowe o pow. 44,80 i 38,40
mkw. Na I, II piętrze oraz poddaszu bę−
dzie dziewięć mieszkań o powierzchni
od 20,46 do 64,72 mkw. Dostęp do loka−
li usługowych będzie możliwy również
dla osób niepełnosprawnych.

Prace przy budowie przy ul. Grodz−
kiej 8 powinny zakończyć się 31 mar−
ca 2008 roku. (m.d.)

Stary odnowiony
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dokończenie ze str. 1
Dlatego z perspektywy ekonomicznej

i socjologicznej – rodzina z co najmniej
trojgiem dzieci (a z demograficznej – z
co najmniej czworgiem dzieci) to wła−
ściwy model podstawowej komórki
społecznej, stanowiący istotne źródło
demograficznego potencjału Polski. 

Paradoks polega na tym, że rodziny
wielodzietne (które będą ponosiły ciężar
nie tylko utrzymania demograficznego
potencjału Polski, ale dzieci z tych ro−
dzin będą w przyszłości ponosiły także
koszty nieuchronnych następstw powię−
kszania się grupy obywateli w wieku po−
zaprodukcyjnym) mają pod względem
ekonomicznym, zdrowotnym i eduka−
cyjnym najtrudniejszą sytuację.

Polityka prorodzinna?

Co zrobić, aby odwrócić negatywne
tendencje? Zdaniem ekspertów napra−
wiać i zmieniać prawo. Nie można
„produkować” takich ustaw, jak ta
o świadczeniach rodzinnych z 2003 r.,
która doprowadziła do fali rozwodów
(zwłaszcza w rodzinach, gdzie wycho−
wywało się dwoje lub więcej dzieci)
z powodów ekonomicznych, bo „opła−
cało się” być matką samotnie wycho−
wującą dzieci. Nie zmienią też tych
negatywnych tendencji akcje okazjo−
nalne i doraźne, tj. „becikowe”. 

Potrzebne są działania komplekso−
we i długofalowe, chociażby spełnie−
nie postulatu neutralności podatku
względem rodziny i obniżki podatku
VAT na artykuły dziecięce. Z tym
ostatnim będzie ciężko. To wielka
przegrana naszych negocjatorów
przed wejściem do UE. Większość
krajów w negocjacjach dwustronnych
zagwarantowała sobie zwolnienia od
obowiązku stosowania podstawowej
stawki VAT na towary i usługi dzie−

cięce, a my nie. Teraz nie jest to już
tak proste do przeprowadzenia. Dla
przykładu warto podać Niemcy, gdzie
kwota wolna od podatku wynosi pra−
wie 8000 euro na każde dziecko (wy−
sokość kwoty wolnej nie jest uzależ−
niona od wysokości dochodu podatni−
ka), mimo że maksymalna stawka
VAT wynosi 16 proc., a wiele usług
i towarów dziecięcych jest całkowicie
zwolnionych z VAT. W Polsce staw−
ki podatku VAT na towary i usługi
związane z wychowaniem dzieci są
najwyższe w Unii Europejskiej
(22%); w wielu krajach nie przekra−
czają wspomnianych 16 proc. Najle−
piej zacząć zatem od zmiany systemu
podatkowego.

– Staramy się stworzyć taki system
podatkowy, aby sprzyjał odpisywaniu
od podatku stosownych kwot, jeśli ktoś
ma dziecko i tu powinna występować
progresywność – zapewniał w Płocku
Krzysztof Putra. – Jeśli mówimy
o sprawie dostępu do mieszkań to też
pracujemy nad takim systemem finan−
sowania budowy mieszkań, żeby sprzy−
jał szczególnie młodym ludziom zakła−
dającym rodziny.

Jakie będą efekty? Pozostaje nam
tylko czekać. (rł)
* Więcej o IV Światowym Kongresie
Rodzin na www.kongresrodzin.org.pl

Chrońmy polską rodzinę
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Po raz piąty w tym roku, w Urzę−
dzie Stanu Cywilnego dla par obcho−
dzących złote gody zabrzmiał marsz
Mendelshona.

Swój jubileusz świętowali: Sabina
i Piotr Gąszewscy, Marianna i Bole−
sław Gorzelewscy, Anna i Kazimierz
Luzińscy, Elżbieta i Stanisław Łuka−
szewscy, Janina i Jan Rakowscy, Te−
resa i Jerzy Sztandera, Mirosława
i Bronisław Skierkowscy, Jadwiga
i Stanisław Szadkowscy. Małżonko−
wie otrzymali z rąk prezydenta mia−
sta Mirosława Milewskiego medale

Prezydenta RP „Za długoletnie poży−
cie małżeńskie” oraz dyplomy.
Pałac Ślubów wypełniony był po
brzegi; na uroczystość, oprócz naj−
bliższych rodzin jubilatów, przybyli
również przyjaciele. Specjalnie dla
nich zabrzmiały: „Psalm dla ciebie”
z Psałterza Wrześniowego Piotra Ru−
bika, ludowa melodia cygańska, czar−
dasz oraz „Graj cyganie” w wykona−
niu skrzypka Bogdana Rozumka.

Na zakończenie uroczystości jubilaci
i ich rodziny wznieśli toast lampką
szampana. (l.g.)

Złote gody

Od września zostanie uruchomione
przedszkole czynne do godziny 19. Do
pracy w godzinach 6 – 19 (godziny
pracy będą zależeć od zainteresowania
rodziców) wytypowano Miejskie
Przedszkole nr 14 przy ul. Miodowej
8/1. Wydział Edukacji UMP chce
w ten sposób dać rodzicom większe
możliwości dostosowania godzin
przyprowadzania pociech do przed−
szkola do indywidualnych potrzeb. 

Do przedszkola mogą być zapisane
dzieci, których rodzice pracują na
zmiany lub do późnych godzin.
W przedszkolu zapewnione będą 4 od−
płatne posiłki: śniadanie o godz. 9
(śniadanie nie jest obowiązkowe dla
dzieci, które są przyprowadzane bez−
pośrednio przez zajęciami ok. godz.
10), obiad o godz. 12, podwieczorek
o godz. 14.30, kolacja o godz. 17 (ko−
lacja jest obowiązkowa dla dzieci, któ−
re są zgłoszone na czas pobytu
w przedszkolu do godz. 18 — 19)

Rodzice zainteresowani zapisem
dzieci do przedszkola mogą zgłaszać
się do placówek na początku kwietnia.
Więcej informacji na temat pracy
przedszkoli można uzyskać na miej−
scu. (lgrł)

Przedszkole do dziewiętnastej
Wykaz godzin pracy 
miejskich przedszkoli (MP) 
w roku szkolnym 2007/08
(od 1 września 2007 r.):

godz. 6. – 19
Miejskie Przedszkole nr 14, ul. Miodowa

8/1 (wydłużono o 2 godziny)
godz. 6 – 17
– bez zmian
MP nr 1 przy ul. Kościuszki 7, MP nr 4

przy ul. Czwartaków 18b, MP nr 12 przy
ul.Misjonarskiej 12, MP nr 21 przy ul.
Reja 4, MP nr 27 przy ul. Reja 28, MP
z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 przy
ul. Padlewskiego, MP nr 37 przy ul. Hu−
balczyków 5
– wydłużono o pół godziny
MP z Oddziałami Integracyjnymi nr 3

przy ul. Gałczyńskiego 7, nr 6 przy ul.
Łączniczek 14, MP nr 10 przy ul. M. C.
Skłodowskiej 2a, MP nr 11 przy ul. Biel−
skiej 26/1, MP nr 13 przy ul. Kolejowej 6,
MP z Oddziałem Specjalnym nr 17 przy
ul. Kossobudzkiego 10, MP nr 19 przy ul.
Słowackiego 27, MP nr 20 przy ul. Do−
browolskiego 4, MP z Oddziałami Inte−
gracyjnymi nr 31 przy ul. Szarych Szere−
gów 32, Miejskie Przedszkole nr 35 przy
ul. Piaska 3 
godz. 6 – 16.30
– bez zmian
MP nr 2 przy ul. Browarnej 6, MP nr 8

przy ul. Kazimierza Wielkiego 52, MP nr
9 przy ul. Krótkiej 1, MP nr 15 przy ul.
Piasta Kołodzieja 4, MP z Oddziałami In−
tegracyjnymi nr 16 przy ul. Wolskiego 8,
MP nr 29 przy ul. Kochanowskiego 7
– wydłużono o pół godziny
MP nr 25 przy ul. Kazimierza Wielkiego

6b, MP nr 34 przy ul. Pocztowej 9 

Wielu emerytów i rencistów, obok
pobieranego z ZUS świadczenia, pra−
cuje zawodowo. Nie zawsze jednak
pamiętają, o granicach zarobków, któ−
rych przekroczenie może spowodować
zmniejszenie lub całkowite zawiesze−
nie tych świadczeń. Przypomnijmy za−
tem te progi. Prezes Głównego Urzędu
Statystycznego ogłosił, iż przeciętne
wynagrodzenie w czwartym kwartale
2006 r. wyniosło 2 662,51 zł. Oznacza
to, iż od dnia 1 marca 2007 r:

1. emeryt lub rencista może osią−
gnąć przychód do kwoty 1 863,80 zł,
stanowiącej 70% w/w kwoty przecięt−
nego wynagrodzenia, który pozostaje
bez wpływu na wysokość pobieranego
świadczenia,

2. przychód od kwoty 1 863,81 zł do
kwoty 3 461,29zł tj. od 70% do 130%
przeciętnego wynagrodzenia, powodu−
je zmniejszenie świadczenia o kwotę
przekroczenia, nie więcej niż o kwotę
maksymalnego zmniejszenia tj:

− 413,37 zł – przy emeryturze, rencie
z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

− 310,05 zł – przy rencie z tytułu
częściowej niezdolności do pracy,

− 351,38 zł – przy rencie rodzinnej
dla jednej osoby.

3. przychód osiągany powyżej 3
461,30 zł powoduje zawieszenie wyp−
łaty świadczenia.

Zawieszeniu ani zmniejszeniu bez
względu na wysokość osiąganego
przychodu nie podlegają emerytury
osób, które osiągnęły wiek: 60 lat ko−
biety i 65 lat mężczyźni.

Nie zmniejsza się ani nie zawiesza
w razie osiągania przychodu także:

– rent inwalidy wojennego i rent ro−
dzinnych po tym inwalidzie,

– rent inwalidy wojskowego, któ−
rego niezdolność do pracy powstała
w związku ze służbą wojskową
i rent rodzinnych po tym inwali−
dzie.

4. Świadczenie przedemerytalne wy−
nosi aktualnie 711,54 zł. dopuszczalna
kwota przychodu – 1 190,20 zł.

5. Renta socjalna wynosi 501,87 zł
przychód, którego przekroczenie po−
woduje zawieszenie wypłaty renty
– 798,80 zł. 

Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy O/ZUS w Płocku) 

ZUS informuje

EMERYCIE, kontroluj swój przychód 
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Edyta Kalinowska, studentka PWSZ
przybliżyła temat Uniwersytetów
Trzeciego Wieku w Europie i Polsce.
– Emerytura nie oznacza końca aktyw−
ności – mówiła. – Uniwersytety Trze−
ciego Wieku pokazują, że wiedza nie
jest zarezerwowana tylko dla ludzi
młodych. Pierwszy uniwersytet dla se−
niorów powstał w Tuluzie (Francja)
w 1973 roku. Zaraz potem tego typu
placówki rozwinęły się w Belgii, Ka−
nadzie i Szwajcarii. W Polsce pier−
wszy Uniwersytet Trzeciego Wieku
powstał w 1975 roku w Warszawie
przy Centrum Medycznego Kształce−
nia Podyplomowego, a jego założy−
cielką była Halina Szwarc. Przez ko−
lejne dziesięć lat przybyło 12 takich
placówek. Dziś w Polsce działa ponad
100 uniwersytetów dla seniorów. Ich
działalność wiąże się, bardziej lub
mniej ściśle, z wyższymi uczelniami. 

Studenci−seniorzy dzięki uniwersy−
tetom trzeciego wieku próbują dotrzy−
mać kroku szybko rozwijającej się cy−
wilizacji. – Dzięki temu ludzie starsi są
młodzi duchem i w ten sposób potrafią
spowolnić tykanie zegara biologiczne−
go – mówiła Kalinowska.

W Płocku Uniwersytet Trzeciego
Wieku działa od lutego 2002 roku. Pa−
tronat naukowy sprawuje nad nim
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodo−
wa. Od początku działalności mieści
się w siedzibie Związku Nauczyciel−
stwa Polskiego, w Domu Broniew−
skiego przy ul. Kościuszki 24. 

Obecnie w płockim uniwersytecie
uczy się 181 słuchaczy: 170 kobiet
i 11 mężczyzn w wieku od 53 do 80
lat. Najliczniejszą grupę stanowią oso−
by w wieku 60−69 lat. Jest ich aż 69.
W wieku 80 lat są cztery panie. 41
proc. słuchaczy, czyli 74 osoby ma
wykształcenie wyższe. Pozostali mają
wykształcenie średnie. Najliczniejszą
grupę z wykształceniem wyższym sta−
nowią pedagodzy, a ze średnim – eko−
nomiści i technicy. – W bieżącym roku
do swojego grona przyjęliśmy 79 no−
wych członków – opowiadała Janina
Czaplicka, prezes Uniwersytetu Trze−
ciego Wieku (na zdjęciu).

Źródłem utrzymania są coroczne
składki, które w tym roku wynoszą 50
zł od osoby. 

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego
Wieku spotykają się przynajmniej dwa
razy w miesiącu: na wykładzie nauko−
wym lub na innych zajęciach, najczę−
ściej poza siedzibą placówki.

Studenci−seniorzy organizują wiele
wycieczek po Płocku, ale także wyjeż−
dżali m.in. do Warszawy, Torunia,
Włocławka. Dzięki Uniwersytetowi
Trzeciego Wieku mieli okazję zwie−
dzić Sejm, Bibliotekę Uniwersytetu
Warszawskiego, a także byli na wy−

cieczce Śladami Powstania Warszaw−
skiego.

– Nie byliśmy jeszcze u Prezydenta
Płocka, ale liczymy, że niedługo to na−
stąpi – żartowała prezes. 

Seniorzy spotykają się także na
wczasach w Kołobrzegu czy Włady−
sławowie. W tym roku planują wybrać
się do Łeby. – Słuchacze odwiedzają
Muzeum Mazowieckie, Diecezjalne,
teatr, Płocką Galerię Sztuki – mówiła
Czaplicka. – To nasz mały sukces, że
dzięki nam nasi studenci uczestniczą
w życiu kulturalnym Płocka. 

Podstawową formą działalności
płockiego uniwersytetu są wykłady.
W ciągu pięciu lat odbyło się ich aż 45
z różnych dziedzin, m.in. psychologii,
socjologii, historii sztuki, literatury,
etyki, medycyny, ochrony środowiska
i wielu innych. – Duże wsparcie mamy
od pracowników Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej – opowiadała Cza−
plicka. 

W płockim Uniwersytecie działa
dziesięć sekcji tematycznych, m.in.:
plastyczna, rękodzielnicza, informa−
tyczna, turystyczno−krajoznawcza, re−
habilitacyjna, basen, literacko−dysku−
syjna, gospodarcza, redakcyjna, gim−
nastyczno−usprawniająca.

Studenci−seniorzy mogą również
uczyć się języka angielskiego, nie−
mieckiego lub włoskiego. Przy Uni−
wersytecie działają także dwa kółka:
nordic walking i brydżowe. – Każda
sekcja realizuje autorski plan działań,
a zajęcia prowadzone są społecznie
– opowiada prezes. 

