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Nie ma słów, by wy ra zić żal wo bec tak nie wy o bra żal nej tra ge dii. To wy da rze nie nami wstrząsnęło. Usta ły de ba ty,
ba nal ne dy sku sje, po li tycz ne spo ry. Nie ma już pro stych od po wie dzi. Jest tyl ko mil cze nie i ro dzą ce się py ta nia. Dla -
cze go? Czy jest w tym sens, któ re go nie po tra fi my do strzec? To dra mat, któ ry dot knął wszyst kich, w każ dym za kąt -
ku Pol ski, w każ dym śro do wi sku, w każ dym do mu. Że gna my Pre zy den ta RP Le cha Ka czyń skie go i Jego Małżonkę,
wy bit nych przed sta wi cie li pol skie go ży cia pub licz ne go, re pre zen tan tów na sze go kra ju oraz – wy jąt ko wo za an ga żo -
wa ne w ży cie na sze go mia sta – Par la men ta rzyst ki Zie mi Płoc kiej: se na tor Ja ni nę Fet liń ską i po słan kę Jo lan tę Szy-
ma nek – De resz. Łączymy się w bólu z ty mi, któ rzy stra ci li ro dzi nę oraz przy ja ciół. 

Na po kła dzie sa mo lo tu by li przed sta wi cie le na sze go na ro du, by pod czas uro czy sto ści prze mó wić gło sem tych, na
któ rych przed la ty do ko na no mor du. To mia ło być świa dec two, za pew nie nie, że nie za pom ni my. Katastrofa lotnicza
pod Smoleńskiem do pi sa ła no wy ro zdział w hi sto rii na szej Ojczyzny, w dra ma tycz ny spo sób splot ła lo sy po ko leń.
Dla te go za pew nia my, że bę dzie my pa mię tać: Ka tyń jak mord, Ka tyń jak ka ta stro fa, Ka tyń jak na ro do wa tra ge dia.

Mi ro sław Mi lew ski
Pre zy dent Płoc ka

Pre zy dent RP Lech Ka czyń ski wśród płoc czan pod czas wi zy ty w naszym mieście w marcu 2007 r.
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KRÓTKO 

Wspópraca z Rosjanami
Za pra sza my chęt nych

przed się bior ców z te re nu
Płoc ka do współ pra cy w ra -
mach mi sji gos po dar czej z
przed się bior ca mi ro syj ski mi. 

Bę dzie to oka zja do spot -
ka nia i bez poś red niej roz mo -
wy z po ten cjal nym par tne -
rem biz ne so wym z Ro sji.
Prze wi dy wa ny ter min mi sji
– ko niec czer wca 2010 ro ku.

Wszyst kich chęt nych pro -
si my o zgło sze nia li stow ne
(Urząd Mia sta Płoc ka, Wy -
dział Roz wo ju Mia sta Od -
dział Roz wo ju Gos po dar -
cze go, Sta ry Ry nek 1, 09-
400 Płock) lub ma i lo we (ali -
cja.la cho wicz@plock.eu lub
do na ta.smie ta now ska@
plock.eu) do koń ca kwiet nia. 

Wię cej in for ma cji na ten
te mat moż na uzy skać pod
nu me rem 24 367 15 73. 

(am)

Spis lud no ści
W 2011 r. Głów ny Urząd

Sta ty stycz ny prze pro wa dzi
Na ro do wy Spis Po wszech ny
Lud no ści i Miesz kań. Bę dzie
to pier wszy ta ki spis od przy -
stą pie nia Pol ski do Unii Eu -
ro pej skiej. 

Ma on do star czyć in for -
ma cji m.in. o licz bie lud no -
ści, jej te ry to rial nym roz -
miesz cze niu, struk tu rze de -
mo gra ficz no -spo łecz nej i za -
wo do wej, a tak że o spo łecz -
no -e ko no micz nej cha rak te -
ry sty ce gos po darstw do mo -
wych i ro dzin. Waż ną in for -
ma cją ma być prze śle dze nie
zmian za cho dzą cych w pro -
ce sach de mo gra ficz nych 
i spo łecz nych m.in. z uwa gi
na wzmo żo ne mi gra cje lud-
no ści po wstą pie niu Pol ski
do UE. (ab)

De ba ta 
o przed się bior czo ści
Przed się bior czość – efek-

tem Roz wo ju Re gio nal ne go,
to ty tuł de ba ty, któ ra od bę -
dzie się 22 kwiet nia w au li
Pań stwo wej Wyż szej Szko ły
Za wo do wej w Płoc ku –
Trze po wie. Mo gą wziąć w
niej udział wszy scy chęt ni.

Re fe ra ty wyg ło szą m.in.
pre zes Iz by Gos po dar czej
Re gio nu Płoc kie go Jan
Brud nic ki nt. „Przed się bior -
czość – szan są”, wi ce pre zes
Za rzą du Par ku Prze my sło -
wo -Tech no lo gicz ne go An na
Ma słoń -O racz „Fun du sze
unij ne wspar ciem przed się -
bior czo ści w re gio nie”.
Prze wi dzia no tak że se sje pa -
ne lo we na te mat róż nych za -
gad nień zwią za nych z
przed się bior czo ścią. Or ga ni -
za to rem jest płoc ki od dział
Oś rod ka Do sko na le nia Na u -
czy cie li Sie dlec kie go Cen-
trum Edu ka cyj ne go. Po czą -
tek de ba ty o godz. 10.
Szcze gó łó we in for ma cje tel.
24/ 262 01 56. (ab)

Do dat ko wy lo kal
Sto wa rzy sze nie Po mo cy Oso bom z Nie peł no -

spraw no ścią Umy sło wą „Je stem” wy naj mo wać bę -
dzie do dat ko we po miesz cze nie w bu dyn ku przy 
ul. 3 Ma ja 16. Lo kal ma 13,59 mkw. po wierz chni 
i znaj du je się na czwar tym pię trze. Staw ka czyn szu
wy no si 1 zł/mkw. net to. Or ga ni za cja w tym obiek-
cie użyt ku je już po miesz cze nia o łącz nej po wierz -
chni po nad 371 mkw. Pro wa dzo ny jest tam Oś ro dek
Po mo cy Re wa li da cyj nej, któ ry zaj mu je się wczes ną
in ter wen cją dla dzie ci nie peł no spraw nych do 7 lat.
Dzia ła tam rów nież war sztat te ra pii za ję cio wej dla
osób nie peł no spraw nych in te lek tu al nie. No wy lo kal
jest po trzeb ny Sto wa rzy sze niu, gdyż mu si opu ścić
po miesz cze nia w bu dyn ku przy ul. Ko cha now skie -
go 7, z uwa gi na ich zły stan tech nicz ny. 

Pod dro gę
Mia sto ku pi nie za bu do wa ną dział kę o po wierz -

chni 0,0336 ha przy ul. Swoj skiej. Ce na wy no si 15
tys. zł. Te ren przez na czo ny bę dzie pod in we sty cję
pn. „Bu do wa ulic Swoj skiej i Kom ba tan tów wraz z
bra ku ją cą in fra struk tu rą”. 

Ga ra że do wy na ję cia
Miej ski Za kład Gos po dar ki Miesz ka nio wej

prze pro wa dzi prze targ na wy na ję cie dzie wię ciu ga -
ra ży. Dwa z nich o po wierz chni 18 mkw. zlo ka li -
zo wa ne są przy ul. Bło nie 1a, czte ry o pow. 16 i 18
mkw. po ło żo ne są przy ul. Pa dlew skie go, a ko lej ne
– przy ul. 1 Ma ja 4 (16 mkw.), Mio do wej (16
mkw.) oraz Sło do wej 1 (18 mkw.).

Pły wa cy we Wło szech
Płoc ka re pre zen ta cja pły wa ków od 23 kwiet nia

do 3 ma ja bę dzie prze by wa ła w For li. Weź mie
tam udział w III Mię dzy na ro do wym Tur nie ju
Pły wac kim o „Pu char Miast Par tner skich”. Bę -
dzie to już dru gi start na szych za wod ni ków. W
2008 ro ku na za wo dach zdo by li 26 me da li, w
tym 14 zło tych. Dru ga w kla sy fi ka cji dru ży na
zdo by ła za led wie osiem krąż ków. Mia sto For li
fi nan su je zak wa te ro wa nie i wy ży wie nie płoc kiej
de le ga cji. Z bu dże tu Płoc ka zo sta ną po kry te
kosz ty tran spor tu, na to miast po zo sta łe wy dat ki
op ła cą uczest ni cy za wo dów. 

Ure gu lo wa nie sta nu
Mia sto ku pi dwie dział ki o łącz nej pow. 1324

mkw. po ło żo ne przy ul. Obroń ców We ster plat te,
sta no wią ce włas ność Pol skich Li nii Sa mo cho do -
wych. Te ren ten jest czę ścio wo po ło żo ny pod bu -
dyn ka mi wie lo ro dzin ny mi oraz sta no wi grunt do
nich przy na leż ny, tj. chod ni ki, traw ni ki. Wy kup
kosz to wać bę dzie po nad 320 tys. zł i dzię ki nie mu
ure gu lo wa ny zo sta nie stan praw ny nie ru cho mo ści,
któ ry umoż li wi pra wi dło wą ko mu ni ka cję pie szą na
osie dlu oraz sprze daż miesz kań przy Obr. We ster -
plat te 3 i 3/1. (m.d.)

P R E Z Y D E N T  Z A R Z Ą D Z I Ł

W sa li nu mer 18 płoc kie go 
ra tu sza wy ło żo na zo sta ła księ ga
kon do len cyj na po świe co na pa -
mię ci ofiar ka ta stro fy pre zy den -
ckie go sa mo lo tu pod Smo leń -
skiem.

Wśród 96 tra gicz nie zmar łych
osób są par la men ta rzyst ki z okrę -
gu płoc ko -cie cha now skie go: se-
na tor Ja ni na Fet liń ska i po słan ka
Jo lan ta Szy ma nek -De resz. Z die -
ce zją płoc ką zwią za ny był ks. pra -
łat Bro ni sław Go stom ski. Po nad to
dwóch pra cow ni ków Biu ra Och -
ro ny Rzą du kształ ci ło się w Szko -
le Wyż szej im. Pa wła Włod ko wi -
ca – 35-let ni ppor. Piotr No sek był
ab sol wen tem tej uczel ni, a je go
ró wieś nik chor. Pa weł Kra jew ski
na dal stu dio wał.