Poza tym seniorzy spotykają się
przy innych jeszcze okazjach: świąt
Bożego Narodzenia, Wielkanocy,
Dnia Kobiet itp. 

W najbliższym czasie, na przełomie
maja i czerwca, Uniwersytet chce wy−
dać publikację o pięciu latach swojej
działalności, a we wrześniu zorganizo−
wać dużą konferencję naukową. 

Małgorzata Domańska

Płocki Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodził pięciolecie
swojej działalności. Uroczystości odbyły się 26 marca w sie−
dzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego. 

Zatrzymać 
biologiczny zegar

Makieta „Radziwie 100 lat temu”

Szkoła Podstawowa nr 5 już drugi rok
realizuje projekt edukacyjny „Nasza
szkoła – szkołą wspierającą uzdolnie−
nia”, finansowany przez Urząd Miasta
Płocka. Pięć klas uczestniczy w zaję−
ciach, których celem jest aktywizowanie
twórczej postawy uczniów. 

W ramach projektu ogłoszono kon−
kurs „Radziwie – nasza dzielnica”. Był
on skierowany do wszystkich mieszkań−
ców lewobrzeżnej części Płocka i spotkał
się z dużym lokalnym zainteresowaniem.
W konkursie wzięło udział ponad 80
osób w różnym wieku, w tym uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 5, Gimnazjum nr
3, ich rodzice i dziadkowie. Organizato−
rzy konkursu stworzyli uczestnikom
możliwość artystycznej wypowiedzi na
kilku płaszczyznach: plastycznej, lite−
rackiej oraz w formie pracy przestrzen−
nej wykonanej przez całą rodzinę. 

Do komisji konkursowej, oceniającej
prace, zaproszeni zostali: dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 5 p. Agata Mazur, prze−
wodnicząca Rady Mieszkańców Osiedla
Radziwie p. Urszula Malesa, ks. pro−
boszcz Krzysztof Jaroszewski, nauczycie−
le z Gimnazjum nr 3: pp. Elżbieta Misiak−
nauczycielka sztuki, Tomasz Piekarski−
historyk oraz nauczycielki Szkoły Podsta−
wowej nr 5: pp. Anna Michalska – histo−
ryk i Izabela Bitkowska – polonistka.

Zwycięzcami w poszczególnych kate−
goriach wiekowych zostali:

– prace literackie: Legenda wyjaśnia−
jąca nazwę Radziwie autorstwa Katarzy−
ny Pachniewskiej z Gimnazjum nr 3

– wiersz o Radziwiu napisali: Bernard
Bieniek z Gimnazjum nr 3 i Irena Bie−
niek− mieszkanka Radziwia

– opowiadanie, dotyczące Radziwia,
na podstawie relacji babci, dziadka, naj−
ciekawiej napisała Marta Kaczkowska
z Gimnazjum nr 3

– prace plastyczne: Najładniejsze
miejsce w Radziwiu namalowałi: Alek−
sandra Mikołajewska ze Szkoły Podsta−
wowej nr 5, Monika Rogulska z Gimna−
zjum nr 3 i Kacper Krysiński (najmłod−
szy, czteroletni uczestnik konkursu)

– Herb Radziwia najlepiej wykonały:
Marta Świetlik z SP nr 5 i Małgorzata
Kowalska z G nr 3

– makiety przedstawiające Radziwie to
praca grupowa zespołu uczniów klasy
IIIa z SP nr 5 i uczennic klasy III z G nr 3.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wrę−
czenie nagród wszystkim uczestnikom
konkursu miało miejsce 13 marca br.
w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 5.
Nagrody ufundowali sponsorzy, m.in.
Rada Mieszkańców Osiedla Radziwie.
Uczestnicy uroczystości mieli możli−
wość obejrzenia wystawy pokonkurso−
wej w holu szkoły.

Organizatorki konkursu
(Barbara Stanisz, Marzenna

Matkowska, Alicja Dąbrowska,
Krystyna Brągalska)

RADZIWIE
Gdy tu zamieszkałem
miałem zaledwie roczek.
Tu na wale nad Wisłą
zrobiłem pierwszy kroczek.

Piękna jest Wisła
Co przy Radziwiu płynie,
kto na Wzgórze Tumskie spojrzy,
temu łza z oka spłynie.
(...)
Piękny jest kościół w Radziwiu,
który ma już 100 lat.
Tu przystąpiłem do I komunii
i chciałbym tu mieszkać wiele lat.
(fragmenty wiersza napisanego

przez 10−letniego Karola Salamandrę
z SP nr 5)

„Radziwie – nasza dzielnica”

Więcej dla nauczycieli
Na marcowej sesji miejscy radni uchwalili regulamin wynagradzania na−

uczycieli na rok 2007, zakładający m.in. wzrost dodatku motywacyjnego
dla płockich nauczycieli do 7 procent. 

W stosunku do ub. r. to wzrost o 1 procent. Wzrośnie też, o 5 proc., dodatek
za uciążliwe i trudne warunki pracy, a za wychowawstwo z 60 do 70 zł. 

Średnio o 30 procent więcej dostaną dyrektorzy i wicedyrektorzy w ramach
dodatków funkcyjnych. Regulamin przewiduje też wzrost dodatku funkcyjnego
dla dyrektorów szkół, w których odbywają się egzaminy maturalne lub z przy−
gotowania zawodowego. Za każde dwie takie klasy dodatek funkcyjny będzie
podwyższony o jedną pozycję w tabeli. 

Zasady wynagradzania nauczycieli określone w regulaminie dotyczą wszyst−
kich nauczycieli zatrudnionych na postawie Karty Nauczyciela w jednostkach
miejskich, działających zarówno na podstawie ustawy o systemie oświaty, jak
i ustawy o pomocy społecznej. (rł)

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I



6 Sygnały Płockie

*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Tylko przez pierwsze trzy miesiące
2007 roku w Płocku i powiecie, 26
osobom postawiono zarzuty w sprawie
narkotyków. – Do policyjnego aresztu
trafiają najczęściej dilerzy – mówi
Mariusz Gierula, rzecznik prasowy po−
licji. – Przy sobie mają narkotyki, war−
te często nawet kilkanaście tysięcy zło−
tych. 

Najpopularniejszymi środkami odu−
rzającymi rozprowadzanymi w Płocku
i powiecie są: marihuana i amfetami−
na. Policjanci zajmują się również wy−
krywaniem wytwórni narkotykowych.
Ostatnio, pod Płockiem znaleźli plan−
tację marihuany. Narkotyki wytwarza−
ne były w specjalnie przygotowanym
pomieszczeniu. Sprawcy wyposażyli
je w system nawadniania, wentylacji
i ogrzewania. Rośliny hodowane były
w donicach, nad którymi umieszczono
specjalne lampy. – Uzyskany w ten
sposób narkotyk miał trafić do dilerów
na terenie Mazowsza, jak również wo−

jewództwa kujawsko−pomorskiego
– opowiada rzecznik. 

Kilka dni temu w ręce policjantów
wpadł 18−letni chłopak. Funkcjonariu−
sze znaleźli przy nim torebki z marihua−
ną i amfetaminą. Po przeszukaniu piw−
nicy jego mieszkania, okazało się, że
chłopak przechowuje w niej 70 gram
marihuany i 30 gram amfetaminy. – Za−
bezpieczyliśmy także specjalny młynek,
który służył do rozdrabiania porcji nar−
kotyków – mówi Mariusz Gierula. 

Płoccy policjanci stawiają również
na profilaktykę, którą kierują głównie
do młodzieży szkolnej. Spotkania od−
bywają się w szkołach, bibliotekach
i klubach osiedlowych. – Ponadto
o szkodliwości narkotyków funkcjona−
riusze rozmawiają z płocczanami pod−
czas dużych imprez masowych – opo−
wiada rzecznik. – Działalność profi−
laktyczną aktywnie wspiera Urząd
Miasta, który finansuje działalność in−
formacyjną. (m.d.)

Przeszukują i znajdują
Do nietypowej kradzieży doszło

przy ul. Batalionu Parasol. 59−letni
Ryszard T. ukradł sukę rasy stafford.
Sprawca zabrał smycz i kaganiec.
Dwa dni później policyjny patrol przy
ul. Dobrzyńskiej zauważył leżącego
na trawniku mężczyznę, a obok niego
biało−żółtego stafforda. – Okazało
się, że mężczyzna jest pijany, a pilnu−
jący go pies został skradziony dwa
dni wcześniej – opowiada Mariusz
Gierula, rzecznik prasowy policji.

Sprawca spędził noc w Izbie Wy−
trzeźwień, a następnie postawiono mu
zarzut kradzieży, za co grozi do pięciu
lat pozbawienia wolności. Psa przeka−
zano właścicielowi. (m.d.)

Pies upilnował

Uwaga kierowcy! Płocka Straż Miej−
ska posiada już dostęp do Centralnej
Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
W praktyce oznacza to, że jeśli za szybą
swojego samochodu znajdziesz mandat,
nie unikniesz kary. Do tej pory zdarzało
się, że kierowcy lekceważyli mandaty
i np. wyrzucali je. – Teraz dzięki CEPiK−
owi szybko możemy ustalić, kto jest wła−
ścicielem pojazdu i wezwać taką osobę
do naszej siedziby – wyjaśnia Jolanta
Głowacka, rzecznik Straży Miejskiej.

Przez ostatnie tygodnie strażnicy pro−
wadzili akcję edukacyjną wśród kierow−
ców, którzy narażali na niebezpieczeń−
stwo innych uczestników ruchu. – Naj−
częściej parkowali oni w niedozwolo−
nych miejscach, szczególnie w rejonie
Starego Miasta, ulicy Bielskiej i koło
szpitala wojewódzkiego – opowiada Gło−
wacka. – Niestety, nadal takie sytuacje

nie należą do rzadkości i dlatego musimy
podjąć bardziej restrykcyjne działania.

Od tej pory, strażnicy będą zakładać
blokady na koła i dodatkowo wykonają
zdjęcie źle zaparkowanego pojazdu.
Osoba, która popełniła wykroczenie ma
dwa dni na zgłoszenie się do siedziby
Straży Miejskiej. Jeśli tego nie zrobi,
funkcjonariusze użyją CEPiK−u i ziden−
tyfikują właściciela pojazdu. Strażnicy
mogą pouczyć kierowcę, który źle zapar−
kował, ale tylko wtedy, gdy udokumen−
tuje on zdarzenie losowe, które zmusiło
go do takiego zachowania. W innym
przypadku musi się z liczyć z mandatem.
– Jeśli sprawca odmówi przyjęcia go,
sprawa trafia do zespołu ds. wykroczeń,
a potem wysyłamy wniosek, wraz ze zdję−
ciem z miejsca popełnienia wykroczenia,
o ukaranie do sądu grodzkiego – wyjaś−
nia rzecznik. (m.d.)

Aparaty i CEPiK

* Z garażu przy ul. Kwiatka złodzieje za−
brali osiem krążków przewodów mie−
dzianych oraz 15 pokrywek zamykają−
cych korytka z kablami. Właściciel
oszacował straty na ok. 6 tys. zł. 

* Do policyjnego aresztu trafił 19−letni
płocczanin, u którego znaleziono jed−
ną torebkę foliową z suszem roślin−
nym. Po przeszukaniu jego mieszka−
nia policjanci zabezpieczyli 12 podob−
nych torebek. Zatrzymanie nastolatka
miało miejsce przy ul. Przemysłowej. 

* Na stacji paliw przy ul. Bielskiej zło−
dzieje ukradli obywatelowi Litwy por−
tfel z pieniędzmi, dowodem osobi−
stym, prawem jazdy i kartą bankoma−
tową. Straty oszacowano na 1370 zł. 

* 21−letni płocczanin, po oderwaniu
klipsa zabezpieczającego, próbował
ukraść ze sklepu przy ul. Królewiec−
kiej spodnie o wartości 260 zł.
Sprawca został zatrzymany i prze−
wieziony do policyjnego aresztu.

* Na terenie giełdy samochodowej
funkcjonariusze zatrzymali trzech
płocczan, którzy sprzedawali ubra−
nia z podrobionymi znakami za−
strzeżonymi dla markowych firm
odzieżowych. 

* Na ul. Grabówka w ręce policji wpadł
28−letni kierowca żuka. Nie dość, że
jechał z nadmierną prędkością, to
w wydychanym powietrzu miał po−
nad trzy promile alkoholu. Mężczyz−
na noc spędził w areszcie, a samo−
chód przekazano właścicielowi. Pi−
janemu kierowcy grożą dwa lata

więzienia, wysoka grzywna i utrata
prawa jazdy. 

* Trzech mężczyzn napadło na 22−let−
niego płocczanina, pobiło go, a na−
stępnie ukradło telefon komórkowy.
Do zdarzenia doszło przy ul. Wyszo−
grodzkiej. 

* Policjanci, którzy pełnili służbę przy ob−
słudze monitoringu, zauważyli, że
dwaj sprawcy kradną portfel mężczyź−
nie leżącemu za kioskiem Ruchu przy
ul. Tysiąclecia. Wysłany na miejsce
patrol, zatrzymał 18− i 19−latka i prze−
wiózł ich do policyjnego aresztu. 

* Z pizzerii przy Nowym Rynku zginęły
dwa telefony komórkowe. Kradzieży
dokonał 20−letni płocczanin. 

* Policjanci zatrzymali 48−letniego męż−
czyznę, który kradł prąd z oprawy
oświetleniowej na klatce schodowej
budynku przy ul. Kwiatka. 

* 27−letni kierowca Forda Transita
skręcając w lewo, nie ustąpił pier−
wszeństwa przejazdu i zderzył się
z BMW. Obrażenia odniósł 24−let−
ni pasażer BMW, który trafił do
szpitala. Do zdarzenia doszło przy
ul. 1 Maja.

* Na ul. Łukasiewicza, nieznany spraw−
ca wyrwał kobiecie z ręki torebkę,
w której był portfel z pieniędzmi
oraz dokumentami. 

* Z szatni szpitala wojewódzkiego zginął
telefon komórkowy. 

* Z BMW zaparkowanego przy ul. Piaska
zginęły halogeny, zderzak i tablice re−
jestracyjne. (m.d.)

Kronika policyjna

Uwaga pasażerowie autobusów linii nr
8. W związku z remontem ulicy Popłaciń−
skiej – na odcinku od ul. Portowej do ul.
Sołdka – nastąpiły zmiany tras na tej linii. 

Dla autobusów kończących bieg przy
Stoczni Rzecznej Centromost trasa obja−
zdu przebiega ulicami:

– w kierunku stoczni: od ronda Lajour−
die – ulicą Portową do skrzyżowania z ul.
Popłacińską

– w kierunku Medycznej: od skrzyżo−
wania ul. Popłacińskiej i Portowej – uli−
cą Popłacińską do skrzyżowania z ul.
Kolejową.

Na trasie objazdu ustawione zostały
przystanki zastępcze: przy ul. Portowej
ok. 100 metrów za rondem Lajourdie
(przystanek Kolejowa−Strażacka w tym
kierunku nie obowiązuje) oraz w rejonie
skrzyżowania ul. Portowej z Popłacińską.

Dla autobusów jadących do Nowego
Duninowa trasa objazdu przebiega ulica−

mi: Popłacińską – Zagroda – przejazd do
ul. Zielonej przy ośrodku zdrowia – Zie−
loną – Szkutniczą – Teligi – Sołdka
– Popłacińską. 

Na trasie objazdu ustawiono przysta−
nek zastępczy przy ul. Sołdka w rejonie
skrzyżowania z ul. Popłacińską. Objazd
obowiązuje w obu kierunkach.

Z utrudnieniami muszą się również li−
czyć inni kierowcy, którzy udają się
w stronę Włocławka. Powinni oni korzy−
stać z objazdów:

– dla pojazdów do 3,5 tony ulicami:
Kolejową, Zieloną, Szkutniczą i Sołdka

– dla pojazdów do 12 ton ulicą Kolejo−
wą, przez Łąck i Soczewkę

– powyżej 12 ton ulicą Kolejową, przez
Łąck, Gostynin, Nowy Duninów

Zmiany w organizacji ruchu mogą po−
trwać aż do końca czerwca br., kiedy to
ma zakończyć się przebudowa ul. Popła−
cińskiej. (m.d.)

Zmiany na trasach
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Paul Augustowski został wybrany na
stanowisko prezesa zarządu i dyrektora
generalnego Basell Orlen Polyolefins
Sp. z o.o. (BOP) – spółki joint venture,
utworzonej przez Basell Europe 
Holdings B.V. oraz PKN ORLEN S.A.
Zastąpił on dr Hartmuta Luekera, który
zarządzał firmą od momentu jej pow−
stania w 2003 roku i obecnie powrócił
do struktur Basell i będzie kierował
rozwojem firmy Basell w Rosji oraz
byłych republikach Związku Radziec−
kiego.

Paul Augustowski pracuje dla Ba−
sell Polyolefins od 16 lat i w ostatnim
czasie był odpowiedzialny za zarzą−
dzanie Łańcuchem Dostaw i Planowa−
nia Rynkowego w Ameryce Północ−
nej. W przemyśle chemicznym pracuje
od 24 lat, a swoje doświadczenie za−
wodowe zdobywał w USA oraz w Ja−
ponii. Przed rozpoczęciem pracy w fir−
mie Basell, Paul Augustowski praco−
wał dla Borg Warner Chemicals oraz
General Electrics Plastics. Jest inży−
nierem chemii w zakresie inżynierii
termoplastycznej i przemysłu poliole−
finowego.

– Będziemy nadal rozwijać rynek
poliolefin w Polsce i starać się wy−
przedzać oczekiwania naszych udzia−
łowców” – mówi nowy prezes.

W czasie kiedy dr Lueker zarządzał
BOP, spółka wybudowała i uruchomi−
ła w Płocku dwie światowej skali fa−
bryki do produkcji polietylenu i poli−
propylenu oraz nowoczesną platformę
logistyczną, obsługującą załadunek
ponad 800 tys. ton poliolefin rocznie,
które wytwarzane są w Płocku. BOP
także utworzył spółkę handlową, która
oferuje polskim przetwórcom płockie
produkty oraz materiały z portfolio fir−
my Basell. (ar)

NOWY PREZES BASELL’A

Aż 640 bezrobotnych z Mazowsza
będzie mogło znaleźć pracę przy za−
bezpieczeniu terenów zagrożonych
powodzią i lokalnymi podtopieniami.
Taką szansę daje im realizowany od
2005 roku program pn. „Praca i Środo−
wisko”. Łączny koszt realizacji pro−
gramu wyniesie ponad 5 mln zł, z cze−
go z budżetu województwa pochodzić
będzie ponad 4 mln zł.

Urząd Marszałkowski, Wojewódzki
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Warszawie, Starostwa Powiatowe
oraz Wojewódzki Urząd Pracy realizują
program „Praca i Środowisko” już po
raz trzeci. Dzięki tej inicjatywie w ciągu
2 ostatnich lat bezrobotni wykonali pra−
ce konserwatorskie na odcinkach o łącz−
nej długości 3 450 km. 

Program ma na celu nie tylko zabez−
pieczenie terenów zagrożonych powo−

dzią i lokalnymi podtopieniami, ale
także aktywizację bezrobotnych. Przez
pięć miesięcy, od czerwca do paź−
dziernika, bezrobotni będą pracować
przy konserwacji urządzeń melioracyj−
nych. Zajmą się m.in. wykaszaniem
porostów ze skarp i dna, odmulaniem,
usuwaniem zanieczyszczeń oraz wyci−
naniem krzaków i drzew. 

W 2005 roku przy konserwacji urzą−
dzeń melioracyjnych pracę znalazło
468 osób, w 2006 aż 621. W tym roku
zatrudnionych ma zostać 640 osób,
z czego 63 stanowią osoby z regionu
ciechanowskiego, 158 – ostrołęckiego,
105 – płockiego, 130 – radomskiego,
112 – siedleckiego oraz 72 z około−
warszawskiego. 

Szczegółowe informacje na temat
oferty można uzyskać w Powiatowych
Urzędach Pracy. (m.d.)

Praca dla bezrobotnych 

Regionalny Ośrodek Europejskie−
go Funduszu Społecznego zaprasza
na bezpłatne szkolenia. Mogą z nich
skorzystać przedstawiciele: organi−
zacji pozarządowych (nowopowsta−
jących, związków i porozumień or−
ganizacji pozarządowych, instytucji
pomocy i integracji społecznej, orga−
nizacji pracodawców, zakładów ak−
tywności zawodowej itp.), admini−
stracji publicznej (instytucji rynku
pracy, jednostek samorządu teryto−
rialnego, Ochotniczych Hufców Pra−
cy itp.), szkół i jednostek naukowych
oraz biznesu (przedsiębiorstwa,
związki zawodowe itp.).

18 kwietnia odbędzie się kurs nt.
rozliczania projektów współfinanso−

wanych z EFS – najnowsze wytycz−
ne. 24 kwietnia szkolenie dotyczyć
będzie monitoringu sprawozdawczo−
ści i ewaluacji projektów współfi−
nansowanych z EFS. Ostatnie szko−
lenie pt. Poradnictwo zawodowe i in−
formacja zawodowa dla osób niepeł−
nosprawnych odbędzie się 26−27
kwietnia. 

Wszystkie szkolenia odbędą się na
terenie Szkoły Wyższej im. Pawła
Włodkowica, al. Kilińskiego 12.
Zgłoszenie uczestnictwa należy
przesłać faksem pod numer tel. 024
366 41 94. Formularze zgłoszeniowe
dostępne są na stronie internetowej
www.wlodkowic.pl.

(m.d.) 

Weź udział w szkoleniach

ZUS informuje

Nowa składka na ubezpieczenie wypadkowe
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął akcję wysyłania do płatników informacji o wy−

sokości nowej stopy procentowej składki wypadkowej, jaka obowiązywać ich będzie w roku
składkowym 2007/2008.

Takie zawiadomienie otrzyma z ZUS każdy pracodawca, który zgłosił do ubezpieczenia wy−
padkowego co najmniej 10 osób i złożył informację ZUS IWA za lata 2004, 2005 i 2006. Da−
ne o wypadkach, którym ulegli pracownicy w ciągu tych ostatnich trzech latach zawarte w in−
formacji stanowić będą podstawę do wyliczenia przez ZUS składki wypadkowej. Ustala się ją
poprzez pomnożenie stopy procentowej właściwej dla danej grupy działalności (do której na−
leży płatnik) przez wskaźnik korygujący ustalony dla określonego płatnika.

Ustalona w powyższy sposób nowa wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe będzie
obowiązywać w okresie od 1 kwietnia 2007r do 31 marca 2008r.

Płatnicy naliczą ją poczynając od przychodów wypłaconych bądź postawionych do
dyspozycji pracowników w kwietniu oraz należnych za marzec (wypłacone najpóźniej
do 10 kwietnia). 

Składkę na ubezpieczenie wypadkowe w starej wysokości naliczą ci płatnicy, którzy podczas
sporządzania dokumentacji płacowej za marcowe wynagrodzenie nie będą znali obowiązują−
cej ich nowej stopy procentowej składki wypadkowej. Jednakże prawidłową wysokość tej
składki powinni wykazać przy realizacji dokumentów za m−c kwiecień 2007r. składanych do
ZUS do dnia 15 maja b.r. 

Natomiast pozostali przedsiębiorcy, którzy nie otrzymają informacji z ZUS wysokość stopy
procentowej na ubezpieczenie wypadkowe ustalają samodzielnie wg grupy właściwej dla ich
działalności. 

Przedsiębiorcy na zasiłku opiekuńczym
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 6 marca 2007r orzekł, iż przedsiębiorcy, któ−

rzy wcześniej nie byli uprawnieni do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności oso−
bistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny mogą ubiegać się o to świad−
czenie nawet za siedem lat wstecz.

Wcześniej zasiłek opiekuńczy był przyznawany jedynie pracownikom i członkom rolni−
czych spółdzielni produkcyjnych oraz osobom odbywającym służbę zastępczą.

Do grona osób uprawnionych obecnie włączone zostały m.in. osoby prowadzące dzia−
łalność gospodarczą (i ich współpracownicy), osoby wykonujące pracę na podstawie
umowy zlecenia, umowy agencyjnej (i osoby z nimi współpracujące) oraz nakładcy, o ile
podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. 

Kwota zasiłku opiekuńczego stanowi 80% podstawy wymiaru zasiłku.
Wnioski o przyznanie świadczenia składają:
− do 16 kwietnia b.r. – osoby, których wnioski wcześniej były zakończone decyzją od−

mowną, 
− do 16 czerwca b.r. – osoby, których sprawy były zakończone wyrokiem sadowym,
− do 17 września b.r.– osoby, które wcześniej nie występowały z wnioskiem o zasiłek

opiekuńczy.
Podstawowym dokumentem, warunkującym wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu

sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, jest zaświad−
czenie lekarskie ZUS ZLA.

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym inni członkowie rodziny,
pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić opiekę choremu.
Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do dwóch lat.

Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy O/ZUS w Płocku)

Uczniowie klasy Ic III Liceum Ogól−
nokształcącego im. Marii Dąbrowskiej
w Płocku zaangażowali się w pomoc
mieszkańcom Domu Pomocy Społecz−
nej „Przyjaznych Serc”. Koncern Ener−
getyczny ENERGA SA w pełni popiera
tego rodzaju przedsięwzięcia, dlatego –
odpowiadając na prośbę licealistów –
przekazał pieniądze na zakup zabawek
edukacyjnych, pobudzających prawidło−
wy rozwój intelektualny i sprawność fi−
zyczną podopiecznych placówki.

Pomysłów na wolontariat uczniowie
mieli wiele, ponieważ osób potrzebują−
cych pomocy nie brakuje. Do podjęcia
ostatecznej decyzji wystarczyło jedno
spotkanie z pracownikami i mieszkańca−
mi DPS „Przyjaznych Serc”. 

– Najbardziej ujęła nas radość, z ja−
ką przyjęli nas mieszkańcy. Byli na−
prawdę szczęśliwi, że ktoś chce spędzać
z nimi czas, zwłaszcza, że niektórych
nie odwiedzają nawet ich bliscy. Gdy
dowiedzieliśmy się, że dzieciom brakuje
zabawek dydaktycznych, w pierwszej
chwili postanowiliśmy zorganizować

klasową zbiórkę pieniędzy, ale okazało
się, że przekracza to nasze możliwości
finansowe. Postanowiliśmy zwrócić się
o pomoc do ENERGI i udało się. Dzie−
ciom spodobały się także specjalne gry,
nawiązujące do bezpiecznych zacho−
wań w pobliżu urządzeń energetycz−
nych, które dodatkowo dostaliśmy od
firmy. Bo my nie tylko się z nimi bawi−
my, ale staramy się ich uczyć i rozwijać
– podkreśla Aleksandra Mielnikow,
uczennica III L.O. 

Wolontariat wśród młodzieży jest bar−
dzo cenną inicjatywą, tym bardziej że to
właśnie młodzi ludzie w przyszłości bę−
dą kształtować wartości życia społecz−
nego i politycznego.

– Kierowanie się wrażliwością i tro−
ską o drugiego człowieka uczy toleran−
cji, życzliwości i wzajemnego szacunku.
Cieszę się, że nasza firma mogła pomóc.
Uczniom III LO życzę zarówno wytrwa−
łości, jak i satysfakcji z realizacji obra−
nego celu – dodaje Krzysztof Leśniew−
ski, dyrektor generalny płockiego od−
działu ENERGI. A. N.

Wolontariusze „Przyjaznych Serc”
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CHÓRALNE
MUZEUM

Muzeum Mazowieckie po zmianie lokalizacji
nadal prowadzi działalność na zasadzie mądrze
rozumianej wielowątkowości. W dawnej siedzi−
bie na Wzgórzu Tumskim istotnym i cennym uzu−
pełnieniem wernisaży kolejnych wystaw były
koncerty muzyki kameralnej, dość regularnie or−
ganizowane w Sali Barokowej w ramach „Spot−
kań przy lampie naftowej”. W budynku obecnym
jedynym miejscem, gdzie mogą się odbywać im−
prezy muzyczne (albo literackie: patrz comie−
sięczne spotkania pod egidą lokalnego oddziału
Związku Literatów Polskich), jest o wiele mniej
przytulne patio, otoczone wysokimi ścianami. Że
jednak zawsze to „rozkosz błądzić przez pokoje
z Panią Muzyką we dwoje” – jak stwierdził kie−
dyś Gałczyński – wolno przypuszczać, że muzeal−
ne koncerty także i teraz będą się cieszyć zainte−
resowaniem.

31 marca okazało się ono tak wielkie, że część
audytorium trzeba było rozlokować na wychodzą−
cych na patio balkonach trzech pięter budowli se−
cesyjnej. Ta wysoka frekwencja tłumaczyła się
wszakże dosyć prosto: w ramach zorganizowane−
go w tym dniu „Koncertu chórów” wystąpił Pue−
ri Cantores Plocenses, którego kolejne koncerty
nieodmiennie przyciągają tłumy lokalnych słu−
chaczy.

Dodatkowe znaczenie miał tu zapewne fakt, że
zespół ten wystąpił aż w trzech wcieleniach. Roz−
począwszy działalność jako chór chłopięcy, z cza−
sem przekształcił się w chłopięco−męski, a ostat−
nio zyskał „filię” w postaci chóru dziewczęcego
(dla którego, biorąc za punkt wyjścia obecną ła−
cińską nazwę, logicznym wydawałby się szyld
„Puellae Cantores Plocenses”). Ten ostatni,
z obiektywnych względów nie do końca jeszcze
„dotarty” wykonawczo, zainaugurował wieczór
dwiema, stosownymi do wieku chórzystek, pio−
senkami Zajączek na szosie i Liście. Potem,
w trzech utworach (m.in. popularna Mnogaja le−
ta w opracowaniu samego Siergieja Prokofiewa)
zaprezentowała się męska część PCP, a na koniec,
chyba z najlepszym skutkiem, jego część chłopię−
ca, w siedmiu tematach wahających się między
względnie prostymi stylizacjami ludowymi (Prze−
daj, matko, kunia przedaj w opracowaniu znane−
go kilkadziesiąt lat temu kompozytora Tadeusza
Szeligowskiego), a utworami w duchu nieledwie
modernistycznym (Cantabile A. Koszewskiego).