Księ ga kon do len cyj na bę dzie
wy ło żo na do 17 kwiet nia. (am)

Cześć ich pa mięci

Po trze ba nam po cie sze nia
To mia ła być msza świę ta w pią tą rocz ni cę śmier ci Słu gi 
Bo że go Ja na Pa wła II i o je go szyb ką be a ty fi ka cję. Do tej 
in ten cji do da no jesz cze jed ną – o po kój du szy i zba wie nie
wiecz ne dla po leg łych w ka ta stro fie pod Smo leń skiem.

Tłu my lu dzi zgro ma dzi ły się w so bo tę wie czo rem w ka te drze, aby wspól nie mo -
dlić się i od dać hołd Oj cu Świę te mu i ofia rom tra ge dii. W na bo żeń stwie, któ re mu
prze wod ni czył bi skup płoc ki Piotr Li be ra, wzię li udział przed sta wi cie le sa mo rzą -
du płoc kie go oraz dzia ła cze ży cia po li tycz ne go i spo łecz ne go. – Kie dy 2 kwiet nia
wspo mi na liś my pią tą rocz ni cę śmier ci pa pie ża Ja na Pa wła II, nie by liś my w sta -
nie prze wi dzieć, że z tą da tą bę dzie się wią zać dzień 10 kwiet nia 2010 ro ku, kie dy
to w ka ta stro fie lot ni czej gi nie pre zy dent Rze czy pos po li tej, ge ne ra ło wie, bi sku pi,
par la men ta rzy ści... Te raz bar dziej niż kie dy kol wiek po trzeb ne nam jest jaś nie ją ce
świat ło Zmar twych wsta łe go Pa na – mó wił bp Li be ra na po cząt ku na bo żeń stwa. –
Po ka ta stro fie lot ni czej, w któ rej zgi nę ło tak wie le osób, w ob li czu tej tra ge dii, jaś -
niej niż zwy kle ro zu mie my, że to co nas łą czy jest waż niej sze od te go, co nas dzie -
li – zaz na czył w ka za niu ks. Da riusz Pi skor ski, wy kła dow ca Wyż sze go Se mi na -
rium Du chow ne go w Płoc ku.

Po mszy świę tej zgro ma dzo no się wo kół pom ni ka pa pie ża Ja na Pa wła II, gdzie
od mó wio no Apel Jas no gór ski i mo dli twę za zmar łych. Do wo dem pa mię ci by ły też
kwia ty i pło ną ce zni cze. (ab)
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Pod czas mszy świę tej 10 kwiet nia w płoc kiej ka te drze 
mo dlo no się m.in. w in ten cji ofiar ka ta sto fy pod Smo leń skiem

FO
T.
 K

R
Z
Y
S
Z
TO

F 
K
A
LI
Ń
S
K
I



Sygnały Płockie nr 8 (230)  | 15 kwietnia 2010 

3Płock w żałobie |

Ja ni na Fet liń ska 
1952 – 2010

Po li tyk, pie lę gniar ka, dok tor
na uk me dycz nych, se na tor VI
i VII ka den cji. 

Uro dzi ła się w miej sco wo ści
Tu lig ło wy w woj. pod kar pac -
kim. W 1977 ukoń czy ła stu dia
na Wy dzia le Pie lę gniar skim
Aka de mii Me dycz nej w Lub li -
nie. Na stęp nie uzy ska ła spe cja -
li za cję pier wsze go stop nia
z me dy cy ny spo łecz nej i dru -
gie go stop nia z or ga ni za cji och -
ro ny zdro wia, a w 1986 sto pień
dok to ra na uk me dycz nych
w za kre sie pie lę gniar stwa.

Przez czte ry la ta kie ro wa ła
cie cha now skim od dzia łem Ma -
zo wiec kie go Cen trum Zdro wia
Pub licz ne go. W la tach 1996–
2004 peł ni ła fun kcje wi ce dy rek -
to ra i dy rek to ra In sty tu tu Edu -
ka cji Zdro wot nej i Pro mo cji
Zdro wia w Cie cha no wie w Wyż -
szej Szko le Hu ma ni stycz nej im.
A. Gie ysz to ra w Puł tu sku. Do
2005 pra co wa ła rów nież ja ko
na u czy ciel aka de mic ki w Pań -
stwo wej Wyż szej Szko le Za wo -
do wej w Cie cha no wie.

Od 2005 ro ku by ła se na to rem,
wy bra na z li sty Pra wa i Spra wie -
dli wo ści.

– Na za wsze po zo sta nie
w mo jej pa mię ci Jej do broć,
ciep ło, któ rym sta ra ła się za ra -
zić wszyst kich wo kół sie bie –
wspo mi na rad na Wio let ta Kul -
pa. – Zwy kłe ge sty, uścisk, po -
ca łu nek, przy tu le nie, któ rych
czę sto się wsty dzi my, u niej by -
ły na po rząd ku dzien nym. By ła
otwar ta na dru gie go czło wie ka,
dzie ją ca się krzyw da za wsze
przy ku wa ła jej uwa gę, chęt nie
słu ży ła po mo cą. Za wsze po zo -
sta wa ła wier na war to ściom
chrze ści jań skim, by ły dla niej
wy tycz ną, dro gow ska zem,
a jed no cześ nie po zo sta wa ła
wspa nia łą pa triot ką. Trud no
zna leźć sło wa, któ re opi su ją
ból, żal i pust kę, któ ra jest ta ka
przej mu ją ca. Wszyst kie ofia ry
ka ta stro fy lot ni czej w Smo leń -
sku po zo sta ną na za wsze w na -
szej pa mię ci i ser cu. A to, co
w obec nej chwi li mo że my dla
nich zro bić, to oka zać na sze
zjed no cze nie i wspól nie mo dlić
się za tra gicz nie zmar łych.

Jo lan ta Szy ma nek -De resz
1954 – 2010

Wi ce sze fo wa SLD, po słan ka
z okrę gu płoc ko -cie cha now skie -
go, wi ce prze wod ni czą ca sej mo -
wej Ko mi sji Spraw Za gra nicz -
nych.

Uro dzi ła się 12 lip ca 1954 r.
w Przed bo rzu (woj. łódz kie). Po -
cho dzi ła z ro dzi ny praw ni czej –
jej oj ciec, Ta de usz Szy ma nek,
był sę dzią Są du Naj wyż sze go
i pre ze sem Iz by Pra cy i Ubez pie -
czeń Spo łecz nych SN. Jo lan ta
Szy ma nek -De resz kon ty nu o wa ła
ro dzin ną tra dy cję – w 1977 r.
ukoń czy ła pra wo na Uni wer sy te -
cie War szaw skim. 

We wrześ niu 2005 r. po raz
pier wszy zo sta ła po słem, w wy -
bo rach par la men tar nych 2007
roku po raz dru gi uzy ska ła
man dat po sel ski – by ła człon ki -
nią klu bu po sel skie go Le wi cy.
W czer wcu na kon gre sie SLD
zo sta ła wy bra na wi ce sze fo wą
par tii. 

W stycz niu 2010 ro ku zo sta ła
sze fo wą szta bu Je rze go Szmaj -
dziń skie go – kan dy da ta SLD na
pre zy den ta. Za po wia da ła wte dy,
że kam pa nia wy bor cza pod jej
kie run kiem bę dzie kam pa nią,
w któ rej „w cen trum za in te re so -
wa nia bę dzie czło wiek”. 

By ła mę żat ką – mąż Pa weł
De resz jest dzien ni ka rzem. 
Mia ła też cór kę Ka ta rzy nę,
praw ni czkę. 

Po jej śmier ci na stro nie in -
ter ne to wej po ja wił się ta ki za -
pis: Jo lan ta Szy ma nek -De resz
pod kre śla ła za wsze, że z op ty -
miz mem pa trzy w przy szłość,
a smu tek jest rzad ko ścią na jej
twa rzy po nie waż ma ro dzi nę,
przy ja ciół, bo czu je się po -
trzeb na. 

– Du żo by moż na po wie dzieć,
ale te raz jest trud no mó wić
o czło wie ku, o któ rym by moż na
na pi sać książ kę. Za pa mię tam Ją
ja ko oso bę bar dzo pra co wi tą
i ener gicz ną. Mi mo, że po cho dzi -
ła spo za na sze go mia sta, bar dzo
szyb ko sta ła się płoc czan ką, szy-
b ko zro zu mia ła prob le my Płoc -
ka. By ła ciep ła, ser decz na, za -
wsze zna laz ła czas na roz mo wę
– Ar ka diusz Iwa niak, prze wod ni -
czą cy Ra dy Miej skiej SLD
w Płoc ku.

Ks. Bro ni sław Go stom ski
1948 – 2010

Uro dził się 9 li sto pa da 1948 r.
w Sier pcu. Świę ce nia kap łań skie
przy jął w 1972 r. w ka te drze
płoc kiej. Ja ko wi ka riusz pra co -
wał w Wy szo gro dzie, Go wo ro -
wie i Płoc ku. Od po nad 30 lat na
sta łe prze by wał w An glii. Był tam
m.in. ka pe la nem Sto wa rzy sze nia
Pol skich Kom ba tan tów w Wiel -
kiej Bry ta nii.

Od 2003 r. był pro bosz czem
daw ne go ko ścio ła gar ni zo no we -
go pw. św. An drze ja Bo bo li
w Lon dy nie. To tu od by wa ły się
naj waż niej sze uro czy sto ści pa-
trio tycz ne lon dyń skiej Po lo nii.
Pod czas tra gicz ne go lo tu 10
kwiet nia 2010 ro ku to wa rzy szył
w po dró ży pre zy den to wi Ry szar -
do wi Ka czo row skie mu.

Jak pod kre śla ks. An drzej Mi -
lew ski – wi ce dy rek tor Mu ze um
Die ce zjal ne go w Płoc ku, ksiądz
pra łat był wiel kim przy ja cie lem
tej pla ców ki mu ze al nej. Szcze -
gól nie był za przy jaź nio ny z by -
łym dy rek to rem mu ze um ks.
Bro ni sła wem Gwia zdą. 