Największą atrakcją wieczoru okazał się
wszakże występ chóru dziecięcego ze Szkoły Mu−
zyczno−Chóralnej „Radość” z Moskwy, pod dy−
rekcją Tatiany Chajkowej. Zespół ten przedstawił
wybór pieśni z różnych krajów świata, od Mojej
Rosji G. Struwego do tekstu N. Sołowiowej po...
stylizację nowozelandzkiej pieśni ludowej Koli−
bri, prezentując, świetny, jak na wiek członków,
warsztat wokalny i pomysłowość aranżacyjną
(okazjonalne partie solowe, akompaniament Jeka−
teriny Dunajewej na wielofunkcyjnej klawiaturze
w kilku utworach). Na osobną uwagę zasługiwały
inwencja i charyzma estradowa chórzystów (niek−
tóre interpretacje ciekawie wzbogacono o ele−
menty ruchu, choreografii i o zabawne rekwizyty
w rodzaju dużej czerwonej krowy). Kunszt i peł−
na uroku bezpretensjonalność młodych artystów
z Moskwy urzekły płocką publiczność, wynagro−
dzoną zresztą kilkoma bisami, a Pueri Cantores
Plocenses zdopingowały, być może, do ”jeszcze
skuteczniejszej i bardziej zaangażowanej pracy”
(jak wyraziłby się Jan Piszczyk z klasycznego fil−
mu A. Munka) – pozostając z całym uznaniem dla
pracy, jaką ten ostatni zespół już wykonał i sukce−
sów, jakie osiągnął. A. Dorobek

Stereotypy na temat mieszkańców lewobrzeżnej
dzielnicy Płocka krążą na zasadzie prawd pseudohi−
storycznych i wynikają raczej z zazdrości, kom−
pleksów, niezrozumienia niż z jakichkolwiek in−
nych przesłanek. – Swoisty paradoks polega na
tym, że radziwiacy nie wytworzyli negatywnego
obrazu płocczanina, bo najzwyczajniej nie był im
potrzebny – – żartował dr Tadeusz Baraniuk na
spotkaniu 24 marca z mieszkańcami w radziwskim
gimnazjum. – Płocczanie zawsze żyli na wyższym
brzegu i być może dlatego się wywyższali. Takie
spotkania z historią Towarzystwo stara się zorgani−
zować przynajmniej raz w roku. Obok wystąpienia
płockiego etnografa, pracownika naukowego Uni−
wersytetu Warszawskiego, członkowie TMR chcie−
li podzielić się nowymi odkryciami, związanymi
z pochówkiem żołnierzy 19 pp. Odsieczy Lwowa,
dowodzonego przez ppłk. Sadowskiego, który wal−
czył z niemieckim agresorem na radziwskich po−
lach we wrześniu 1939 roku. 

Tobołek radziwiaczki

Tadeusz Baraniuk o faktach i mitach
związanych z Radziwiem mówił już
podczas sesji naukowej „Zróżnico−
wanie kulturowe regionu: Płock
i okolice” w TNP we wrześniu
2006 r. Ten wykład wywołał ży−
wą dyskusję i z pewnością zain−
spirował członków Towarzystwa
Miłośników Radziwia do zaprosze−
nia etnografa na spotkanie z miesz−
kańcami Radziwia. 

Zdaniem Baraniuka, Radziwie
to faktycznie specyficzna dzielni−
ca Płocka. Ta, podkreślana przez
prawobrzeżnych, inność to po
prostu inne typy zachowań i przede
wszystkim wiejski rodowód. Co ra−
czej można uznać za zaletę, bo dzię−
ki temu, relacje międzyludzkie nie
były i nie są anonimowe. Radziwie
nadal zachowuje cechy społeczno−
ści lokalnej o dużych pokładach solidarności są−
siedzkiej. 

Tutaj przed wojną biegali kolędnicy i zapustni−
cy. Chodziło się z letnim gaikiem. A jak pito wód−
kę na weselu to wyłącznie z jednego kieliszka, co
miało podkreślać jedność mieszkającej tu wspólno−
ty. Wspólnoty, która pomagała sobie nawzajem. Po
częstych powodziach i pożarach ludzie robili
„zrzutkę” na najbardziej poszkodowanych sąsia−
dów. Ta inność to też inne zawody: fornalstwo,
warzywnictwo i handel – niezbyt cenione przed
wojną. Niedoceniano fachu ale zauważano, że ra−
dziwiacy są pracowici, a ciężką pracą potrafią
dojść do dużego majątku. „Twardy i uparty jak ra−
dziwiak”, albo „za pietruszkę i buraczki piją radzi−
wiaczki”. 

Miały te radziwianki dużo hartu, odwagi i determi−
nacji, żeby wyruszać na piesze wyprawy nie tylko na
prawy brzeg, ale też do Żychlina, Gąbina, a nawet...
Kutna. Na plecach kilkudziesiąciokilogramowy tobo−
łek z warzywami, na szyi portmonetka, w lewej ręce
kanka z mlekiem, a w prawej koszyk na zakupy. Ten
tobołek to lniana chusta dwa na dwa metry. W trzech
rogach poukładane różne owoce i warzywa, złożone
tak, że nigdy się nie mieszały, wbrew temu co mówi−
ło ludowe powiedzenie („masz bałagan jak u radzi−
wianki w tobołku”). Obraz radziwskiej kobiety, choć
nie zachował się na żadnej fotografii, nadal głęboko
tkwi w umysłach wielu płocczan.

– I najciekawsze jest to, czego jeszcze nie wiemy, to
co mają jeszcze ludzie w głowach. Życzę, żeby ktoś
z radziwiaków się tym zajął – podsumował Tadeusz
Baraniuk. 

Gdzie są ci Niemcy?

Sprawę tajemnic grobowca bohaterów 19 pp przed−
stawił Tomasz Piekarski, nauczyciel lokalnego gim−
nazjum. W ubiegłym roku udało się TMR wraz
z Urzędem Miasta doprowadzić do renowacji gro−
bowca (chodziło o wymianę zniszczonych płyt, za−
gospodarowanie terenu wokół oraz o lekkie podnie−
sienie kamienia z nazwiskami poległych). Sięgnięcie
do ksiąg parafialnych było koniecznością, choćby
dlatego, żeby zweryfikować czy nazwiska zostały
wpisane poprawnie. Zastanawiający był również po−
wód, dlaczego wyryte zostały na kamieniu nie
w układzie alfabetycznym czy hierarchicznym (wg
stopni wojskowych). I jak się można było spodziewać
wniosło to wiele do renowacji grobu – tłumaczył Pie−

karski
Były bowiem dwie tury pochówków.

W księdze parafialnej w notatce z nr 55
spisanej ręką ówczesnego probosz−

cza ks. Franciszka Giergielewicza
czytamy, że pierwszy miał
miejsce na radziwskim cmen−
tarzu 23 września 1939 r.
o godz. 19. Wówczas pocho−
wanych zostało 30 żołnierzy
poległych w dniach 13 – 14

września, których personalia
udało się ustalić. W księdze są

nie tylko ich nazwiska, ale i stopnie
wojskowe, adresy zamieszkania,
a nawet jakiego byli wyznania. Obok
nich złożono 19 ciał żołnierzy i jed−
nego podporucznika, przy których
nie znaleziono żadnych dokumentów.
Ks. Giergielewicz pisze: „przypusz−

czać należy że przynależeli do tegoż 19
pp. O.L.” 
Następny pochówek zorganizowano na−

stępnego dnia o godz. 14. Wówczas pochowano 46
żołnierzy, w tym 16 bezimiennych. Tym razem obok
ciał żołnierzy 19 pp. złożone zostało również ciało
żołnierza Wehrmachtu Kurta Madtnera z Berlina.
Oczywiście nikt po wojnie nie odważył się umieścić
jego nazwiska na grobie polskich bohaterów. 

Podzielony na dwie kolumny napis na płycie za−
chowuje tę chronologię pochówków; po lewej stronie
są nazwiska żołnierzy chowanych 24 września, po
prawej – dzień później. Dlaczego nie ma wśród nich
nazwiska Kurta Madtnera? Po pierwsze nie był pol−
skim bohaterem, tylko żołnierzem wrogiej armii. Po
drugie podczas renowacji pomnika dbano o zachowa−
nie historii grobu, na którym nazwiska niemieckiego
żołnierza nigdy nie było. 

Zastanawiająca jest też w tejże księdze notatka nr
67 z 30 października 1939 r. W tym dniu na cmenta−
rzu radziwskim dochodzi do kolejnego pochówku
i tym razem jest to ośmiu żołnierzy Wehrmachtu po−
ległych 13 września. Nazwiska sześciu z nich zostały
ustalone. 

Nie ma jednak zapisu, gdzie dokładnie zostali po−
chowani. Być może nawet w tym samym miejscu
(lub w pobliżu), gdzie spoczęli żołnierze ppłk. Sad−
kowskiego.

Tego już nie uda się ustalić. Podobno do dziś rodzi−
ny poległych na radziwskich polach i ulicach żołnie−
rzy Wehrmachtu poszukują miejsca ich pochówku
poprzez Niemiecki Czerwony Krzyż. (rł)

Jakie tajemnice kryje grobowiec bohaterów Września 1939 r. na cmentarzu w Radzi−
wiu i po co płocczanom stereotypy o radziwiakach? – to główne tematy marcowego
spotkania Towarzystwa Miłośników Radziwia z mieszkańcami dzielnicy.

Wojna płocko−radziwska 
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Uważa się na ogół, że trwającą do
dziś, choć ostatnio jakby mniej wi−
doczną, modę na jazzowe transkrypcje
muzyki Chopina zapoczątkowało trio
pianisty Andrzeja Jagodzińskiego, kla−
syczną już płytą Chopin (1994). War−
to jednak pamiętać, że jeszcze w latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku
podobne, co najmniej równie interesu−
jące próby podejmowali Novi Singers
oraz inny, nieżyjący już pianista Mie−
czysław Kosz – i że w kręgu inspiracji
chopinowskich od lat pozostaje Wło−
dzimierz Nahorny, jeden z nestorów
polskiego jazzu nowoczesnego.

Występując w akustycznym triu –
obok lidera na fortepianie Mariusz Bo−
gdanowicz na kontrabasie i Piotr Bi−
skupski na perkusji – zawsze trzymał
się bliżej głównego nurtu współczes−
nego jazzu, preferując tematy wyrazi−
ste melodycznie i nastroje liryczne
w stylu chopinowskim. Tak przynaj−
mniej oświadczył podczas kolejnego
koncertu wyżej wspomnianego tria
w sali Płockiego Ośrodka Kultury
i Sztuki 28 marca br. – a program wie−
czoru bezwzględnie potwierdził praw−
dziwość jego słów.

Podobnie jak inni znani polscy pia−
niści jazzowi – Leszek Kułakowski,
Krzysztof Herdzin. Leszek Możdżer
czy wspomniany już Andrzej Jago−

dziński – Nahorny ma w dyskografii
album transkrypcji chopinowskich.
W Płocku wykonał dwa utwory z tego
zestawu – nader oryginalnie i bogato,
w sensie rytmu, dynamiki i faktury
pianistycznej, potraktowane Prelu−
dium e−moll oraz wielowątkową kom−
pozycję na bazie Fantazji A−dur na te−
maty polskie op. 13 (tytuł płyty to Na−
horny−Chopin. Fantazja polska) –
zaznaczmy jednak, że jego własne
utwory świetnie się w tym kontekście
odnalazły. Jako mistrz nostalgicznej li−
ryki dźwiękowej objawił się on już
wiele lat wstecz – vide Jej portret –
a wykonane w Płocku, znacznie póź−
niejsze Próżno płakać (z muzyki do
monodramu na bazie Trenów Kocha−
nowskiego w recytacji W. Malajka−
ta), czy pysznie „walcująca”, bogata
dynamicznie i rytmicznie Nadzieja
smutnego serca (z muzyki do spekta−
klu poetyckiego na kanwie tekstów
Reja i Kochanowskiego w reżyserii
Z. Zapasiewicza) udowodniły, że po−
został jej wierny. Nawet Zymazy
(według kompetentnego wyjaśnienia
samego autora, enzymy zawarte
w drożdżach i powodujące alkoholo−
wą fermentację cukrów), o żywszej,
zbliżonej do samby pulsacji rytmicz−
nej, nie raziły w „chopinowskim”
kontekście reszty wieczoru. Dziwić
tylko może, dlaczego – występując
w sali POKiS w „Roku Szymanow−
skiego” (siedemdziesiąta rocznica
śmierci kompozytora) – Nahorny, au−
tor głośnej transkrypcji Mitów, nie
uwzględnił w programie żadnego te−
matu twórcy Harnasiów. Jest wszak−
że nadzieja, że jeszcze tak się stanie –
z pożegnalnych słów lidera wynikało
bowiem, że nie był to ostatni tego−
roczny koncert jego tria w mieście na
wiślanej skarpie. 

Andrzej Dorobek

W KLIMACIE 
CHOPINOWSKIM

W marcu br. w Zespole Szkół Usług
i Przedsiębiorczości im. abpa A. J. No−
wowiejskiego odbył się VII finał zma−
gań krasomówczych uczniów szkół,
z terenu działania płockiej delegatury
Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.
Uczestniczyło w nim 25 uczniów (z
Płocka, Proboszczewic, Ciachcina,
Nowego Miszewa i Studzieńca), któ−
rzy rywalizowali w dwóch katego−
riach: gimnazja i szkoły ponadgimna−
zjalne. 

W pierwszej części finału uczestni−
cy prezentowali wybrany przez siebie
temat związany z historią lub dniem
dzisiejszym Płocka, wybitnymi płoc−
czanami lub trasą turystyczną.

W drugiej części finaliści z gimna−
zjów przystąpili do quizu krajoznaw−
czego, polegającego na przygotowaniu
wypowiedzi na temat wylosowanego
obiektu, zaś uczniowie szkół ponad−
gimnazjalnych musieli zaproponować
zwiedzanie miasta na podstawie wylo−
sowanego fragmentu mapy Płocka.

W jury zasiadali: Jadwiga Kamiń−
ska – kierownik biura OM PTTK
(przewodnicząca), Jan Natkowski
– prezes OM PTTK w Płocku, Iwona
Chilman – przedstawiciel Wydziału
Turystyki, Promocji i Współpracy
z Zagranicą UMP oraz Melania Mań−
kowska – polonistka.

W kategorii szkół gimnazjalnych
I miejsce zajęła Katarzyna Czer−
wińska z Gimnazjum Nr 5 w Płocku,
która przedstawiała nasze miasto
w czasach Kazimierza Wielkiego. II
miejsce zajęła Karolina Pietrzak
z Publicznego Gimnazjum w Nowym
Miszewie prezentując sylwetkę Wa−
cława Milke, a III miejsce przypadło
Justynie Sobótce z Gimnazjum Nr 1
w Płocku, mówiącej o Mirze Zimiń−
skiej–Sygietyńskiej.

W kategorii szkół ponadgimnazjal−
nych jury I miejsce przyznało Macie−
jowi Kozińskiemu, reprezentantowi
III LO w Płocku, który przygotował
temat ”Władysław Broniewski jako
oficer Wojska Polskiego”, II miejsce
zajęła uczennica Zespołu Szkół
Usług i Przedsiębiorczości – Barbara
Suwińska za tekst o Mirze Zimiń−
skiej−Sygietyńskiej, a III miejsce wy−
walczyła Natalia Śliwińska z Zespołu
Szkół Technicznych w Płocku, która
zaprezentowała temat: ”Jan Nowak−
nieznany bohater”.

Organizatorzy przyznali również
nagrodę specjalną dla najmłodszego
uczestnika konkursu – Karoliny Swat
z Gimnazjum nr 5 w Płocku.

Nagrody ufundowane zostały przez
Towarzystwo Naukowe Płockie, Od−
dział Miejski PTTK, Wydział Tury−
styki, Promocji i Współpracy z Za−
granicą UMP oraz Zespół Szkół
Usług i Przedsiębiorczości.

Grażyna Jabłońska

VII Powiatowy Konkurs Krasomówczy ”Płock Historyczny
– Płock Współczesny”

Mówić pięknie

Maciej Koziński zaprezentował trasę
spacerową ulicami miasta

29 marca br. w kawiarni muzycz−
no−artystycznej Czarny Kot przy
płockim rynku staromiejskim odbył
się najbardziej może nietypowy kon−
cert w jej dotychczasowej historii.
Muzyczne menu lokalu, zdominowa−
ne przez stosunkowo łagodne smaki
jazzowe, bluesowe czy balladowe,
wzbogaciło się o pozycję bardziej pi−
kantną, przyrządzoną według recep−
tur z pogranicza tzw. awangardy
współczesnego rocka i jazzu. Stało
się tak za sprawą krakowskiego zes−
połu Reaktor Maj (odniesienie do
znanego na ogólnopolskim gruncie
literackim poety i redaktora Broni−
sława Maja jak najbardziej zamierzo−
ne), od początku ponad rocznej dzia−
łalności zmierzającego ku stosunko−
wo swobodnej improwizacji zespoło−
wej, z dodatkiem komputerowo gene−
rowanych brzmień w stylu noise –
podobnie jak bardziej znane, a nie

wiadomo, czy naprawdę bardziej in−
teresujące grupy „yassowe” w rodza−
ju Łoskotu czy Trytonów. Jakim zaś
sposobem zespół ten trafił do przy−
bytku bardziej konserwatywnego
muzycznie, lecz otwartego na wszel−
kie nowe doświadczenia w tym
względzie Krzysztofa Świerada?

Istotny udział miał tu autor tych
słów, jako redaktor naczelny maga−
zynu artystyczno−literackiego „Go−
ściniec Sztuki”, funkcjonującego też
w charakterze platformy promocyjnej
niekonwencjonalnych działań arty−
stycznych (w szerokim sensie tego
określenia). Z krakowskimi muzyka−
mi zetknąłem się w lipcu ubiegłego
roku na jedenastej edycji Festiwalu
Muzyki Elektronicznej i Ekspery−
mentalnej „Muzyka w Krajobrazie”
w nadpilickim Inowłodzu, jako jedy−
ny reprezentant Płocka (wieczór poe−
tycko−muzyczny w... słynnym ro−

mańskim kościółku św. Idziego,
ufundowanym przez Władysława
Hermana w podzięce za wytęsknione
narodziny syna Bolesława zwanego
później Krzywoustym). Emanacje
„reaktora” okazały się na tyle sku−
teczne, że znajomość nasza zaowoco−
wała 28 marca br. koncertem w słyn−
nej w całym kraju toruńskiej Od No−
wie – i wspomnianą już imprezą
w Czarnym Kocie.

Jeszcze do niedawna, grający
w kwartecie, Reaktor Maj zaprezen−
tował się w Płocku jako trio. Z pier−
wotnego składu pozostali Tomasz
Wadoń (gitara basowa bezprogowa,
melorecytacje) i Piotr Krakowski (gi−
tara, trąbka). Nowym i doprawdy
przednim perkusistą jest Marcin Wa−
rzecha. 

Zespół przedstawił program
w dwóch częściach, z których każda
okazała się obszerną, ciągłą improwi−

zacją zespołową, nawiązującą do kla−
sycznych tradycji rockowej psycho−
delii, z wyraźnymi akcentami jazzo−
wymi (barwa brzmieniowa i frazowa−
nie gitary, nieco swingująca artykula−
cja, okazjonalne wtręty trąbki). Ca−
łość mieściła się generalnie w obsza−
rze „yassowego” jam session, wyda−
wała się jednak ciekawsza, bardziej
zwarta i urozmaicona dramaturgicz−
nie niż chociażby w przypadku Ty−
mański Yass Ensemble – w dużej
mierze dzięki melorecytacjom Tom−
ka, który ze wszech miar sensownie
przypomniał kilka tekstów Stanisła−
wa Grochowiaka, literata wszech−
stronnie uzdolnionego, choć ostatnio
dość słabo obecnego w rodzimym
obiegu kulturalnym. Mimo niezbyt
licznego audytorium, był to koncert
udany i potrzebny – choćby jako przy−
kład ogólnopolskiego współdziałania
na płaszczyźnie sztuki niekonwencjo−
nalnej pod patronatem „Gościńca
Sztuki”, którym od czasu do czasu
przemyka „czarny kot”. A.D.

NOWE OBLICZE CZARNEGO KOTA?
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Pierwszą jaskółką, zwiastującą ewo−
lucję Płocka w kierunku ośrodka aka−
demickiego było przekształcenie
w 1959 r. Liceum Pedagogicznego
w Studium Nauczycielskie, a w
1963 r. – przy współudziale Uniwersy−
tetu Robotniczego ZMS – utworzenie
punktów konsultacyjnych Politechniki
Łódzkiej i Szkoły Głównej Planowa−
nia i Statystyki. Te dwa ostatnie
– utworzone i prowadzone na skutek
próśb kierownictw płockich przedsię−
biorstw (Petrochemii, Petrobudowy
i FMŻ), które cierpiały na brak wyk−
walifikowanej kadry technicznej
– kształciły inżynierów i ekonomistów
praktycznie do powołania filii PW
w Płocku. Płockie zakłady pokrywały
część ich kosztów kształcenia tj. noc−
legi i dowozy wykładowców. Była to
– jak zauważył mgr inż. Mariusz Por−
talski z Politechniki Warszawskiej
w Płocku – próba złagodzenia napięte−
go problemu deficytu kadr z wyższym
wykształceniem, obok mało skutecz−
nego sposobu pozyskiwania tych kadr
drogą migracji*. Mimo starań nie uda−
ło się rozwiązać problemu.

Poza tym społeczeństwo płockie
usilnie domagało się intelektualnego
rozwoju miasta. Słusznie uważano, że
powstanie uczelni wyższej nadałoby
mu nie tylko naukowy, ale i kulturalny
profil. Próbowano wszystkimi dostęp−
nymi drogami dotrzeć do decydentów
i wymóc na nich utworzenie ośrodka
akademickiego w Płocku.

Jednak decyzję taką mógł wówczas
podjąć jedynie Minister Oświaty
i Szkolnictwa Wyższego, co uczynił
18 kwietnia 1967 roku. I choć starania
mieszkańców, władz miasta i woje−
wództwa nie były bez znaczenia,
wpływ na tę decyzję miała zapewne
w znacznym stopniu uchwała „deglo−
meracyjna” Biura Politycznego KC
PZPR (z dn. 17 września 1965 r.), za−
kładająca ograniczenie dalszego nad−
miernego rozwoju dużych aglomera−

cji, a w szczególności Warszawy oraz
seminarium PAN i Komitetu Prze−
strzennego Zagospodarowania Kraju
(marzec 1966 r). W pierwszym powo−
jennym dwudziestoleciu Warszawa,
w porównaniu z resztą Mazowsza i ca−
łego kraju, zrobiła ogromny skok do
przodu. Teraz zdecydowano przywró−
cić właściwe proporcje i wyrwać z za−
cofania – m.in. kulturalnego – Mazo−
wsze, Kurpie i Podlasie. Podczas se−
minarium w 1966 r. ogłoszono rezolu−
cję, z której wynikało, że deglomera−
cja ma polegać m.in. na stworzeniu
większej ilości wzajemnie powiąza−
nych ośrodków naukowych różnej
wielkości o różnych funkcjach, np. od−
ciążenie uczelni warszawskich miało−
by polegać na stworzeniu ich filii poza
stolicą. Wówczas prof. J. Tymochow−
ski zaproponował powołanie uczelni
technicznej w Płocku.

Uroczysta inauguracja odbyła się 15
września 1967 roku. W pierwszym ro−
ku działalności filia miała w swojej
strukturze jeden oddział – Wydział In−
żynierii Budowlanej Politechniki War−
szawskiej. Działalnością filii kierował

jednoosobowo Pełnomocnik Rektora
PW ds. Filii dr inż. Edward Kowal−
czyk. Większość zajęć dydaktycznych
realizowali dojeżdżający pracownicy
PW. Rok później uruchomiono Od−
dział Wydziałów Mechanicznych PW,
a w maju 1970 roku eksperymentalny
Ośrodek Telewizji Dydaktycznej, któ−
rym kierował wspomniany Mariusz
Portalski.

Choć okrągła rocznica powołania
uczelni wypada 18 kwietnia, oficjalne
uroczystości związane z jubileuszem
zaplanowano na połowę maja. (rł)

* na podst. Proces kształtowania się
ośrodka szkolnictwa wyższego w Płoc−
ku, M. Portalski w: Szkolnictwo wyższe
w Płocku, pod red. Z.P. Kruszewskie−
go i J. Półturzyckiego, TNP Płock
2006 

Aspiracje rozrastającego się płockiego społeczeństwa wraz
z ogromnym zapotrzebowaniem lokalnego przemysłu zdecydowały
o utworzeniu w 1967 r. filii Politechniki Warszawskiej

40 lat Politechniki Warszawskiej w Płocku

Deficyty i aspiracje

Od lewej: doc. Zdzisław Adamczewski − prorektor PW, doc. Andrzej Bukowski, 
prof. Stanisław Posynkiewicz − rektor PW, prof. Jerzy Rżysko − rektor PW, Mieczysław
Stańczak − dyr. departamentu Szkolnictwa Wyższego
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Na tydzień przed początkiem zajęć
akademickich wróciliśmy z trzytygod−
niowej wyprawy do Rumunii –
opowiada A. Wiśniewska. Zorganizowa−
ła ją dwójka przewodników Studenckie−
go Koła Przewodników Beskidzkich
w Warszawie, którzy zabrali ze sobą
jeszcze siedem osób, w tym mnie. 

Mieliśmy wyznaczonych wiele ce−
lów naszej podróży. Na początku
zwiedzaliśmy bukowińskie monasty−
ry, które zachwycały pięknymi freska−
mi i swym majestatem. Podczas prze−
mieszczania się w różne rejony Buko−
winy trafiliśmy m.in. na targ pełen ar−
buzów. Kolejnym celem wyprawy by−
ły Góry Suhard, które okazały się gó−
rami typowo pasterskimi. Rano budził
nas ryk krów, w ciągu dnia goniły nas
byki, a wieczorem owce swym becze−
niem nas usypiały. Przechodząc przez
przełęcz Rotunda trafiliśmy do innego
świata, świata Alp Rodniańskich. Gó−
ry te są przypominają nasze Tatry Za−
chodnie i witają wędrowców jagodami
i borówkami. Owoce te zatrzymywały
nas często w marszu, ale też były ide−
alnym dodatkiem do naszych posił−

ków. Po zdobyciu najwyższego szczy−
tu Pietrosula (2303 m n.p.m.) przenie−
śliśmy się w Marmarosze. Góry te po−
łożone są na pograniczu rumuńsko−u−
kraińskim. Urzekają swą dzikością,
niedostępnością i wielką ciszą. Nieste−
ty, musieliśmy opuścić to piękne miej−
sce i wracać do Polski. Na koniec zo−
baczyliśmy jeszcze w Sapancie „We−
soły cmentarz”, gdzie nagrobki wska−
zują na to kim ktoś był, jakim był czło−
wiekiem czy też w jaki sposób zginął.

W trakcie podróży każdy miał oka−
zję zobaczyć, bądź przeżyć coś, co
skrywał w swym sercu. Dla jednych
był to widok wodospadu, dla innych
spędzenie nocy pod rozgwieżdżonym
niebem lub sturlanie się z marmaro−
skiego szczytu Farkaul. 

W czasie naszej wyprawy korzysta−
liśmy z wszelkich dostępnych środ−
ków lokomocji, począwszy od autobu−
sów, przez pociągi, górskie kolejki, po
autostop. Ten ostatni środek transportu
okazał się najlepszym przy poznawa−
niu nie tylko północnej części Rumu−
nii, ale także kultury i mentalności
mieszkańców tego kraju. (j)

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza 24 kwietnia do Domu
Darmstadt na kolejne spotkanie z cyklu Klub Podróże im. Tony’e−
go Halika. O swoich wrażeniach z Rumunii opowiadać będzie
Anna Wiśniewska. Początek wyprawy na slajdach o godz. 18.

Trzy tygodnie w Rumunii

Pomóżmy 
Tomkowi

W środę, 25 kwietnia, w Domu
Darmstadt odbędzie się koncert cha−
rytatywny kameralnego zespołu wo−
kalnego z Płockiego Ośrodka Kultury
i Sztuki zatytułowany „Dla przyjacie−
la”. Koncert dedykowany jest Toma−
szowi Chabowskiemu, absolwentowi
wydziału marketingu i zarządzania
Państwowej Wyższej Szkoły Zawo−
dowej, który w lutym uległ poważne−
mu wypadkowi. Zespołowi śpiewa−
czemu akompaniować będzie Jaro−
sław Domagała. Początek o godz. 19.

Podczas koncertu zbierane będą
datki na leczenie i rehabilitację
Tomka. Liczymy na Państwa wspar−
cie, serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

W Góry 
Świętokrzyskie

Oddział zakładowy PTTK przy
PKN Orlen S.A. zaprasza na wycie−
czkę krajoznawczo−turystyczną
w Góry Świętokrzyskie. Impreza
odbędzie się w dniach 1 – 3 maja br.
W programie m.in. zwiedzanie
Kielc, rezerwatu geologicznego
w Kadzielni, Jaskini Raj, zamku
w Chęcinach, Świętego Krzyża, Mu−
zeum Przyrodniczo−Leśnego Świę−
tokrzyskiego Parku Narodowego
i muzeum Henryka Sienkiewicza
w Oblęgorku.

Koszt wycieczki 270 złotych (dla
członków PTTK 250 zł). Zgłoszenia
i wpisowe w wysokości 50 zł u p. Bar−
bary Skibińskiej na stadionie ZKS Wi−
sła przy ul. Łukasiewicza 34, tel.
024/366 30 13 lub 505 898 827. (j)
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Zło istnieje, ale ja wcale o tym nie
chcę słuchać, nie dopuszczam go do
siebie i absolutnie nie zamierzam się
nad tym zastanawiać – mógłby powtó−
rzyć za bohaterką sztuki Johna Patric−
ka dyrektor Marek Makrowiecki.
„Wszyscy kochają Opalę” to najno−
wsza sztuka płockiego teatru (premie−
ra odbyła się 30 marca w Spółdziel−
czym Domu Kultury). Dyrektor pod−
kreślał, że z okazji Międzynarodowe−
go Dnia Teatru – tak uroczyście ob−
chodzonym w Płocku – chciał pokazać
coś, co pozbawione jest „cywilizacyj−
nych brudów”, czyli przekleństw
i przemocy, co pozwoli na relaks, ale
jednocześnie też na zastanowienie się
nad sobą. – Opala jest kwintesencją
dobra, porywa za sobą wszystko, nie
kombinuje – mówił przed premierą.

Dwa czarne konie

Postawił więc na czarnego konia,
a nawet dwa. Po pierwsze na premierę
wybrał tekst Patricka (a właśc. John
Patrick Goggan, 1902−95) amerykań−
skiego dramatopisarza, scenarzysty
i autora radiowych skeczy oraz uhono−
rowanej w latach 50. nagrodą Pulitze−
ra sztuki ”Herbaciarnia pod księży−
cem”. Po drugie, o jej wyreżyserowa−
nie poprosił zaprzyjaźnionego z płoc−
ką sceną Karola Suszkę, znanego
choćby z „Proszę zrób mi dziecko” –
spektaklu, który do tej pory obejrzało
ponad 10 000 osób. Idealny przepis na
sukces.

Sztuka Johna Patricka to przede
wszystkim śmieszna komedia z dobry−
mi dialogami i wątkiem kryminalnym,
której akcja toczy się wokół tytułowej
postaci – skromnej kobiety wywodzą−
cej się z ubogiej rodziny. Pewnego
dnia wynajmuje pokoik na górze trójce
drobnych rzezimieszków, którzy mają
wobec niej niecne plany. Bezbrzeżna,

irytująca dobroć Opali, zagranej prze−
konująco przez Hannę Zientarę, po−
winna doprowadzić do rychłej realiza−
cji planów bandy „spod ciemnej gwia−
zdy.” Powoduje jednak, że zaczynają
ich gryźć wyrzuty. Pierwsza łamie się
Gloria (w tej roli niezwykle energe−
tyczna Magdalena Tomaszewska –
Karbowska). Czarowi Opali poddają
się też po kolei: głupkowaty i tępy łotr
Sal Bozo (Mariusz Pogonowski powa−
la brutalnością wobec Opali, choć
stworzona przez niego postać zdaje się
nazbyt przerysowana) i łotr nad łotra−
mi Brad (Szymon Cempura zdecydo−
wanie najmniej przekonujący w tej ro−
li). Również bardzo wstrzemięźliwy
doktor, którego świetnie zagrał Piotr
Bała, wróci do Opali prosić o pomoc.
Scena wywiadu lekarskiego między
Opalą a doktorem jest zdecydowanie
najlepsza w spektaklu. 