– Przy jaź ni li się jesz cze w se -
mi na rium, po tem ra zem stu dio -
wa li na KUL-u – ks. Gwia zda hi -
sto rię sztu ki, a ks. Go stom ski
hi sto rię – wspo mi na ks. Mi lew -
ski, któ ry rów nież przy jaź nił się
z ks. Go stom skim. Czę sto go
od wie dzał w An glii. Po dob nie
jak ks. Bro ni sław Gwia zda, któ -
ry jest te raz w Lon dy nie. Po le -
ciał tam tuż przed uro czy sto -
ścia mi ju bi le u szo wy mi w Ka ty -
niu, aby za stą pić ks. Go stom -
skie go w je go obo wiąz kach
kap łań skich. 

– To był wspa nia ły kap łan
die ce zji płoc kiej, ko le ga i przy -
ja ciel, a tak że dusz pa sterz, or -
ga ni za tor i gos po darz. Przy kład
dla wie lu kap ła nów, rów nież dla
mnie. Zna liś my się od wie lu lat
– pod kre śla ks. An drzej Mi lew -
ski. – Czę sto przy la ty wał do
Pol ski, do przy ja ciół, do swo jej
ro dzi ny. Ostat nio był w Płoc ku
w lu tym. Przed świę ta mi Wiel -
kiej No cy roz ma wia liś my te le fo -
nicz nie skła da jąc so bie ży cze nia
i snu jąc wa ka cyj ne pla ny. Nie -
ste ty, los je zmie nił. Jesz cze do
tej po ry trud no mi uwie rzyć
w to, co się sta ło. (rł)

Wśród ofiar ka ta stro fy lot ni czej pod Smo leń skiem by li lu dzie zwią za ni
z Płockiem i Mazowszem: se na tor RP Ja ni na Fet liń ska, po seł RP Jo lan ta
Szy ma nek-De resz i ks. Bro ni sław Go stom ski. 

Z głę bo kim ża lem
że gna my

Ja ni nę Fet liń ską 
oraz

Jo lan tę Szy ma nek -De resz
Par la men ta rzyst ki Zie mi Płoc kiej

Wy ra zy współ czu cia

Naj bliż szym
skła da

Mi ro sław Mi lew ski 
Pre zy dent Mia sta Płoc ka

Czło wiek ży je ze świa do mo ścią, że jest śmier tel ny,
a jed nak śmierć za wsze za ska ku je.

Z głę bo kim ża lem
że gna my 

Le cha Ka czyń skie go 
Pre zy den ta Rzecz pos po li tej Pol skiej 

oraz 
Wszyst kich Tra gicz nie Zmar łych 

w ka ta stro fie lot ni czej 

Wy ra zy współ czu cia

Naj bliż szym
skła da

Mi ro sław Mi lew ski 
Pre zy dent Mia sta Płoc ka

„Bóg wi dzi śmierć ina czej niż my. 
My wi dzi my ją ja ko ciem ny mur, Bóg ja ko bra mę”.

Z głę bo kim ża lem
że gna my 

Ja ni nę Fet liń ską
oraz 

Jo lan tę Szy ma nek -De resz
Par la men ta rzyst ki Zie mi Płoc kiej 

Wy ra zy współ czu cia

Naj bliż szym
skła da 

Ra da Mia sta Płoc ka

Z głę bo kim ża lem
że gna my 

Le cha Ka czyń skie go
Pre zy den ta Rzecz pos po li tej Pol skiej

oraz 
Pol ską De le ga cję

Wy ra zy współ czu cia

Naj bliż szym
skła da 

Ra da Mia sta Płoc ka
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To już trze cie ta kie przed-
sięw zię cie zor ga ni zo wa ne
przez Ak cję Ka to lic ką Die ce -
zji Płoc kiej. W cza sie pier-
wsze go w Płoc ku Ma ra to nu
Bib lij ne go w 2008 ro ku prze -
czy ta no ca łe Pis mo Świę to. 

– Ce lem te go rocz ne go ma -
ra to nu jest upo wszech nie nie
zna jo mo ści No we go Te sta -
men tu oraz prak ty ki czy ta nia
Pis ma Świę te go – wy jaś nia ją
or ga ni za to rzy. 

Ma ra ton roz pocz nie się 20
kwiet nia o godz. 9 mszą św.
w ka te drze. Po na bo żeń stwie
Bib lia zo sta nie pro ce syj nie
prze nie sio na do oł ta rza po lo -
we go, gdzie na stą pi pub licz ne
czy ta nie No we go Te sta men tu.

Tekst zo stał po dzie lo ny na
frag men ty 5-9 mi nu to we do
czy ta nia przez 200 osób przez
trzy dni. Oso by, któ re chcą
wziąć czyn ny udział w ma ra to -
nie mo gą zgło sić swój ak ces
w sie dzi bie Ak cji Ka to lic kiej
przy ul. Tum skiej 3 lub tel.
24 262 50 60 w godz. 9.30-
14.30. Na za koń cze nie, 22
kwiet nia, od bę dzie się kon cert
pieś ni re li gij nej i ref lek syj nej. 

Przed sięw zię cie wpi su je się
w ob cho dy dru gie go Ty god nia
Bib lij ne go, któ ry trwać bę dzie
od 18 do 24 kwiet nia. Je go ha -
sło brzmi „Patrz my na Je zu sa
– mi ło sier ne go i wia ry god ne go
Ar cy kap ła na” i na wią zu je do
trwa ją ce go w Ko ście le rzym-

sko ka to lic kim ro ku kap łań -
skie go.

Or ga ni za to rzy płoc kie go
Ma ra to nu pod kre śla ją, że jest
on od po wie dzią na wez wa nie
pa pie ża Ja na Pa wła II, skie ro -
wa ne do wier nych w 1991 ro -
ku na Jas nej Gó rze: – Kto nie
zna Pis ma Świę te go, nie zna
Chry stu sa!... Uczyń my wszyst -
ko, aby co raz peł niej poz na -
wać Chry stu sa. Nie prze sta -
waj my ob co wać z Ewan ge lią,
Sło wem Bo ga Ży we go, z Pis -
mem Świę tym, abyś my tak że
sie bie sa mych le piej poz na li
i zro zu mie li, ja kie jest na sze
po wo ła nie w Chry stu sie – Sło -
wie Wcie lo nym. 

Ali na Bo czkow ska

Ob co wa nie z Ewan ge lią
W cią gu trzech dni pod czas te go rocz ne go Ma ra to nu Bib lij ne go zo sta nie
pub licz nie prze czy ta ny No wy Te sta ment.

Ogól no pol ski Rajd do
Miejsc Pa mię ci Na ro do wej or -
ga ni zo wa ny jest już po raz
szó sty. W im pre zie wez mą
udział za ło gi sa mo cho do we
z róż nych miejsc Pol ski: Opo -
la, Cheł ma, El blą ga, Zie lo nej
Gó ry, Ra do mia, Ostro wa
Wiel ko pol skie go, Sza mo tuł,
To ru nia, War sza wy, Pia secz -
na, Za brza i oczy wi ście z na -
sze go mia sta. Uczest ni cy raj du

od wie dzą miej sca pa mię ci 
na ro do wej w Płoc ku i na te re -
nie gmin Sta ra Bia ła i Bru dzeń
Du ży. Uro czy ste otwar cie raj -
du na stą pi przy Dzwo nie Po -
ko ju na Pla cu 13 Stra co nych
w so bo tę 17 kwiet nia o godz.
11. Póź niej za ło gi wy ja dą na
tra sę. Na stęp ny dzień po świę -
co ny bę dzie na zwie dza nie
Płoc ka, a tak że de ko ra cję zwy -
cięz ców. (ab)

Rajd pa mię ci
Po nad pięć dzie się ciu uczest ni ków z ca łej Pol ski
weź mie udział w raj dzie or ga ni zo wa nym przez Klub
Tu ry sty ki Mo to ro wej „Mo to me dyk” i płoc ki od dział
PTTK. W pro gra mie m.in. od da nie hoł du po leg łym
w obro nie Płoc ka w 1920 r. oraz zwie dza nie mia sta.

Bp Ro man Mar cin kow ski
uro dził się 28 lu te go 1942 r.
w Szczu to wie ko ło Sier pca.
W 1965 r. ukoń czył Wyż sze
Se mi na rium Du chow ne w
Płoc ku, przyj mu jąc 13 czer w-
ca te go ro ku świę ce nia kap łań -
skie z rąk bp. Pio tra Dudź ca.
Ja ko wi ka riusz peł nił po słu gę
dusz pa ster ską w Imiel ni cy,
Cie cha no wie, Pa łu kach, Bo -
dza no wie i w pa ra fii św. Ja na
Chrzci cie la w Płoc ku.
W 1974 r. zro bił spe cja li za cję
ka te che tycz ną na Wy dzia le
Te o lo gicz nym Aka de mii Te o -
lo gii Ka to lic kiej, a w 1976 r.
ma gi ste rium. 

W la tach 1974-1980 peł nił
fun kcję die ce zjal ne go wi zy ta -
to ra re li gii, zaś w la tach 1974-
1985 pra co wał rów nież ja ko
die ce zjal ny dusz pa sterz ro -
dzin. Od 1980 do 1991 r. peł nił
fun kcję dy rek to ra wy dzia łu
ka te che tycz ne go Ku rii Die ce -
zjal nej w Płoc ku. Od 1990 r.
jest pre po zy tem Ka pi tu ły Ka t-
e dral nej Płoc kiej. 28 lu te go

1985 r. Oj ciec Świę ty Jan Pa -
weł II mia no wał go bi sku pem
po moc ni czym die ce zji płoc -
kiej i bi sku pem ty tu lar nym
Bul la Re gia. Sa krę bi sku pią
przy jął 13 kwiet nia 1985 r.
w ba zy li ce ka te dral nej w Płoc -
ku, z rąk pry ma sa Pol ski kard.
Jó ze fa Glem pa. (eg) 

Bi skup 
Ro man Mar cin kow ski
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Pod wój ny ju bi le usz
Bi skup po moc ni czy die ce zji płoc kiej Ro man Mar -
cin kow ski w Wiel ki Czwar tek ob cho dził pod wój ny
ju bi le usz: 45-le cia świę ceń kap łań skich i 25-le cia
sa kry bi sku piej.

Kon fe ren cja ma być fo rum
wy mia ny my śli na te mat ści -
słych za leż no ści na u ki i gos po -
dar ki. – Wza jem ne re la cje sfe -
ry gos po dar ki, edu ka cji i na u -
ki poz wa la ją na lep sze wy ko -
rzy sta nie po ten cja łów wszyst -
kich wy mie nio nych dzie dzin
dzia łal no ści ludz kiej. Tran sfer
wie dzy i in no wa cji po przez ab -
sol wen tów szkół wyż szych do
gos po dar ki kra ju i re gio nów
zna czą co wpły wa na roz wój
posz cze gól nych re gio nów, a co
za tym idzie roz wój pod mio tów

gos po dar czych, urzę dów, or -
ga nów ad mi ni stra cyj nych i in -
nych in sty tu cji – wy jaś nia ją or -
ga ni za to rzy. 

Pod czas dwud nio wych obrad
prze wi dzia no sze reg te ma tów
oscy lu ją cych wo kół te go za gad -
nie nia, m.in. kształ ce nie aka de -
mic kie i usta wicz ne w kon tek -
ście po trzeb re gio nów; ab sol -
wen ci uczel ni ja ko waż ne ogni-
wo tran sfe ru wie dzy i in no wa cji
do gos po dar ki; ba da nia na u ko -
we, in no wa cje i wdro że nia;
wspól ne przed sięw zię cia szkół

wyż szych i pod mio tów gos po -
dar czych. Ko mi tet na u ko wy
kon fe ren cji two rzą przed sta wi -
cie le Po li tech ni ki War szaw -
skiej, Iz by Re gio nal nej Re gio nu
Płoc kie go, PKN Or len, Pań st-
wo wej Wyż szej Szko ły Za wo -
do wej w Płoc ku, Wyż szej
Szko ły Za wo do wej im. Pa wła
Włod ko wi ca w Płoc ku.

Obra dy bę dą się od by wać
22-23 kwiet nia w au li Po li -
tech ni ki War szaw skiej w Płoc -
ku przy ul. Łu ka sie wi cza 17.

(ab)

Na u ka i gos po dar ka
Szko ły wyż sze w gos po dar ce re gio nów – to ty tuł kon fe ren cji, któ rą or ga ni zu je
Po li tech ni ka War szaw ska Szko ła Na uk Tech nicz nych i Spo łecz nych w Płoc ku.
Pa tro nat nad im pre zą ob jął pre zy dent Płoc ka Mi ro sław Mi lew ski.

Pod czas pier wsze go Ma ra to nu Bib lij ne go w Płoc ku
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Dz i ę  k u  j e  my

Bar dzo ser decz nie dzię ku je my za do wo dy pa mię -
ci i życz li wo ści – za ży cze nia świą tecz ne i pięk ne
kar tki wiel ka noc ne, któ re tak licz nie nap ły nę ły od
Pań stwa do na szej Re dak cji.

Zes pół „Sy gna łów Płoc kich”
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Spot kał się z przed sta wi -
cie la mi To wa rzy stwa Na u ko -
we go Płoc kie go i To wa rzy -
stwa Mi łoś ni ków Ra dzi wia.
Od wie dził też Mu ze um Ma -
zo wiec kie, gdzie oglą dał –
prze cho wy wa ny tam – pro po -
rzec Puł ku Ta tar skich Uła -
nów im. Mu sta fy Ach ma to -
wi cza. Do wód cą szwa dro nu
te go puł ku był je go stryj
Iskan der (1898-1940), któ ry
bro nił Płoc ka przed na wa łą
bol sze wic ką w 1920 ro ku i to
on 90 lat te mu zo sta wił
w ów czes nym Mu ze um Zie -
mi Płoc kiej lan cę z pro por -
cem. Wpi sał się też wów czas
do księ gi pa miąt ko wej To wa -
rzy stwa Na u ko we go Płoc kie -
go. Po my sło daw cą na da nia
no wo two rzo ne mu w Ar mii
Pol skiej Puł ko wi Ta tar skich
Uła nów imie nia Mu sta fy, bo -
ha te ra pow sta nia ko ściusz -
kow skie go, pod su nął mar -
szał ko wi Pił sud skie mu dzia -
dek Se li ma – Alek san der
(1865-1944), wy bit ny praw -
nik i se na tor II Rze czy pos po -
li tej, pre zes Są du Ape la cyj -
ne go. 

– Dzia dek wy brał się do
Kwa te ry Głów nej Pił sud skie go
i ku zdzi wie niu wie lu ocze ku ją -
cych na au dien cję zo stał przy -
ję ty bez ko lej ki – wspo mi nał
Se lim Ach ma to wicz. – Prze -
ko nał go do na da nia puł ko wi
imie nia Mu sta fy Ach ma to wi -
cza. Wy cho dząc z ga bi ne tu,
py ta ny przez cie kaw skich, jak
to się sta ło, że zo stał przy ję ty
bez ko lej ki, od po wie dział: 

„Z Ziu kiem w szko le sie dzie liś -
my w jed nej ław ce pra wie
przez wszyst kie kla sy, aż do
chwi li, kie dy wy rzu co no mnie
z niej za mó wie nie po pol sku”.

Brat Iskan de ra – Os man
(1899-1988) pier wszy do ko nał
wy ło mu w woj sko wej hi sto rii
ro du, któ re go do me ną mia ły
stać się te raz na u ki ści słe,
a dokładnie che mia. Gdy ro dz-
i na Ach ma to wi czów prze nio -
sła się z Pio tro gro du do Wil na,
zna lazł się w gru pie stu den -
tów, któ rzy pod ję li stu dia
w odro dzo nym w 1919 r. Uni-

wer sy te cie Ste fa na Ba to re go.
W 1920 r. uzy skał na Wy dzia -
le Ma te ma tycz no -Przy rod ni -
czym sto pień ma gi stra che mii,
a w 1928 r. – dok to ra che mii.

Po za koń cze niu woj ny Ach -
ma to wicz prze niósł się do Ło -
dzi, gdzie zaj mo wał się wspó ł-
or ga ni zo wa niem Po li tech ni ki
i Ka te dry Che mii Or ga nicz nej.
Che mi ka mi zo sta li też je go sy -
no wie: Os man i Se lim, a tak że
wnuk – syn Os ma na – Mi chał.

Przy jazd Se li ma Ach ma to -
wi cza to za słu ga Bo gu sła wa
Osiec kie go z To wa rzy stwa
Mi łoś ni ków Ra dzi wia, któ ry
na wią zał z nim kon takt czte ry
la ta te mu i prze ko nał do przy-
ja zdu do Płoc ka. Bra ta nek
Iskan de ra Ach ma to wi cza obie -

cał, że po sta ra się przy je chać
na te go rocz ne uro czy sto ści 90.
rocz ni cy bo ha ter skiej obro ny
Płoc ka przed bol sze wi ka mi.

(rł)

Ach ma to wicz znów w Płoc ku
Se lim Ach ma to wicz ze słyn ne go ro du spo lo ni zo wa nych Ta ta rów, któ re -
go przed sta wi cie le przez wie ki – naj pierw orę żem, a po tem pra cą na u -
ko wą – słu ży li Rze czy pos po li tej, przy je chał do Płoc ka. 

Pro gram Ście żek Bie go wych
skie ro wa ny jest głów nie do
ama to rów, ale po ma ga też przy-
go to wać się bar dziej am bit nym
do po ko na nia dy stan sów 10 km,
czy na wet ma ra to nu. Spot ka nia
wzbo ga ca ne są o po ra dy na te -
mat pra wi dło we go ży wie nia
i pla nów tre nin go wych. 

W Płoc ku za ję cia bę dą od -
by wać się we wtor ki o godz.
18.00 oraz w so bo ty o godz.
10.00. Pier wszy start miał
miej sce we wto rek 6 kwiet nia.
Tre ne rem płoc kiej ścież ki jest
Woj ciech Więc kow ski, zna ko -
mi ty ma ra toń czyk, czo ło wy
pol ski dłu go dy stan so wiec
w la tach 90. Tra sa jest bar dzo
ma low ni cza. Roz po czy na się
przy am fi te a trze od stro ny Za -
le wu So bót ka (ul. Ry ba ki),
póź niej pro wa dzi uli czką Pa ro -
wą, wzdłuż Wzgó rza Tum-
skie go i Za le wu So bót ka. Atu -
tem tra sy jest jej noc ne oświet -
le nie oraz moż li wość zmia ny
po dło ża z kost ki bru ko wej na
na wierz chnię ziem ną.

– Za ję cia są nie od płat ne, nie
spraw dza my li sty obec no ści,
a na si tre ne rzy prze ko na ją
każ de go do bie ga nia. Ćwi cze -
nie pod ich okiem, w gru pie
przy ja ciół, to naj faj niej sza
i za ra zem naj bar dziej efek tyw -
na for ma tre nin gu dla po cząt -
ku ją cych i śred nio za a wan so -
wa nych bie ga czy – mó wi Ma r-
iusz Gi żyń ski, je den z or ga ni -
za to rów pro gra mu, a za ra zem
mistrz Pol ski w pół ma ra to nie.

Na bie ga nie za pra sza ni są
spe cjal ni go ście, w pię ciu mia -
stach uczest ni cy za jęć bę dą
mo gli wziąć udział w Te stach
Co o pe ra, a pod ko niec se zo -
nów wio sen ne go i je sien ne go
zor ga ni zo wa ne zo sta ną w ca -
łym kra ju Mi strzo stwa Pol ski
Ście żek Bie go wych. 

Wszyst kie in for ma cje na te -
mat ogól no pol skie go pro gra -
mu, w tym szcze gó ło wy ter mi -
narz za jęć, map ki tras oraz syl-
wet ki tre ne rów, znaj du ją się na
no wej wi try nie www.sciez ki -
bie go we.pl. (seb)

Ścież ka Bie go wa w Płoc ku

Mo da na zdro wie
Tej wios ny na 22 Ścież kach Bie go wych w 11 mia s-
tach Pol ski na wszyst kich chęt nych cze kać bę dzie
35 do świad czo nych tre ne rów. 