...i jeden czarny kot

Podsumowując, najnowszy spektakl
płockiego teatru to może nie wirtuoze−
ria, ale dobra rzemieślnicza robota, po−
prowadzony i zagrany sprawnie. Czy
to wystarczy, żeby pokochać Opalę?
Z pewnością wystarczy, żeby pójść
i zobaczyć spektakl. A wracając do
„przysłowiowych” czarnych koni,
warto wspomnieć o czarnym kocie,
żywym, który zagrała Pana Tannera...
Świetna robota.

W spektaklu występuje również Pa−
weł Gładyś (policjant), o oprawę mu−
zyczną zadbał Krzysztof Wierzbicki,
a scenografia jest dziełem Mariana Fi−
szera.

Najbliższe spektakle 26 (czwartek)
i 28 (sobota) kwietnia o godz. 18
w sali koncertowej „Dzieci Płocka”.
Cena biletu: 20 zł (szczegóły na
www.teatrplock.pl). 

Radosław Łabarzewski

Ta sztuka nie ma drugiego dna. To prosta historia, o prostych
ludziach i o potrzebie dobra, niczym nieskrępowanego, bezwa−
runkowego dobra.

Czy można 
pokochać Opalę?

Przeniesienie „procesu Jezusa”
w XX−wieczne realia to zabieg interesu−
jący, pozwalający spojrzeć na życie
i okoliczności jego śmierci z innej per−
spektywy, z oddalenia. Z drugiej strony
użycie współczesnych narzędzi pozwala
na lepsze zrozumienie, nie tyle tego co
się stało, ale tego czym jest nasza wiara. 

– Ten proces ciągle się w nas dokonu−
je. Każdy z nas raz przyjmuje, raz odrzu−
ca Chrystusa – tłumaczył ks. Jarosław
Cichocki, opiekun grupy „Genezaret.

Premiera spektaklu „Proces obywate−
la J” ks. Bogusława Załuckiego w reż.
Henryka Jóźwiaka odbyła się 27 marca
w kościele farnym. Głównego bohatera
zagrał Radek „Italiano” Redecki”, w po−
stać jego obrońcy wcielił się Kuba
Szklarz, a prokuratora – Michał „Bolek”
Jakubowski. Obrońca i prokurator pre−
zentowali swoje racje. Jeden mówił
o cudach, drugi próbował je „demasko−
wać”. Posiłkując się psychologiem
(Małgorzata Dębska), okulistą (Monika
Korycka) i biegłym lekarzem (Małgo−
rzata Wydra) argumentował, że to zbie−
gi okoliczności. 

Kiedy zaczyna brakować argumen−
tów, sąd (Emil Grochowski, Weronika
Bazylak, Andżelika Błaszkiewicz) od−
biera głos obronie, aby za chwilę wez−
wać obie strony „na słowo” i stwier−
dzić, że: – Są pewne naciski, aby pro−
ces zakończył się dzisiaj i to wyrokiem
skazującym.

Tak też się, jak wiadomo, wszystko
kończy. Na pytania dziennikarki po wy−

roku obrona odpowiada: – Nazywa to
pani procesem? Bo ja nie. To nie przy−
padek, gdy władza odwołująca się do
humanistycznych wartości dokonuje
zbrodni. Ale to początek. Od tej pory
każdą zbrodnię będzie można usprawie−
dliwić. Biali będą zabijać czarnych, nie−
wierzący wierzących, zdrowi chorych,
wszyscy będą twierdzić, że to zgodne
z prawem. Ruszyliśmy lawinę, która kie−
dyś nas zmiecie...”

Trzeba przyznać, że nieformalna
grupa teatralna „Genezaret” w najno−
wszej premierze wypada dobrze. Nie
mając większych zastrzeżeń do gry
młodych aktorów, mam jednak pewne
zastrzeżenia do samej sztuki ks. Za−
łuckiego. Jego „Proces...” bliższy jest
w swej konstrukcji dramaturgicznej
opowieściom o czasach komunistycz−
nego reżimu niż epoce współczesnej.
To wygodny zabieg pozwalający
uwypuklić pewne negatywne mecha−
nizmy nacisku, argumentów siły, wo−
bec braku niepodważalnych dowodów
winny. Ciekawszy – moim zdaniem
– choć zapewne znacznie trudniejszy
do przeprowadzenia, byłby proces na
wskroś współczesny, bo do tego, że
skazanie Chrystusa na ukrzyżowanie
było farsą, pokazowym widowiskiem,
nikogo dziś nie trzeba przekonywać. 

W sztuce wystąpili również: Mariusz
Wróblewski (woźny), Maciek Lichom−
ski (Bartymeusz) i Paweł Mirosz
(przedsiębiorca pogrzebowy).

Radosław Łabarzewski

W przededniu Wielkiej Nocy grupa Genezaret zapropnowała
spektakl, który pokazał sąd na Chrystusem, tak jakby ten odbywał
się współcześnie. Był oskarżyciel, obrońca, a nawet reporterka tv.

Bóg na ławie oskarżonych

Hasłem przewodnim marcowego
konkursu Płockiego Towarzystwa Fo−
tograficznego była „Muzyka”. Temat
nie należy do najłatwiejszych, więc
zgłoszono tylko 47 prac. Przeważały
zdjęcia muzyków, fotograficzne zapi−
sy koncertów oraz swobodne impre−
sje wokół zadanego tematu. Tradycją
PTF−u jest jawne głosowanie połą−
czone z krótką recenzją wybranych
prac. Tym razem 11 głosów otrzyma−
ła fotografia Krzysztofa Rybarczyka
(na zdjęciu), który wygrał również lu−
towy konkurs „Noc”. Zebrani zdecy−
dowali, że drugie miejsce należy się
Mariuszowi Mokszki, a trzecie Jan−
kowi Drzewieckiemu.

W ostatniej części spotkania rozgorza−
ła dyskusja na temat zmiany formuły do−
rocznego konkursu „Mój Płock”. Posta−

nowiono dać większe kompetencje
w tym względzie Radzie Artystycznej,
a dla uczestników wernisażu zarezerwo−
wać jedynie prawo przyznania nagrody
publiczności. Nowym pomysłem jest
również określenie szczegółowych tema−
tów przewodnich na każdy rok.

Szczegółowe informacje, dotyczą−
ce wszystkich działań Płockiego To−
warzystwa Fotograficznego dostępne
są na stronie www.ptf.plocman.pl
Można już znaleźć tam szczegółowy
regulamin XIV Biennale Plakatu Fo−
tograficznego – największej imprezy
tego typu w Polsce, która co dwa lata
odbywa się właśnie w Płocku. Termin
składania prac upływa 30 czerwca,
a łączna pula nagród wynosi 11.500
złotych. 

Spotkania PTF odbywają się w Domu
Darmstadt w każdą trzecią środę miesią−
ca. 18 kwietnia o godz. 18 nastąpi roz−
strzygnięcie kolejnego miesięcznego kon−
kursu, którego tematem jest ”Radość”.
Towarzystwo otwarte jest dla wszystkich
fotografujących, a spotkania nie ograni−
czają się tylko do konkursów. Można
przynieść do oceny swoje zdjęcia, uzy−
skać porady fachowców, przedyskutować
w szerszym gronie ciekawe zagadnienia
fotograficzne. R. Gutowski 

Muzyka w fotografii
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Płocka Orkiestra Symfoniczna za−
prasza 19 i 20 kwietnia do sali
koncertowej szkoły muzycznej przy
ul. Kolegialnej na koncerty zatytu−
łowane „GDY NAM ŚPIEWAŁ JAN
KIEPURA...” Przeboje mistrza
przypomną: Urszula Piwnicka –
sopran i dwaj tenorzy: Andrzej Ka−
linin i Ryszard Wróblewski. Orkie−
strą dyrygować będzie Władysław
Chanas, a całość poprowadzi Jo−
lanta Fijałkowska. W programie
m.in. najpopularniejsze utwory
Straussa, Lehara Stolza.

Początek koncertów o godz. 19, bi−
lety w cenie 18 i 23 zł do nabycia
w kasie POS przy ul. Bielskiej 9/11
oraz w sklepie muzycznym Harfa
przy ul. Kolegialnej 1.

Urszula Piwnicka urodziła się
w 1975 roku.
Studia wokal−
ne rozpoczęła
u prof. Elżbie−
ty Sawickiej.
Później konty−
nuowała naukę
u prof. Roberta
Nakoneczne−
go. Zadebiuto−

wała w wieku 19 lat rolą Bianki
w musicalu Kiss me Kate w Operze
i Operetce Szczecińskiej. Następnie
była solistką Teatru Muzycznego
w Gdyni, gdzie brała udział w wie−
lu przedstawieniach operetkowych,
musicalowych i koncertach. Od
1999 do 2004 roku była solistką Te−
atru Muzycznego w Poznaniu,
gdzie śpiewała przede wszystkim
główne partie w klasycznych ope−
retkach, między innymi: Księżnicz−
ce czardasza – Kálmána, Wesołej
wdówce – Lehára, Życiu paryskim
– Offenbacha.

Występowała w całej Polsce, a tak−
że w Kammeroper w Wiedniu,
w Luksemburgu, Danii, Niemczech,
Szwajcarii i Włoszech. W 2004 roku
była nominowana do Aktorskiej Kre−
acji Roku za rolę Hrabiny Maricy
podczas Festiwalu Operowego
w Bydgoszczy.

Andrzej Kalinin urodził się
w 1963 roku
w Cymiańsku
w Rosji. Naukę
muzyki rozpo−
czął od gry na
s k r z y p c a c h .
Ukończył śred−
nią szkołę mu−
zyczną w Kras−
nodarze na kie−

runku śpiew. Swoją muzyczną edu−
kację kontynuował w Konserwato−
rium im. M. Rimskiego – Korsakowa
w St. Petersburgu w klasie śpiewu
solowego profesora Siergiusza Ria−
zancewa oraz w klasie kameralistyki
prof. Kiry Izotowej.

Już w okresie studiów miał okazje
zaśpiewać role: Łykowa w ”Carskiej
narzeczonej” Rimskiego – Korsako−
wa, Luigiego w ”Płaszczu” G. Pucci−
niego oraz Leńskiego w ”Eugeniuszu
Oniginie” P. Czajkowskiego. 

W 1990 roku uczestniczył w I Mię−
dzynarodowym Konkursie Studentów
– Wokalistów we Wrocławiu, gdzie
otrzymał III nagrodę w kategorii
”Pieśń”. W tym samym roku został
zaangażowany jako solista w Pań−
stwowej Operze we Wrocławiu,
z którą związany jest do dziś. W 1992
roku na I Międzynarodowym Kon−
kursie Wokalnym im. St. Moniuszki
w Warszawie otrzymał nagrodę spe−
cjalną. Stale współpracuje z Teatrem
Wielkim oraz Teatrem Muzycznym
w Łodzi, z Operą na Zamku w Szcze−
cinie oraz Teatrem Muzycznym ”Ro−
ma” w Warszawie. Artysta koncertu−
je po krajach całej Europy (m.in. Ho−
landia, Szwajcaria, Francja, Belgia,
Niemcy).

W jego dorobku artystycznym
znajduje się 30 wiodących partii ope−
rowych i operetkowych, a także dzie−
ła o charakterze oratoryjno – kantato−
wym.

Ryszard Wróblewski jest absol−
wentem Państwowej Wyższej Szkoły
Muzycznej we Wrocławiu, w klasie
śpiewu prof. E. Sąsiadka. Laureat

K o n k u r s u
W o k a l n e g o
im. Jana Kie−
pury w Kry−
nicy. Uczest−
niczył w kur−
sach mi−
strzowskich
w Bayreuth
w Niemczech

i we Wrocławiu w ramach festiwalu
Wratislavia Cantans.

Zadebiutował w 1981 roku w Tea−
trze Wielkim w Poznaniu w roli Ei−
sensteina w operetce „Zemsta nieto−
perza” Johanna Straussa. Od 1984 ro−
ku był solistą w Teatrze Wielkim
w Łodzi, a od 1989 roku jest solistą
Teatru Wielkiego – Opery Narodo−
wej w Warszawie. Szczególne sukce−
sy artystyczne odnosił kreując głów−
ne partie operowe i operetkowe na
scenie Teatru Muzycznego Roma
w Warszawie. Repertuar artysty
obejmuje 40 partii operowych i ope−
retkowych, ma również bogaty reper−
tuar oratoryjno−kantatowy. Ryszard
Wróblewski występował na najwię−
kszych polskich scenach i estradach.
Odbył liczne tournée artystyczne po
wielu krajach – Austria, Belgia,
Francja, Holandia,Hiszpania, Izrael,
Kanada, Japonia, Luksemburg,
Niemcy, Stany Zjednoczone, Szwaj−
caria, Włochy.

Władysław Chanas urodził się
w 1962 roku we
Lwowie. Jest ab−
solwentem Aka−
demii Muzycz−
nej im. Mikołaja
Łysenki we
Lwowie. Studio−
wał w klasie dy−
rygentury chó−
ralnej prof. Iwa−

na Juziuka oraz w klasie dyrygentury
operowej i symfonicznej prof. Jerze−
go Łuciwa.

Po ukończeniu Akademii Muzycz−
nej dyrygował w Filharmonii Lwow−
skiej. Współpracował również z Fil−
harmonią w Stanisławowie (obecnie
Iwano−Frankowsk) na Ukrainie oraz
z Operą Narodową w Mińsku na Bia−
łorusi. Od 1997 r. mieszka w Polsce.
Współpracował z Warszawską Operą
Kameralną, Filharmonią Lubelską,
Filharmonią Wrocławską, Operetką
Mazowiecką oraz wieloma chórami.

Jest założycielem i dyrygentem or−
kiestry Harmonia Nobile w Stanisła−
wowie (obecnie Iwano−Frankowsk)
na Ukrainie. Orkiestra ta prezentuje
bardzo wysoki poziom artystyczny,
dzięki czemu występowała już w wie−
lu krajach świata. W 2004 r. otrzymał
nagrodę specjalną Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego za opra−
cowanie na orkiestrę utworów Karola
Kurpińskiego. W sierpniu 2006 r.
Władysław Chanas wraz z orkiestrą
Harmonia Nobile wziął udział w Eu−
ropejskim Festiwalu im. Jana Kiepury
w Krynicy. Opr.(j)

Koncert z Kiepurą

Muzyk urodził się 18 czerwca
1991 r. w Płocku, jako dziecko nie−
widome z obciążeniem autystycz−
nym. Od urodzenia przejawiał zain−
teresowanie dźwiękami, co spowo−
dowało, że muzyka stała się jego pa−
sją i sposobem na życia. Maksymi−
lian po raz pierwszy wystąpił pub−
licznie na „Międzyprzedszkolnym
Konkursie Kolęd”, gdzie wraz z wo−

kalistką, jako jedyni zaprezentowali
muzykę na „żywo”. 

Gdy miał sześć lat rozpoczął naukę
muzyki w ognisku muzycznym. Nie−
bawem na „Ogólnopolskim Przeglą−
dzie Twórczości Domów Kultury”
wystąpił jako najmłodszy uczestnik.
Wykazał się tam ogromnymi umiejęt−
nościami i mając siedem lat został
przyjęty do I Prywatnej Szkoły Mu−

zycznej w Płocku jako uczeń II klasy
fortepianu. 