Se lim Ach ma to wicz oglą da wpis 
do księ gi pa miąt ko wej swo je go stry ja Iskan de ra 

– bo ha te ra Obro ny Płoc ka z 1920 r.
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Na ścieżce biegowej w Płocku, 
pierwszy z le wej tre ner Woj ciech Więc kow ski
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Wspólne bieganie to wielka frajda
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Or ga ni za to rem Ak cji jest
Cen trum Edu ka cji Oby wa tel -
skiej, wspie ra ne przez Mi ni -
stra Edu ka cji Na ro do wej,
a tak że przez ogól no pol skie
i re gio nal ne or ga ni za cje sa mo -
rzą dów te ry to rial nych. Przed-
sięw zię cie ma być upa mięt nie -
niem 20. rocz ni cy pier wszych
wy bo rów sa mo rzą do wych w
wol nej Pol sce, któ ra przy pa da
27 ma ja br.

Pro gram adre so wa ny jest
do ucz niów, któ rzy pod opie -

ką na u czy cie li bę dą mie li za
za da nie prze pro wa dzić wy -
wia dy ze swo i mi ro dzi na mi
i są sia da mi na te mat zmian,
ja kie za szły w ich miej sco wo -
ści dzię ki dzia łal no ści sa mo -
rzą du te ry to rial ne go i na tej
pod sta wie stwo rzyć pre zen ta -
cje mul ti me dial ne po świę co -
ne osią gnię ciom władz lo kal -
nych.

Przy kła dy suk ce sów sa mo -
rzą du znaj dą się na spe cjal nie
przy go to wa nej In ter ne to wej

Ma pie Pol ski. Pra ce ucz niów
zo sta ną za pre zen to wa ne tak że
na im pre zach rocz ni co wych –
za rów no lo kal nych, jak i ogól -
no pol skich, or ga ni zo wa nych
przez Sejm RP i Mi ni ster stwo
Edu ka cji Na ro do wej.

Wy bra ne gru py ucz niow -
skie, któ re przy go tu ją naj cie -
ka wsze pre zen ta cje, zo sta ną
za pro szo ne do udzia łu w ogól -
no pol skim fi na le ak cji, któ ra
od bę dzie się 7 czer wca 2010
ro ku na Zam ku Kró lew skim
w War sza wie. 

Do Ak cji włą czy ło się już
100 na u czy cie li i 80 sa mo rzą -
dów te ry to rial nych. Wię cej in -
for ma cji na stro nie www.ceo.
org.pl/20lat

(seb)

Przy łącz się do MAO
Cen trum Edu ka cji Oby wa tel skiej za pra sza do
udzia łu w pro gra mie Mło dzie żo wa Ak cja Oby wa tel -
ska „20 lat wspól nie”.
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Opra co wa ny w 1999 ro ku
pro jekt tech nicz ny wy sy pi ska
śmie ci w Ko bier ni kach za kła -
dał okres ek splo a ta cji kwa ter
przez 12 lat. Jed nak mak sy -
mal ne zdol no ści prze ro bo we
prze kro czo ne zo sta ły już w
2006 ro ku (do sta wy od pa dów
ko mu nal nych zmie sza nych) 
i 2008 ro ku (od pa dy ogó łem
do star cza ne do uty li za cji 
w ZU OK). Suk ce syw ny, zna -
czny wzrost do staw od pa dów
ko mu nal nych spo wo do wa ło
za my ka nie ma łych, tra dy cyj -
nych skła do wisk z po wo du ich
za peł nie nia lub w wy ni ku za o -
strze nia prze pi sów do ty czą -
cych och ro ny śro do wi ska.

Pod nie sie nie po zio mu
W pier wszej po ło wie 2007

ro ku za rząd spół ki zle cił
opra co wa nie do ku men ta cji

tech nicz nej oraz oce nę od-
dzia ły wa nia na śro do wi sko
in we sty cji po le ga ją cej na
pod nie sie niu gór ne go po zio -
mu skła do wa nia od pa dów o
pięć me trów na ek splo a to wa -
nej kwa te rze 01 oraz na czę ś-
ci kwa te ry 02. Re a li za cja
przed sięw zię cia poz wo li kon-
ty nu o wać skła do wa nie od pa -
dów ba la sto wych przez ko lej -
ne dwa la ta.

– W tym cza sie fir ma Eko -
pol oraz Spo łecz ny Ko mi tet na
Rzecz Eko lo gii w Wy szy nie

od wo ły wa li się, skła da li skar-
gi i za ża le nia kwe stio nu jąc
każ de roz wią za nie i sta no wi -
ska pod ję te na róż nych
szczeb lach ad mi ni stra cyj nych
– mó wił Jó zef Ja nic ki, pre zes
ZU OK. – Po mi mo, że 15 lu te -
go 2010 r. wójt gmi ny Sta ra
Bia ła wy dał de cy zję o śro do -
wi sko wych uwa run ko wa niach
przed sięw zię cia spół ka na dal
ocze ku je na za koń cze nie pro-
ce dur ad mi ni stra cyj nych.

No wa kwa te ra
W 2008 ro ku roz strzy gnię -

to prze targ na wy ko naw cę za -
da nia „Opra co wa nie pro jek -
tów bu do wla nych i wy ko naw -
czych dla roz bu do wy skła do -
wi ska od pa dów in nych niż
nie bez piecz ne i obo jęt nych w
ZU OK w Ko bier ni kach koło
Płoc ka wraz z uzy ska niem

poz wo le nia na bu do wę”. Wy -
bu do wa nie no wej kwa te ry o
ku ba tu rze oko ło 500 tys. m.
sześć., poz wo li na de po no wa -
nie od pa dów ba la sto wych
przez co naj mniej 15 lat.

We wrześ niu 2008 r. spół ka
wy stą pi ła do wój ta gmi ny
Sta ra Bia ła o de cy zję śro do -
wi sko wą dla tej in we sty cji.
Zgo da zo sta ła wy da na 16 lu -
te go br., co umoż li wia za rzą -
do wi spół ki ubie ga nie się o
wy da nie poz wo le nia na re a li -
za cję przed sięw zię cia.

Jed nak osta tecz na de cy zja
o bu do wie no wej kwa te ry
skła do wi sko wej za pad nie do -
pie ro po za koń cze niu pro ce -
dur ad mi ni stra cyj nych, roz pa -
tru ją cych sta no wi ska stron w
tej spra wie. Prze wi du je się,
że roz po czę cie ro bót bu do -
wla nych mog ły by na stą pić na
prze ło mie trze cie go i czwar -
te go kwar ta łu bie żą ce go ro ku,
a za koń cze nie in we sty cji w
2012 r.

Spa lar nia śmie ci
O wpro wa dze niu ter micz -

ne go prze twa rza nia od pa dów
wła dze ZU OK my ślą od 2006
ro ku. Roz pa try wa ne są czte ry
wa rian ty lo ka li za cji tej in we -
sty cji: re jon ZU OK w Ko bier -
ni kach, te ren Płoc kie go Par ku
Prze my sło wo -Tech no lo gicz -
ne go, te ren PKN Or len i re jon
Miej skiej Oczysz czal ni Ście -
ków w Ma sze wie. 

O osta tecz nej lo ka li za cji
prze są dzą ko lej ne pra ce stu-
dial ne, uw zględ nia ją ce uwa -
run ko wa nia eko no micz ne
oraz hy dro ge o lo gicz ne śro -
do wi ska przy rod ni cze go.
Ko niecz ne bę dzie też uzy -
ska nie po wszech nej ak cep ta -
cji spo łecz nej. Do świad cze -
nia kil ku na stu miast w kra ju
poz wa lają przy pusz czać, że
roz po czę cie tej in we sty cji –
nie za leż nie od źró deł fi nan -
so wa nia – nie bę dzie moż li -
we przed 2013 ro kiem.
Przyj mu je się, że czas jej re -
a li za cji, od uzy ska nia poz-
wo le nia na bu do wę, wy nie -
sie mi ni mum 3-4 la ta. W bie -
żą cym ro ku pla no wa ny jest
wy bór par tne ra do wy ko na -
nia za da nia.

Re gio nal ne Ko bier ni ki
ZU OK zo stał wska za ny ja -

ko je den z 15 obiek tów uję-
tych w Wo je wódz kim Pla nie
Gos po dar ki Od pa da mi na la -
ta 2007 – 2015, któ ry prze -
jął by fun kcję Re gio nal ne go
Skła do wi ska Od pa dów w
wo je wódz twie ma zo wiec -
kim. We dług pla nu wie le
skła do wisk jest lub mu si być
zam knię tych z po wo du za -
peł nie nia ich po jem no ści
oraz nies peł nie nia wy mo gów
i stan dar dów Unii Eu ro pej -
skiej. 

Mał go rza ta Da nie luk

Spo sób na śmie ci
Pod nie sie nie po zio mu skła do wa nia od pa dów, bu do wa no wej kwa te ry
oraz spa lar ni śmie ci to naj waż niej sze pla ny Za kła du Uty li za cji Od pa dów
Ko mu nal nych w Ko bier ni kach. 

No we ron da...
Ron do u zbie gu ulic Gał -

czyń skie go i Jaś mi no wej (ko -
ło Ka uf lan du) naz wa no imie-
niem Da riusz Sto lar skie go.
Z ta ką pro po zy cją zwró ci ło
się Sto wa rzy sze nie Fe de ra cji
Mło dzie ży Wal czą cej z
Gdań ska. 

Da riusz Sto lar ski (ur. 25
wrześ nia 1965 r.) – płoc cza -
nin, ak tyw ny dzia łacz po li -
tycz ny i spo łecz ny, dzia łacz
po dziem ny w okre sie sta nu
wo jen ne go, dzien ni karz,
współ za ło ży ciel i czło nek Fe -
de ra cji Mło dzie ży Wal czą cej,
Płoc kiej Ra dy „So li dar no -
ści”. W sta nie wo jen nym był
re dak to rem pis ma „Or lę ta”
oraz pism mło dzie żo wych:
„Elek tryk”, „Ja giel lo niak” 
i „Ma ła cho wiak”. Or ga ni za -
tor ma ni fe sta cji, ma lo wa nia
mu rów, ak cji ulot ko wych,
kol por ter nie za leż nych pism
płoc kich i ma zo wiec kich. Za
swo ją niez łom ną po sta wę re -
pre sjo no wa ny, wie lo krot nie
aresz to wa ny, wię zio ny. Zgi -
nął tra gicz nie 17 paź dzier ni ka
1993 r. w nie wy jaś nio nych
oko licz no ściach. 24 paź dzier -
ni ka 2009 r. od sło nię to po -
świę co ną mu tab li cę pa miąt -
ko wą na bu dyn ku przy Sta -
rym Ryn ku 27.

Z ko lei ron do u zbie gu ulic:
Mic kie wi cza, La soc kie go, 11
Li sto pa da i Pół noc nej no si
imię Ro ma na Dmow skie go.
Imię za pro po no wa ło Na ro do -
we To wa rzy stwo Oświa to we. 

Ro man Dmow ski (ur. 9
sier pnia 1864 r.) – po li tyk,
pub li cy sta po li tycz ny, Mi ni -
ster Spraw Za gra nicz nych

RP, po seł na Sejm Usta wo -
daw czy RP oraz II i III Du -
my, współ za ło ży ciel Na ro do -
wej De mo kra cji. De le gat Pol-
ski na kon fe ren cję pa ry ską 
w 1919 i sy gna ta riusz trak ta tu
po ko jo we go w Wer sa lu.
Zmarł 2 stycz nia 1939 roku 
w Dro zdo wie. 

...i uli ce
Dro ga łą czą ca ul. Gra bów -

ka i Go ści niec no si imię ks.
pra ła ta Ste fa na Nie dzie la -
ka. Pro po zy cję wy su nę ła
Rzym sko ka to lic ka Pa ra fia
św. Woj cie cha. 

Ks. Ste fan Nie dzie lak (ur. 1
wrześ nia 1914 r. w Po dol szy -
cach) – ksiądz ka to lic ki, pra -
łat, ka pe lan Ar mii Kra jo wej,
uczest nik Pow sta nia War sza-
w skie go, czło nek Or ga ni za cji
Wol ność i Nie za wi słość,
współ za ło ży ciel Ro dzi ny Ka -
tyń skiej oraz San ktu a rium
Po leg łych i Po mor do wa nych
na Wscho dzie. Był or ga ni za -
to rem wy sy łek ksią żek dla
Po la ków ży ją cych w kra jach
daw ne go Związ ku Ra dziec -
kie go, ini cja to rem wznie sie -
nia krzy ża ka tyń skie go na
cmen ta rzu po wąz kow skim.
Za swo ją dzia łal ność nie po -
dleg ło ścio wą nie u stan nie nę -
ka ny i szy ka no wa ny. Zgi nął
za mor do wa ny przez niez na -
nych spraw ców w swo jej ple-
ba nii na Po wąz kach w no cy 
z 19 na 20 stycz nia 1989 r.

Rad ni zde cy do wa li też,
aby no wo pow sta ła uli ca,
któ ra sta no wi prze dłu że nie
już ist nie ją cej uli cy Mo re lo -
wej no si ła ta ką sa mą nazwę.

(m.d.)

Zasz czyt ne mia no
Na mar co wej se sji rad ni uch wa li li naz wy dla dwóch
no wych ulic oraz dwóch rond. Propozycje wcześ -
niej za ak cep to wał Zes pół ds. Na zew nic twa Ulic.

Se gre ga cja od pa dów to eko lo gicz na po win ność 
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Ron do Da riu sza Sto lar skie go
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Dzię ki no wym roz wią za niom
ist nia ła by moż li wość lik wi da cji
to rów ko le jo wych po mię dzy
sta cją w Ra dzi wiu a dwor cem
PKP przy ul. Cho pi na.

– Nie bę dzie to ża den pro-
gram czy kon kret ny pro jekt –
za strze ga Krzysz tof Kwiat -
kow ski, dy rek tor ra tu szo we go
Wy dzia łu Ur ba ni sty ki i Ar chi -
tek tu ry. – Chce my tyl ko, aby
spe cja li ści orze kli, czy jest to w
ogó le moż li we, ja kie roz wią za -
nie by ło by naj lep sze i skąd po -
zy skać na ten cel pie nią dze. 

W ra por cie ma ją być prze-
a na li zo wa ne dwa wa rian ty.
Pier wszy za kła da utrzy ma nie
li nii ko le jo wej w cią gu dro gi
kra jo wej Kut no -Brod ni ca.
Zmie nił by się jed nak prze bieg
li nii w opar ciu o ko le jo wą ob -
wod ni cę mia sta. Dru gi wa riant
za kła da bu do wę al ter na tyw -
nych po łą czeń ko le jo wych, 
w któ re zo stał by włą czo ny
płoc ki od ci nek.

Po ob wod ni cy
W pier wszym wa rian cie zo -

sta ną pod da ne ana li zie trzy pro -
po zy cje ob wod nic: za chod nia,
cen tral na oraz wschod nia. W
spe cy fi ka cji prze tar go wej po -
da no ich orien ta cyj ny prze bieg.
Ob wod ni ca za chod nia bieg ła by
od osie dla Gó ry przez miej sco -
wo ści: Dzier żąz nia, Brwil no,
most ko le jo wy przez Wi słę,
Mań ko wo, Bia ła, Sta re Dra ga -
nie, No we Trze po wo, z bocz ni -
cą ko le jo wą do dwor ca ko le jo -
we go przy ul. Cho pi na w Płoc -
ku. Tra sa ob wod ni cy cen tral nej

to: od osie dla Gó ry przez
Dzier żąz nię, trze cią prze pra wę
mo sto wą uzu peł nio ną o most
ko le jo wy, w cią gu dro go wej
ob wod ni cy mia sta do osie dla
Trze po wo, z bocz ni cą do dwor-
ca ko le jo we go przy ul. Cho pi -
na. Ob wod ni ca wschod nia
prze bie ga ła by od osie dla Gó ry
przez miej sco wo ści: Jor da nów,
Ry dzy no, Bie li no, Ce ka no wo,
Ple ban ka, Gul cze wo, Sta re Bo -
ry sze wo, No we Bo ry sze wo do
osie dla Mię dzy to rze. 

Trzy wa rian ty
Au to rzy ra por tu bę dą też mu -

sie li za sta no wić się nad moż li -
wo ścią bu do wy al ter na tyw ne go
po łą cze nia ko le jo we go, uw -
zględ nia ją ce go po zo sta wie nie
frag men tu li nii ko le jo wej po -
mię dzy dwor cem PKP przy
Cho pi na, a bocz ni cą za kła du
pro duk cyj ne go PKN Or len. Tu
tak że moż li we są trzy wa rian ty.
Pier wszy prze wi du je bu do wę
od cin ka Cen tral nej Ma gi stra li
Ko le jo wej od Ko ry to wa do
Gdań ska z uw zględ nie niem po -
łą cze nia do Płoc ka. Dru gi to re -
a li za cja po łą cze nia ko le jo we go
z Płoc ka do Mo dli na, któ re chce
zre a li zo wać sa mo rząd wo je -
wódz twa ma zo wiec kie go. Trze-
cia moż li wość to wy bu do wa nie
do 2033 ro ku no wej tra sy ko le -
jo wej re la cji War sza wa -Płock -
To ruń -Byd goszcz z moż li wo -
ścią prze dłu że nia do Szcze ci na i
Po mo rza Środ ko we go. Tra sa ta
zo sta ła uję ta w „Ek sper ckim
pro jek cie do kon cep cji prze -
strzen ne go za gos po da ro wa nia

kra ju do ro ku 2033”. Cho dzi tu
o bu do wę li nii szyb kiej ko lei
(pol skie go od po wied ni ka fran-
cu skie go TGV). Bę dzie to jed-
nak z za ło że nia tra sa do prze-
wo zu osób, więc osta tecz nie to
PKP pod ję ły by de cy zję, czy
moż na na tę tra sę wpu ścić po -
cią gi to wa ro we prze wo żą ce
pro duk ty z PKN Or len.

Kto po mo że

Ra port ma dać od po wiedź na
wie le py tań. – Chce my, aby spe -
cja li ści przyj rze li się sy tu a cji
ur ba ni stycz nej i po wie dzie li,
któ re roz wią za nie jest moż li we
do wy ko na nia – wy jaś nia
Krzysz tof Kwiat kow ski. – Fir -
ma przy go to wu ją ca ra port mu si
po szu kać te re nów wo kół Płoc -
ka, gdzie ewen tu al nie moż na by
prze ło żyć na szą li nię ko le jo wą.
Mia sto – za rów no ze wzglę dów
fi nan so wych, jak i for mal no -
praw nych – nie jest w sta nie sa -
mo zre a li zo wać ta kie go przed-
sięw zię cia. Po nie waż no wa li -
nia ko le jo wa mia ła by prze bie -
gać po te re nach są sied nich
gmin, ko niecz na jest ich zgo da.
Nie są dzę, aby włą czy ły się one
fi nan so wo w bu do wę, gdyż nie
ma ją na to fun du szy. Dla te go
chce my do wie dzieć się czy ist-
nie je szan sa na włą cze nie na -
szych po my słów do pro gra mów
rzą do wych lub sa mo rzą du wo -
je wódz twa ma zo wiec kie go. 

Fir ma, któ ra wy gra prze targ
bę dzie mia ła 75 dni od pod pi -
sa nia umo wy na przy go to wa -
nie ra por tu. 

Mał go rza ta Da nie luk

Płock bez to rów

Wi zu a li za cja no we go obiek tu

Wy ko naw cą jest kon sor -
cjum firm: Vec tra – li der i
Przed się bior stwo Bu do wla no -
U słu go we „Wix bud”. Zgod nie
z umo wą pra ce po trwa ją 16
mie się cy. 