W 1999 r. po raz pierwszy opracował
muzykę do tekstu, akompaniując woka−
listce na VII Ogólnopolskim Konkursie
Piosenki Religijnej w Płocku. 

Co roku występuje na Ogólnopol−
skim Przeglądzie Twórczości Dzieci
i Młodzieży Specjalnej Troski. Od
2000 r. jest uczniem Szkoły dla Dzieci
Niewidomych w Laskach. Tam konty−
nuuje naukę w szkole muzycznej, pod
okiem wysoko wykwalifikowanej ka−
dry nauczycielskiej. Jednocześnie bie−
rze udział w różnych konkursach na
terenie całego kraju. 

W 2004 r. reprezentował Polskę
w Konkursie Pianistycznym Osób Nie−
pełnosprawnych, gdzie został wyróżnio−
ny medalem za indywidualne i perfek−
cyjne zaprezentowanie tradycji muzycz−
nej swojego kraju.

W październiku występował ze swo−
imi koncertami w Parlamencie Euro−
pejskim w Brukseli. 

Jak sam przyznaje, nie jest zwolen−
nikiem jednego gatunku; uwielbia każ−
dy rodzaj muzyki: od klasyki do mu−
zyki rozrywkowej i jazzu. Największą
jego pasją jest gra na instrumentach
klawiszowych syntetycznych. 

Podczas koncertu w Domu Darm−
stadt usłyszymy m.in. utwory J.S. Ba−
cha, J. Haydna, F. Chopina i C. Debus−
sy’ego. (m.d.)

20 kwietnia Dom Darmstadt zaprasza na koncert fortepianowy Maksymiliana Chlewińskiego.
Początek o godz. 18, wstęp jest wolny. 

Niecodzienny występ
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Może debiutancki tomik Włodar−
czyka jest jeszcze miejscami rozdy−
gotany i nieco chaotyczny, ale czuć
w nim świeżość i młodość. Czuć
w nim radość w posługiwaniu się sło−
wem, niepohamowanie i chęć poszu−
kiwań oraz wstręt przed kroczeniem
drogą utartą.

Nawet tam, gdzie Włodarczyk jest
na wskroś lokalny, daleko mu do sie−
lankowości mazowieckich pejzaży za−
klętych. Przygląda się Płockowi nie
przez pryzmaty niemiłosiernie wyek−
sploatowanego Tumskiego Wzgórza,
ale poprzez „bezgraniczne kominów
palce/ utwardzające proroctwem sutki
nieba”, „pasiaste szyje żyraf cętek pe−
trochemicznych”.

Instrukcja obsługi poety

Wszystko zaczęło się kilka lat temu,
od Wojaczka, a raczej od filmu o nim.
Potem było zainteresowanie jego poe−
zją i ochota do pisania. Dziś młody
poeta ma całą jego antologię w domu
i debiut poetycki za sobą.

Maciej Włodarczyk (ur. 1984 r.) jest
absolwentem Jagiellonki i Włodkowica
(obecnie studiuje na Wydziale Stosun−
ków Międzynarodowych Uniwersytetu
Warszawskiego). Już w wieku 17 lat
publikował w „Cogito” (w 2003 r. jego
wiersze znalazł się w antologii wydanej
przez to pismo). Publikował też w „Na−
wiasie” piśmie Oddziału Płockiego
Związku Literatów Polskich.

Jak jego idol, jest poetą brzydoty
w dobie postmodernizmu, czerpiącym
bardziej z kultury masowej niż wyso−
kiej. – Ciemne barwy są bliżej prawdy.
Można je opisywać w piękny sposób –
zapewnia i powtarza, tym razem za
Grochowiakiem: wolę brzydotę, jest
bliższa krwiobiegu. Włodarczyk „tarza
się” w chaotycznym strumieniu infor−
macji płynący z internetu, gazet, tele−
wizora, co jest widoczne w wierszu
„era szczura”, gdzie Włodarczyk pisze
„w klimacie umiarkowanym przejścio−
wym/ nie rodzą się dzieci/ to pewnie
wina prognozy z tivi”. Grzebie w sto−
sie popkultury, wyławiając z niego
wszystkie absurdy, tak ja w wierszu
„Zbuntowani żyją krócej”: „Zauważy−
łem też że w moim mieście/ poruszają
się riksze/ to bardzo ekologiczny śro−
dek zmniejszania bezrobocia”. Nie

zasklepia się w sobie. Uważnie obser−
wuje rzeczywistość, która mu się nie
podoba, a „to wystarczający powód do
buntu/ bez wyboru”. Mierzi go wsze−
chobecna macdonaldyzacja („Stosu−
nek Karpia”) i komercjalizacja oby−
czajów („gratis”), koślawy kapitalizm
cywilizacji przemocy („Mali czaro−
dzieje 3D”) i bezmyślność („Modlitwa
sumienna”). Włodarczyk podnosi koł−
derkę, pod którą skrywamy toczącą
obie kończyny gangrenę. Potrafi do−
strzec jej źródło w miejscu, w którym
nikt nie chce szukać. Wymowna jest
tu „Modlitwa sumienia”, w której pi−
sze „w kraju gdzie nie ma pracy/ lu−
dzie są głodni bez strawy duchowej”. 

– Moje wiersze są asymetryczne, jak
nieuregulowana rzeka. Wymagają
skupienia i zastanowienia się nad ich
treścią, sensem – tłumaczy Włodar−
czyk. – Podczas promocji tomiku wie−
le osób mówiło, że ma kłopoty ze zro−
zumieniem. W takiej sytuacji zawsze
powtarzam, że poezja nie może być in−
strukcją obsługi.

Każde po jest zarówno między 

Tomik powstawał od kwietna 2006
do lutego 2007. To był ciężki proces,
nie tylko twórczych zmagań, ale też
redagowania i szukania sponsorów.
Gdyby nie wsparcie Krzysztofa Bień−
kowskiego – kolegi z SAP−u i promo−
tora młodego twórcy – pewnie nigdy
by się nie udało. – Nikt nie jest zainte−
resowany wspieraniem młodych twór−
ców – konstatuje Włodarczyk. – Nikt
nie jest zainteresowany zagospodaro−
waniem potencjału młodych ludzi, któ−
rzy chcą coś zrobić w tym mieście i dla
tego miasta. Nie ma też środowiska,
które promowałoby młodą literaturę.
A pomysłów ten 23−latek ma dużo.
Myśli o projektach poetycko – mu−
zycznych z płockimi DJ−ami, o poe−
tyckich slamach w płockich klubach,
o art zinie czy ściągnięciu do Płocka
Festiwalu Pora Poezji – jednej z naj−
większych, odbywającej się w kilku
miastach, imprezie promującej współ−
czesną poezję i jej twórców. Ale po−
trzebuje wsparcia.

To debiut, który cieszy, który daje
nadzieję na rozkleszczenie bardzo her−
metycznego rynku poetyckiego
w Płocku. Zdominowany przez ilustra−
cyjno – wspomnieniowe pasaże osób,
których wiek sugeruje należyty szacu−
nek, ale konstrukcje liryczne już nie,
dawno oddalił się od współczesnego
nurtu poezji (jeśli kiedykolwiek był).
Wyjątki takie jak Maciej Woźniak,
Anna Kuhn – Cichocka, tylko podkre−
ślają regułę. 

Maciej Włodarczyk to poeta, za któ−
rego warto trzymać kciuki i którego
drogę twórczą warto śledzić. (rł)

* „po_między” można kupić w księgarni
Książnicy Płockiej, Księgarni „Literka”
na Podolszycach oraz w antykwariacie
przy dawnej „Stodole”. Cena 5 zł.

– Poeta jest dystrybutorem. Dystrybuuje stan zwany refleksją
– mówi Maciej Włodarczyk, młody płocki poeta, który niedaw−
no zadebiutował zgrabnym tomikiem „po_między”.

Bunt bez wyboru
W Domu Darmstadt można oglądać

wystawę prac malarskich Zygmunta
Szczepankowskiego. Wernisaż odbę−
dzie 17 kwietnia o godz. 18, wstęp na
wystawę jest wolny. Ekspozycja poka−
zywana będzie do 3 maja. 

Autor prac urodził się w 1951 ro−
ku w Ciechanowie. W latach 1970−
76 studiował w warszawskiej Aka−
demii Sztuk Pięknych w pracow−
niach prof. Antoniego Łyżwiańskie−
go i Stanisława Poznańskiego. Dy−
plom ASP uzyskał w pracowni gra−

fiki warsztatowej prof. Andrzeja Ru−
dzińskiego. 

Zygmunt Szczepankowski specjali−
zuje się w malarstwie, grafice i rysun−
ku. Projektuje też realizacje przestrzen−
ne. Od 1989 roku prezentuje swoje pra−
ce na wystawach indywidualnych, zor−
ganizowanych m.in. w Dortmundzie
(Niemcy – Galeria Miejska, 1994 r.),
Warszawie na Festiwalu Federico Felli−
niego (2003 r.), Ostrołęce (Galeria „G”,
2002 r.) i Łomży (Galeria „Bonar”,
1999 r.). (m.d.)

Malarska wystawa

W sobotę, 31 marca br. w Młodzie−
żowym Domu Kultury odbyło się roz−
strzygnięcie XIII Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego im. Janusza
Korczaka. Laureaci, którzy przybyli
na wręczenie nagród, wysłuchali ga−
wędy krytyka literackiego, Waldemara
Smaszcza pt. „Dziecko, mędrzec

i poeta”. Mogli również porozmawiać
z jurorami o swoich wierszach i wziąć
udział w „Turnieju jednego wiersza”. 

Jurorzy (w składzie: Waldemar
Smaszcz – krytyk literacki, Maciej
Woźniak – poeta i Roma Ludwicka
– pedagog teatru) wybrali laureatów
spośród autorów 136 zestawów wier−
szy nadesłanych z całej Polski. Po
raz pierwszy nie przyznali I i II na−
grody. Nagrodę trzecią otrzymali:
16−letni Tomasz Gargas (Wielogło−
wy), 15−letnia Anna Pawłowska
(Chrześcijańska Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum, Wrocław) i 10−letnia
Zuzanna Ławrynowicz (Chrześcijań−
ska Szkoła Podstawowa i Gimna−
zjum, Wrocław). 

Jak co roku, nagrodzone wiersze
znalazły się w wydanym przez MDK
tomiku. Trzynasta randka z Erato
nosi tytuł „Słowa, których czasem
brakuje”. (op. rł)

Brakujące słowa

Właśnie została ogłoszona XIX edy−
cja konkursu, który podobnie jak sama
Książnica nosi im. Władysława Bro−
niewskiego. Dlatego w tej edycji został
on włączony do całorocznego projektu
kulturalnego „Maje i listopady. Pejzaże
życia Władysława Broniewskiego” rea−
lizowanego w 110. rocznicę urodzin
i 45. rocznicę śmierci poety.

Zasady uczestnictwa

Uczestnikiem konkursu może być
poeta, który do 31 lipca 2007 nadeśle
zestaw pięciu wierszy, niepublikowa−
nych w wydawnictwach zwartych
i czasopismach ogólnopolskich oraz
nie nagrodzonych w innych konkur−
sach. Organizatorzy nie ograniczają
tematyki wierszy, sugerują jedynie
możliwość sięgnięcia po tematykę
płocką.

Zestawy wierszy zgłaszanych do
konkursu – w postaci maszynopisu,
wydruku komputerowego, ewentual−
nie czytelnego rękopisu – należy nad−
syłać w czterech egzemplarzach na
papierze o formacie A−4 na adres:

Książnica Płocka, 09 – 400 Płock, ul.
T. Kościuszki 6

Nadsyłane na konkurs teksty powinny
być opatrzone godłem (pseudonimem).

Nazwisko, imię, dokładny adres auto−
ra oraz numer telefonu kontaktowego
lub adres e−mailowy należy umieścić
w osobnej kopercie, opatrzonej takim sa−
mym godłem i dołączyć do zestawu
wierszy. 

Na kopercie z nadsyłanymi na kon−
kurs pracami powinien znaleźć się dopi−
sek: Konkurs Poetycki „O liść dębu”.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych
tekstów i zastrzegają sobie prawo do
publikacji nagrodzonych i wyróżnio−
nych wierszy w tomie pokonkursowym
oraz w prasie, radiu i telewizji bez zgody
autorów i honorarium.

Uroczystość wręczenia nagród lau−
reatom konkursu odbędzie się w dru−
giej połowie listopada. Impreza od−
bywa się pod patronatem Prezydenta
Miasta Płocka. Projekt jest dofinan−
sowywany ze środków Urzędu Mia−
sta Płocka i samorządu województwa
mazowieckiego. (op. rł)

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O liść dębu” cieszy się od 18
lat ogromnym zainteresowaniem. Każdego roku do Książnicy
Płockiej napływa ponad 300 zestawów wierszy.

Konkurs poetycki 
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32 reprezentantów z płockiego klubu
judo Eljot, prowadzonych przez: Leszka
Januszewskiego, Tomasza Korpowskiego
i Piotra Januszewskiego, wystartowało
w IV Międzypowiatowym Turnieju Judo
Dzieci i Młodzieży o Puchar Burmistrza
Grodziska Mazowieckiego. 

Jak co roku, turniej zgromadził wielu
uczestników; 426 zawodników z 19 klu−
bów sportowych makroregionu centralne−
go rywalizowało na 4 polach w 51 kate−
goriach wagowych i wiekowych. Najle−
piej w ekipie z Płocka zaprezentowali się
zdobywcy złotych medali: Martyna Ma−
ślanka, Łukasz Wróblewski, Olga Adam−
ska, Alex Olkowski, Adam Sadecki, Ga−
brysia Nowaczyk, Wojciech Stachowicz,
Maciej Jarosz. 

Na wyróżnienie zasługują też zdobyw−
cy srebrnych krążków: Robert Włódarski,
Bartek Staneta, Aleksander Mochocki,
Aleksandra Bembenista, Jakub Podwójci,
Konrad Kustosik oraz brązowi medaliści:
Milena Kuczmarska, Jakub Seroka, Rafał
Krajewski, Dawid Stachula, Grzegorz
Borowski i Aleksandra Błażejewska. 

O randze zawodów świadczy przede
wszystkim liczba stoczonych walk przez
zdobywców miejsc medalowych, których
liczba dochodziła do ośmiu pojedynków.
Pozostali zawodnicy uplasowali się na

miejscach 4−7, wygrywając również po
kilka walk w serii eliminacyjnej, ale osta−
tecznie nie udało im się przebić do puli
medalowej. 

Zdaniem trenera Leszka Januszewskie−
go szczególne podziękowania za trud
i wolę walki należą się siedmioletniemu
zawodnikowi Grzegorzowi Borowskie−
mu, który po raz pierwszy brał udział
w tak dużej imprezie i stoczył osiem trud−
nych walk z doświadczonymi rywalami.
Ostatecznie zdobył trzecie miejsce. 

Łącznie zawodnicy z płockiego Eljota
wywalczyli 20 miejsc medalowych, co
jest najwyższym osiągnięciem sporto−
wym w dotychczasowej działalności
sportowej klubu, powstałego w paździer−
niku 2004 roku. W ubiegłym roku zawod−
nicy zdobyli 17 medali, przy zdecydowa−
nie mniejszej obsadzie turnieju w Grodzi−
sku. Obecnie, zdaniem instruktora judo
Tomasza Korpowskiego, nastąpił wzrost
formy sportowej co znalazło swoje odz−
wierciedlenie w walkach. Udział w zawo−
dach był kolejnym etapem cyklu szkole−
niowego, który ma przygotować zawod−
ników z Płocka do startu w Międzynaro−
dowym Turnieju Judo w Szkocji w maju
2007 roku oraz do zawodów ogólnopol−
skich z kalendarza Polskiego Związku Ju−
do i OMZ w Warszawie. P.N.