– Po stę po wa nie prze tar go -
we trwa ło aż od sier pnia
ubieg łe go ro ku – mó wi Da -
riusz Sztan der ski, pre zes
Agen cji Re wi ta li za cji Sta rów -
ki, któ ra jest in we sto rem. 

– Osta tecz ne roz strzy gnię cie
moż li we by ło do pie ro po ostat-
nim wy ro ku kra jo wej Iz by Od -
wo ław czej od da la ją cym skar -
gę dru gie go kon sor cjum firm,
któ re sta nę ło do prze tar gu. 

Przy ul. Sy na go gal nej pow-
sta nie bu dy nek han dlo wo -
u słu go wy z po dziem nym par -
kin giem. Znaj dą się w nim lo -
ka le usłu go we i han dlo we,

któ re już w ma ju zo sta ną wy s-
ta wio ne na sprze daż w for mie
ust nej li cy ta cji. 

Na naj wyż szym, przesz klo -
nym pię trze, na któ re bę dzie
moż na wje chać pa no ra micz ną
win dą, za pla no wa no re sta u ra -
cję z wi do kiem na Sta rów kę.
Obiekt bę dzie mo ni to ro wa ny 
i strze żo ny przez ca łą do bę. In -
we sty cja obej mie rów nież za -
gos po da ro wa nie te re nu wo kół
bu dyn ku. 

Do ku men ta cję pro jek to wo -
kosz to ry so wą przed sięw zię cia
opra co wa ła fir ma Ne o in vest 
z Kielc na pod sta wie kon cep cji
ar chi tek to nicz nej, wy ko na nej
przez płoc ką pra cow nię pro jek -
to wą Kró li kow ski i Ja wor ski. 

Pra ce przy Sy na go gal nej
kosz to wać bę dą po nad 12,4
mln zł. (m.d.)

Z wi do kiem na Sta rów kę
Roz po czy na się dru gi etap za gos po da ro wa nia
Pla cu 13 Stra co nych, czy li pow sta je tzw. Sy na go -
gal na Of fi ce Cen ter. 

Se mi na rium or ga ni zo wa ne
jest przez Mi ni ster stwo Gos -
po dar ki oraz Wy dział Pro mo -
cji i In we sty cji Am ba sa dy RP
w Wiel kiej Bry ta nii. Ma na
ce lu pro mo cję pro jek tów in -
we sty cyj nych, któ re pol skie
mia sta za mie rza ją zre a li zo -
wać w for mu le par tner stwa
pub licz no -pry wat ne go. Bę -
dzie to już pią te se mi na rium
w Eu ro pie or ga ni zo wa ne w
tej for mu le, w któ rym bę dą
uczest ni czyć przed sta wi cie le:
urzę dów mar szał kow skich
wo je wódz twa opol skie go,

wiel ko pol skie go i lu bu skie -
go, Ma ło pol skiej Agen cji
Roz wo ju Re gio nal ne go oraz
urzę dów miast Płoc ka i Poz-
na nia. Na sze mia sto pla nu je
zre a li zo wać czte ry in we sty -
cje w for mu le PPP: stok nar-
ciar ski, par king wie lo po zio -
mo wy, in ter nat z kry tą pły -
wal nią przy ha li wi do wi sko -
wo -spor to wej oraz aqu a park
z ha lą spor tów wal ki. Udział
w se mi na rium bę dzie oka zją
do bez poś red nich spot kań 
z po ten cjal ny mi par tne ra mi. 

(md)

Se mi na rium o par tner stwie
Dwu o so bo wa de le ga cja z Urzę du Mia sta weź mie
udział w se mi na rium do ty czą cym in we sty cji PPP.
Spot ka nie od bę dzie się 27-29 kwiet nia w Lon dy nie. 

Wła dze mia sta my ślą o wy pro wa dze niu po cią gów z cen trum Płoc ka. 
I choć to odleg ła przy szłość, już dziś chcą przy go to wać spe cjal ny ra port
w spra wie wa run ków usta le nia no we go prze bie gu li nii ko le jo wej. 

To ry ko le jo we utrud nia ją ko mu ni ka cję w mie ście 
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– W Usta wie o ru chu dro-
go wym jest za pis, że mia sto
mu si wyz na czyć fir mę do usu -
wa nia z dróg po ja zdów – mó -
wił na se sji za stęp ca pre zy -
den ta Da riusz Za widz ki. –
Cho dzi o sa mo cho dy po rzu co -
ne, któ re od daw na sto ją na
par kin gach i nikt ni mi nie jeź -
dzi. Ty mi, któ re np. za sta wia -
ją wjazd al bo są od ho lo wa ne,

bo kie row ca był nie trzeź wy,
zaj mu je się po li cja. 

Rad ni usta li li, że za usu nię cie
po ja zdu do 3,5 t op ła ta bę dzie
wy no sić 180 zł brut to, a po wy -
żej 3,5 t – 1830 zł brut to. Ce ny
te obo wią zu ją od po nie dział ku
do so bo ty w godz. 6-22. W in -
nym przy pad ku op ła ta wzroś -
nie od po wied nio o 25 i 50 proc.
– Pie nią dze tra fią do fir m zaj-

mu ją cych się usu nię ciem po ja -
zdu – wy jaś nił Za widz ki. 

Po ja zdy po wy żej 3,5 to ny
usu wa ne bę dą przez Przed się -
bior stwo Pro duk cyj no -Han -
dlo wo-Usłu go we „Zyg -Pol” 
z Gą bi na, a po ni żej 3,5 t –
PHU „Pat -Car” z Płoc ka.

Na se sji usta lo no tak że wy -
so kość op łat za par ko wa nie
tych po ja zdów na wyz na czo -
nym par kin gu strze żo nym. Za
każ dą roz po czę tą do bę op ła ta
wy no si od 12,20 do 97,60 zł
brut to w za leż no ści od te go,
ile wa ży sa mo chód. (m.d.)

Od ho lu ją po rzu co ne au ta
Rad ni usta li li staw ki op łat za usu wa nie po ja zdów 
z dróg i za ich par ko wa nie.

Na ostat niej se sji rad ni za poz -
na li się z wy ni ka mi re a li za cji te -
go pro gra mu w 2009 r. Dzia ła nia
pro wa dzo ne by ły przez ra tu szo -
wy Wy dział Zdro wia i Spraw
Spo łecz nych, po li cję, straż miej -
ską, Miej ski Oś ro dek Po mo cy
Spo łecz nej, Oś ro dek Opie kuń -
czo -Wy cho waw czy, or ga ni za cje
po za rzą do we oraz pla ców ki
oświa to wo -wy cho waw cze.

Po ra dy
Wy dział Zdro wia i Spraw

Spo łecz nych ko or dy no wał dzia -
ła nia zwią za ne z udzie la niem
pomocy ro dzi nom, w któ rych
wy stę pu ją prob le my nar ko ma -
nii, po mo cy psy chos po łecz nej 
i praw nej. Po nad to na dzo ro wał
dzia łal ność pro fi lak tycz ną oraz
wspo ma gał in sty tu cje, or ga ni za -
cje po za rzą do we i oso by fi zycz -
ne, któ re po ma ga ją uza leż nio -
nym. Z bu dże tu mia sta do fi nan -
so wa no dzia łal ność m.in. pun ktu
kon sul ta cyj ne go Mo nar (dy żu ry
psy cho lo ga, pe da go ga, in struk -
to rów te ra pii uza leż nień oraz
pro fi lak ty ka). Z po mo cy spe cja -
li stów sko rzy sta ło 70 osób za ży -
wa ją cych nar ko ty ki oraz 30
człon ków ro dzin. Płoc ki Od dział
Pol skie go Cen trum Me dia cji od -
wie dzi ło po nad 250 osób, w tym
czte ry z prob le ma mi nar ko ty ko -
wy mi. Środ ki z bu dże tu mia sta
wy ko rzy sta no tak że na dzia łal -
ność pun ktu kon sul ta cyj ne go w
Miej skim Cen trum Roz wią zy -
wa nia Prob le mów Spo łecz nych.
Sfi nan so wa no dy żu ry pe da go -
gów, psy cho lo gów, praw ni ków,
lo go pe dów i spe cja li sty ds. prze-
ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi -
nie. Spoś ród 2100 po rad udzie -
lo nych w pun kcie, 14 do ty czy ło
prob le mu nar ko ty ko we go. 

Pro fi lak ty ka
W ra mach dzia łań pro fi lak -

tycz nych mia sto po kry ło koszt
dru ku ulo tek oraz pla ka tów in -
for ma cyj nych, za wie ra ją cych
wy kaz miejsc, w któ rych udzie -
la na jest spe cja li stycz na po moc
dla płoc czan. Moż na je by ło
zna leźć w pla ców kach szkol no -
-wy cho waw czych, służ by zdro -
wia, ap te kach i in sty tu cjach.

Po nad to Płock włą czył się 
w ogól no pol skie i płoc kie kam-
pa nie prze ciw nar ko ma nii. 
W szko łach pro wa dzo ne by ły
za ję cia pro fi lak tycz ne i in ter -
wen cyj ne. 

Do fi nan so wa no też pro jek ty
re a li zo wa ne m.in. przez Oś ro -
dek Pro fi lak ty ki i Te ra pii Uza -
leż nień „Jest czas”, pro wa dzo -
ny przez Sto wa rzy sze nie Po -
mo cy Dzie ciom i Mło dzie ży
Ka i -Ka i ros, Cho rą giew Ma zo -
wiec ką Związ ku Har cer stwa
Pol skie go w Płoc ku, płoc ki od -
dział To wa rzy stwa Przy ja ciół
Dzie ci.

Naj wię cej ma ri hu a ny
W 2009 ro ku po li cja wszczę -

ła 127 po stę po wań przy go to -
waw czych o po sia da nie i roz -
pro wa dza nie nar ko ty ków.
Stwier dzo no 240 prze stępstw
nar ko ty ko wych, 171 po dej rza -
nym po sta wio no za rzu ty, wo bec
14 po dej rza nych za sto so wa no
tym cza so wy areszt, a wo bec 13
do zór po li cyj ny. W ra mach pro -

wa dzo nych dzia łań za bez pie -
czo no nar ko ty ki o łącz nej war -
to ści po nad 80 tys. zł. Naj wię -
cej, bo aż 1470 g zna le źli fun -
kcjo na riu sze ma ri hu a ny i aż 985
g am fe ta mi ny. – Od no to wa liś -
my wię cej prze stępstw nar ko ty -
ko wych niż rok wcześ niej – mó -
wił na se sji Zbi gniew Włod -
kow ski, za stęp ca ko men dan ta
miej skie go po li cji. 