Płocczanie górą 
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Dość szczęśliwie splatają się wyda−
rzenia w piłce nożnej dla płockiej Wi−
sły. Po zwycięstwie w Szczecinie z tam−
tejszą Pogonią 2:1 (0:0), mecz z Górni−
kiem Łęczna na boisku w Płocku został
odwołany z powodu zawieszenia druży−
ny gości, z uwagi na podejrzenie o ko−
rupcję i kupowanie wyników spotkań.
Wszystko wskazuje na pewne trzy pun−
kty dla Wisły z tytułu walkowera, ale
wydział dyscypliny PZPN dość opiesza−
le podchodzi do sprawy i na końcową
decyzję przyjdzie wszystkim jeszcze
trochę poczekać. 

Podobnie rzecz miała się w Pucha−
rze Polski, gdzie po pierwszym
ćwierćfinałowym, remisowym spot−
kaniu z Arką Gdynia, musieliśmy do
samego końca czekać na decyzję
w sprawie walkowera na korzyść naf−
ciarzy. Na tym szczeblu rozgrywek
wszystko jest dziś jasne. Zagramy
w półfinale PP z Koroną Kielce, gdyż
rewanż z gdynianami nie doszedł do
skutku z powodów identycznych, jak
w przypadku Górnika Łęczna.
Wszystko zatem działa na korzyść
płocczan, ale znając zmienność decy−
zji PZPN na końcowe rozstrzygnięcia
będzie trzeba poczekać do końca ro−
zgrywek. Nie wiadomo do dziś, czy
drużyny Arki i Górnika zajmą miej−
sca spadkowe z ligi automatycznie
i pozwolą reszcie pozostać w ekstra−
klasie, czy też zostaną zdegradowane
o dwie klasy rozgrywkowe, a w ich
miejsce wejdzie większa liczba dru−
żyn z II ligi. Znaków zapytania poja−
wia się coraz więcej, a do końca run−
dy meczów coraz mniej. 

Płocczanie prezentują się na boisku
całkiem przyzwoicie, ale ligowa tabela
jest nieubłagana. Ostatnie miejsce
i niezbyt imponujący dorobek punkto−
wy nie pozostawiają złudzeń. Trzeba
walczyć od 1 do 90 minuty w każdym
spotkaniu, zarówno u siebie jak i na
wyjeździe. Najbliższy ligowy mecz
nafciarze rozegrają w Łodzi z Widze−
wem, a następnie podejmą na stadionie
im. Kazimierza Górskiego warszaw−
ską Legię, która nie błyszczy tej wios−
ny i jest z pewnością do ogrania. 

oraz w hali...

....niezawodni, jak do tej pory, są za
to piłkarze ręczni. Dość łatwo poradzili
sobie z siódemką MMTS Kwidzyn
w ćwierćfinale rozgrywek play−off wy−
grywając dwukrotnie, zarówno w Płoc−
ku, jak i na wyjeździe. Teraz na placu
boju, oprócz nafciarzy, pozostały dru−
żyny Zagłębia Lubin, Olimpii Piekary
Śląskie i Vive Kielce. Płocczanom
w półfinale przypadło w udziale zmie−
rzyć się z kielczanami. O takich me−
czach nie trzeba nikomu przypominać,
gdyż o potyczkach obu drużyn krążą
już legendy, a o zwycięstwie zdecyduje
lepsza dyspozycja danego dnia, ponie−
waż klasa tych drużyn jest podobna.
W ostatnich latach jednak chyba więcej
szczęścia mieli wiślacy, ale kto chce się
przekonać, jak będzie w tym roku bę−
dzie miał okazję już 21 kwietnia w hali
Chemika. Wtedy właśnie odbędzie się
pierwszy mecz półfinałowy tych zespo−
łów. Na tym etapie rozgrywek szczy−
piorniści rywalizują do trzech wygra−
nych spotkań. P.N.

Na murawie...

Nasz lekkoatletyczny weteran Da−
riusz Bednarski (rocznik 1954) nie
spoczywa na laurach i ciągle zaskaku−
je nas kolejnymi sukcesami. 

Tym razem od 22 do 25 marca był
w Helsinkach, gdzie odbywały się VI
Halowe Mistrzostwa Europy Wetera−
nów w lekkiej atletyce /EVACI
2007/. Udział w imprezie zgłosiło 36
państw, z których przyjechało 2096
lekkoatletów. 

Dariusz Bednarski wystartował
w swojej koronnej konkurencji w sko−

ku wzwyż w kategorii M−50 (przedział
wiekowy 50−54 lata). Pokonaniem po−
przeczki na wysokości 168 cm zdobył
srebrny medal i tytuł wicemistrza Eu−
ropy weteranów.

– W tym dniu zdobycie pierwszego
miejsca było poza moim zasięgiem –
mówi wicemistrz. Przegrałem z za−
wodnikiem ze Szwecji Stefenem Foug−
manem, ponad dwa lata młodszym
ode mnie. Cieszę się z medalu.i z na−
dzieją spoglądam w sezon startów już
na stadionie. (j)

Srebrny skok

Na teren byłej jednostki wojskowej, 1
kwietnia już przed godz. 8 przyjeżdżali
kierowcy amatorzy (bo tylko tacy mogli
wziąć udział w imprezie). Przygotowania
były profesjonalne: uczestnicy – kierowca
i jego pilot – musieli posiadać kaski, a ich
auta musiały przejść badania techniczne.
Organizatorzy, oprócz przygotowania to−
rów, zadbali również o specjalny elektro−
niczny system pomiarowy. Kierowcy
mieli trzy próby sprawnościowe o łącznej
długości ok. 1 kilometra. Trzeba było
m.in. kręcić ciasne ósemki i pokonywać
ostre zakręty. Ważna była precyzja, aby
nie pomylić trasy czy przewrócić pachoł−
ka. Rywalizacja była zacięta. W klasyfi−
kacji końcowej nie zawiedli faworyci.
Wygrał Przemysław Żabka ze swoim pi−
lotem Mateuszem Kownackim, którzy je−
chali Subaru Imprezą. Na drugiej pozycji
uplasowała się załoga Forda Escorta: Mi−
chał Bąkiewicz i Aleksandra Mikuła, a na

trzeciej: Tomasz Hnatowicz i Arkadiusz
Osmański w Peugeocie 205. Za kierowni−
cą nie zabrakło również pań. Anna Cze−
szel wraz z pilotką Elą Nowak, które je−
chały Fiatem Bravo zajęły 13. miejsce. 

Uczestnicy rajdu klasyfikowani byli
również w zależności od pojemności sil−
nika samochodu, jakim pokonywali tra−
sy. W klasie I (do 903 ccm) wygrała za−
łoga: Marcin Nawrocki i Magdalena Głos
w Fiacie 126p. W klasie II (903−1300
ccm) triumfowali: Apolinary i Łukasz
Bajuk w VW Polo. Pierwsze miejsce
w trzeciej klasie (1300−1600 ccm) zdoby−
ła załoga Forda Escorta: Michał Bąkie−
wicz i Aleksandra Mikuła. W czwartej
klasie (1600−2000 ccm) najlepsi byli: Łu−
kasz i Tobiasz Skierscy w Porsche 924,
a wśród kierowców samochodów powy−
żej 200 ccm triumfowali: Przemysław
Żabka i Mateusz Kownacki (Subaru Im−
preza). (m.d.)

Aż 38 załóg stanęło na starcie rajdu o tytuł Płockiego Mistrza
Kierownicy. Organizatorami byli: Płocka Grupa Rajdowa
i Automobilklub Ziemi Płockiej. 

Amatorzy za kółkiem



Cytat
numeru
Łódź, gdy popłynie 
za daleko, może zawrócić;
słowa, gdy poszły 
za daleko, już nie zawrócą.

(przysłowie malajskie)

Druga rocznica śmierci Jana Pawła
II, tj. 2 kwietnia 2007 r. upłynęła
w Gimnazjum nr 4 im. Obrońców
Płocka 1920 roku w atmosferze
wspomnień o Wielkim Rodaku i Wiel−
kim Papieżu.

Uczniowie klas III pod kierunkiem
p. R. Ziarko – Podlaskiej i ks. A. Pień−
dyka przygotowali okolicznościowy
program słowno – muzyczny, w którym
podjęli próbę zrozumienia tajemnicy
świętości, ofiary i cierpienia. Uroczy−
stość odbyła się w sali gimnastycznej. 

Dzięki prezentacji multimedialnej,
przygotowanej przez p. A. Kacprzak
i nagraniom archiwalnym, Jan Paweł II
stanął ponownie wśród gimnazjali−
stów, by im powiedzieć, jak bardzo ich
ukochał, jak bardzo są dla Niego waż−

ni. A oni powtarzali za poetą: „Jesteś,
wskazujesz drogę do jutra (…) roś−
niesz we mnie nadzieją, miłością, wia−
rą” (J. Woliński). Z wielką atencją wy−
powiedzieli przekonanie o świętości
Jana Pawła II. Przyznali, że dla nich
jest świętym od dawna, świętym tym
bardziej, że zawsze miał poczucie swo−
jej niedoskonałości i wciąż prosił
o modlitwę. 

Być może modlitwa o beatyfikację,
kończąca uroczystość, a może wcześ−
niejsze teksty i słowa sprawiły, że z te−
go spotkania młodzież wyszła w abso−
lutnej ciszy, jakby wciąż kontemplując
wszystko, czego doświadczyła, co
usłyszała. To było cudowne spotkanie
dwóch młodości – fizycznej i ducho−
wej, spotkanie dzieci z Ojcem.

W Gimnazjum nr 4

Spotkanie dzieci z Ojcem

wszystkim, którzy złożyli nam ży−
czenia świąteczne. Przepięknymi
wielkanocnymi kartkami obdarowali
nas m.in.: zastępca prezydenta To−
masz Kolczyński, radni Prawa i Spra−
wiedliwości, Rady Mieszkańców
Osiedla: „Kochanowskiego”, „Stare
Miasto” i „Radziwie”, przewodniczą−
cy Międzyzakładowej Komisji Oświa−
ty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
Marek Krysztofiak, przewodniczący
Zarządu Regionu Płockiego NSZZ
„Solidarność” Wojciech Kępczyński,
kanclerz Szkoły Wyższej im. Pawła
Włodkowica Zbigniew Kruszewski,
komendant Straży Miejskiej Jacek
Fuz, zarząd Płockiego Parku Przemy−
słowo−Technologicznego, dyrektor
i pracownicy Muzeum Mazowieckie−
go, rzecznik prasowy płockiego od−
działu ZUS Barbara Smardzewska−
Czmiel, dyrekcja i pracownicy Płoc−
kiego Ośrodka Kultury i Sztuki,
rzecznik prasowy oraz pracownicy
biura prasowego Urzędu Marszałkow−
skiego Województwa Mazowieckie−
go, zarząd i pracownicy OrlenGazu,
pracownicy Płockiej Galerii Sztuki
i płockiego zarządu Polskiego Czer−
wonego Krzyża, pracownicy Domu
Darmstadt, zawodnicy i zarząd Inte−
gracyjnego Klubu Tenisa, dyrektor
płockiego zoo Aleksander Niweliński,
pracownicy Wisły Płock SSA, zarząd
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom
„Silni Razem”, dyrektor Małacho−

wianki Renata Kutyło−Utzig, dyrekcja
i pracownicy Miejskiego Ośrodka Po−
mocy Społecznej, mieszkańcy, dyrek−
tor i pracownicy Domu Pomocy Spo−
łecznej „Przyjaznych serc”, mieszkań−
cy i pracownicy Domu Pomocy Spo−
łecznej „Antoniówka” w Brwilnie,
Płocka Orkiestra Symfoniczna, rzecz−
nik prasowy Straży Miejskiej Jolanta
Głowacka, Maciej Wróbel z Towarzy−
stwa Naukowego Płockiego, przed−
szkolaki i pracownicy Miejskiego
Przedszkola nr 25, Robert Majewski,
Iwona Jóźwicka, Marian Wilk.

Dziękujemy naszym przyjaciołom
i sympatykom, którzy składali nam
także życzenia osobiście i telefonicz−
nie. Zespół redakcyjny

Dziękujemy
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Pod koniec marca Wiesław Biały
i Jan Kalinowski z Płockiego Towa−
rzystwa Oświatowego pojechali na
Białoruś do Mohylewa. Tam byli goś−
ćmi szkoły, która jako jedyna we
wschodniej Białorusi prowadzi naukę
języka polskiego. Spotkanie płocczan
z młodzieżą zorganizował Jerzy Żura−
wowicz – prezes mohylewskiego od−
działu Związku Polaków na Białorusi,
będący również dyrektorem Domu
Polskiego.

Młodzież zaprezentowała białoru−
sko−polski koncert pt. „Dzień wiosny”.
Po zapoznaniu się z aktorskimi i wo−
kalnymi talentami uczniów przyszła
kolej na rozmowy z kadrą kierowniczą
szkoły, o oświacie, lokalnych i zawo−
dowych problemach. Uczniowie i nau−
czyciele obdarowani zostali pamiątka−
mi, prezentującymi Płock.

Szkoła w Mohylewie pilnie potrzebu−
je pomocy w wyposażeniu polskich

klas. Kto zechciałby materialnie bądź fi−
nansowo wspomóc to zadanie, powi−
nien skontaktować się z Płockim Towa−
rzystwem Oświatowym, mieszczącym
się przy alei Piłsudskiego 31. J.K.

W polskiej szkole w Mohylewie

W krainę bajek przenieśli się uczest−
nicy IX edycji konkursu Bajki mojego
dzieciństwa pt.: „Skrzaty, krasnale
i chochliki”. Konkurs, którego organi−

zatorem jest Szkoła Podstawowa nr 1,
a sponsorem Urząd Miasta Płocka, cie−
szy się dużym zainteresowaniem. Na
tegoroczną edycję wpłynęło 389 prac
plastycznych z Płocka i Sierpca.
Uczestnikami byli uczniowie szkół
podstawowych, a także dzieci uczęsz−
czające do przedszkoli. 

Jury przyznało nagrody i wyróżnie−
nia w różnych kategoriach wieko−
wych. Łącznie za I miejsca wręczono
14 nagród, za II miejsca – 8, za III
miejsce 9 oraz 39 wyróżnień. Czas
oczekiwania na zasłużone nagrody
umilił występ uczniów SP nr 1, którzy
przygotowali bajkę pt.: ”Królewna
Śnieżka” (na zdjęciu). M.P.

Bajki mojego dzieciństwa

9 edycja
Dorota Rabczewska 
czyli Doda Eletroda 
będzie gwiazdą tegorocznego
Pikniku Europejskiego

Dwudniowa impreza rozpocznie się
w sobotę 5 maja. Obok polskiej gwia−
zdy na rynku Starego Miasta wystąpią
zespoły z miast partnerskich: Dar−
mstadt, Fort Wayne i Auxerre. Wspól−

nie z zespołem „Dzieci Płocka” wy−
stąpią „Styrczyńskie dzwoneczki”
z Mołdawii.

Będzie też coś dla miłośników mu−
zyki klubowej. W ramach bloku MA−
JUNIA w ogródku wystąpi DJ Hint
z wytwórni Future Boogie z Wielkiej
Brytanii i bracia Waglewscy z projek−
tem Fisz&Emade&Envee. 

Podczas pikniku proklamacje
o współpracy podpiszą przedstawicie−
le Jagiellonki i Canterrburg High
School z Fort Wayne. (rł)