Mia sto bę dzie kon ty nu o wać
pro wa dzo ne dzia ła nia pro fi lak -
tycz ne oraz po mo co we. Chce
tak że roz sze rzyć ofer tę po mo cy
dla osób uza leż nio nych w pla -
ców kach lecz ni czych. M.D.

Prze ciw nar ko ma nii
Miej ski Pro gram Prze ciw dzia ła nia Nar ko ma nii obej mu je re a li za cję pro jek-
tów pro fi lak tycz nych oraz po moc oso bom uży wa ją cym sub stan cji 
psy cho ak tyw nych i uza leż nio nym oraz ich ro dzi nom. 

Re jon nr 1 – mł. asp. Wi told Bal ce rzak, po kój nr 2; tel. 024
266 16 79, kom. 696 497 132

Uli ce: Żyz na, Ar mii Kra jo wej (od nr 60 do ul. Żyz nej), Ar mii
Kra jo wej (nr nie pa rzy ste od ul. Hu bal czy ków do ul. Ku trze by),
Hu bal czy ków, Ba czyń skie go, Gro ta Ro wec kie go, Ku trze by,
Obroń ców He lu, Ofiar Ka ty nia, Os sow skie go, Su char skie go,
Bo ry szew ska, Uro dzaj na, Pa trio tów.

Re jon nr 2 – mł. asp. Pa weł Chmie lec ki, po kój nr 1, tel. 024
266 16 74, kom. 696 497 128

Uli ce: Si kor skie go (do bu dyn ku PERN), Ar mii Kra jo wej (nu -
me ry nie pa rzy ste od 1 do ul. Ku trze by), Ar mii Kra jo wej (nu me -
ry pa rzy ste od 2 do ul. Żyz nej), Wań ko wi cza, Mon te Ca si no, An -
der sa, So sa bow skie go, Dy wi zjo nu 303, Ba ta lio nu Pa ra sol, Ba ta -
lio nu Zoś ka, Byt na ra, Chru ście la.

Re jon nr 3 – asp. Ja ro mir Ma zur, po kój nr 1, tel. 024 266 16
89, kom. 696 497 130

Uli ce: Sza rych Sze re gów, Wa lecz nych, Łącz ni czek, Si kor -
skie go (do bu dyn ku PERN włącz nie), Kle e ber ga, Zbo żo wa, Wy -
szo grodz ka (nu me ry nie pa rzy ste od ul. Zbo żo wej do nr 159 bez
sta cji pa liw Or len, re sta u ra cji McDo nald’s i ga le rii Ma zo via),
Ar mii Kra jo wej (nu me ry nie pa rzy ste od ul. Hu bal czy ków 
do koń ca), Ar mii Kra jo wej (nu me ry pa rzy ste od 62 do koń ca),
Bli ska, Koń co wa, Dzie wiar skie go.

Re jon nr 4 – mł. asp. Zbi gniew Zie miń ski, po kój nr 3, tel.
024 266 16 81, kom. 696 497 133

Uli ce: Wy szo grodz ka (od ul. Gra nicz nej do Imiel ni cy nr pa -
rzy ste bez obiek tów han dlo wych: Au chan, OBI, GoS port, Ga le -
ria Wi sła, sta cja pa liw Bli ska), Zu brzyc kie go, Czwar ta ków,
Swoj ska, Sy nów Puł ku, Pa ła co wa, Kom ba tan tów, Wil czyń skie -
go.

Re jon nr 5 – mł. asp To masz Mar cin kow ski, po kój nr 30,
tel. 024 266 16 77, kom. 696 497 115

Uli ce: Wy szo grodz ka 161, obiek ty han dlo we: sta cja pa liw Or -
len ul. Wy szo grodz ka 123, re sta u ra cja McDo nald’s, ga le ria Ma -
zo via, ga le ria Wi sła, mar ke ty (OBI, Au chan, GoS port), sta cja pa -
liw Bli ska ul Wy szo grodz ka 150.

Re jon nr 6 – mł. asp. Syl we ster Wa sąż nik, po kój nr 3, tel.
024 266 16 80, kom. 696 497 139

Uli ce: Ja na Pa wła II, Pa de rew skie go, Grzmot -Skot nic kie go,
Św. Woj cie cha, Pu chal skie go, Ro gow skie go, Czer wo nych Ko -
sy nie rów, Szczęs ne go, Wiś niew skie go, Ma zu ra. 

Re jon nr 7 (osie dla: Oś ni ca, Bo ro wi czki, Imiel ni ca, Par ce -
le) – mł. asp. Ro man Asa kow ski, po kój nr 2, tel. 024 266 16 78,
kom. 696 497 112

Uli ce: Gra bów ka (od mo stu do Bo ro wi czek), Gmu ry, Go ści -
niec, Ma ło pol ska, Ma zo wiec ka, Zgod na, Bia ło wie ska, Łom żyń -
ska, Ło wic ka, Kur piow ska, Ma zur ska, Wój to wa, Kor cza ka, Za -
rzecz na, Żu ław ska, Lu bu ska, Po dla ska, Fli sac ka, Skier kow skie -
go, War miń ska, Po mor ska, Ślą ska, Ku jaw ska, Ka szub ska, Po wi -
śle, Ryb na, Roz to cze, Pod wa le, Pocz to wa, Odleg ła, Ur ba no wo,
Ra czko wiz na, pl. Wi to sa, Har cer ska, Srebr na, Zło ta, Pia ski,
Młyń ska, Że laz na, Wiej ska, Mo kra, No wa, Zap ło tek, Mie dzia na,
Pie sza, Bo ro wic ka, Za ko le, Ba se no wa, Wią zo wa, Ce dro wa, Li -
po wa, Gra bo wa, Ci so wa, Je sio no wa, Bo ta nicz na, Wierz bo wa,
Sar nia, Wil cza, Li ścia sta, Par ce le, Pod gó rze, Li sia, Ja strzę bia,
Dro zdo wa, Szpa cza, Żu ra wia, Ży wicz na, Mo ty lo wa, Za ję cza, Ja -
skół cza, Św. Hu ber ta, Wy szo grodz ka (od rze ki Ro si cy do koń -
ca), Wio sen na, Ma jo wa, Po god na, Kasz ta no wa, Lesz czy no wa,
Har cer ska, Ką to wa, Pro sta, Lo kal na, Mo re lo wa, Skraj na, Cze -
reś nio wa, Wid na, Ja bło ni, Wiś nio wa, Orze cho wa, Ła ma na, Śli-
wo wa, Dar nio wa, Brzosk wi nio wa, Po rze czko wa, Siel ska,
Chmiel na, Po ziom ko wa. 

opr. (m.d.)

Zmia ny u dziel ni co wych (4)
No we re wi ry, nu me ry te le fo nów, naz wi ska dziel ni -
co wych oraz uli ce, któ ry mi się opie ku ją.

Dziel ni co wi przyj mu jący w ko mi sa ria cie 
przy ul. Ar mii Kra jo wej 62

Kie row nik zes po łu – st. asp. Lech Do mań ski, 
po kój nr 22, tel. 024 266 16 73. kom. 696 497 13 

Pla kat z te go rocz ne go kon kur su dla mło dzie ży
„Wy bór na le ży do Cie bie 

– prze ciw dzia ła nie ewen tu al nym uza leż nie niom” 
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Tak uwa ża Ma rek Li ciń ski
z war szaw skiej Fe de ra cji na
rzecz Re in te gra cji Spo łecz -
nej. Mó wił o tym pod czas
mar co wej kon fe ren cji „Prze-
moc w po mo cy” w Pań stwo -
wej Wyż szej Szko le Za wo do -
wej w Płoc ku. To po czą tek
szer szej, ogól no pol skiej ak cji
pt. „Jak po ma gać nie upo ka -
rza jąc?” roz po czy na ją cej dy -
sku sję nad stan dar da mi etycz -
ny mi w śro do wi sku za wo do -
wym osób (pra cow ni ków
opie ki spo łecz nej, stra ży
miej skiej, po li cji i or ga ni za cji
po za rzą do wych) zaj mu ją cych
się po mo cą dla grup wy klu -
czo nych.

Ra tu jąc twarz
Ma ją po czu cie, że są gor si,

ni ko mu nie mo gą ufać, na nic
nie ma ją wpły wu. To głów ny
ze staw cech cha rak te ry zu ją cy
wszyst kich wy klu czo nych na
ca łym świe cie, nie za leż nie
czy jest to wy klu cze nie pod
wzglę dem spo łecz nym, eko-
no micz nym, ra so wym czy in -
nym. Ko niecz ność sko rzy sta -
nia z po mo cy mo że te od czu -
cia wzmoc nić – uwa ża ją spe c-
ja li ści. 

– Oso ba ko rzy sta jąc z po -
mo cy mu si przyz nać, że sa ma
so bie nie ra dzi – tłu ma czył
Li ciń ski. – Jest to szcze gól nie
dot kli we, gdy czu je się nie -
wie le war ta, nie wie rzy w
swo je si ły, w be zin te re sow ną
życz li wość, nie ufa in nym.
Po za tym nie wi dzi moż li wo -
ści re wan żu, czu jąc się tym
sa mym gor sza i jed no cześ nie
za leż na. Ła two przy pi su je po -
ma ga ją ce mu py chę i aro gan -
cję. To ro dzi opór i bunt. Ta -
ka oso ba ra tu je resz tki po czu -
cia god no ści od wra ca jąc sy -
tu a cję i trak tu jąc po moc ja ko
na leż ne świad cze nie. Ta ki
„sa bo taż” okre śla ny czę sto
ja ko „po sta wa rosz cze nio -
wa”, zda niem Mar ka Li ciń -
skie go wy ni ka z upo ko rze nia
i jest ra czej pró bą „za cho wa -
nia twa rzy”. 

Pa trze nie z gó ry
– Ma my ten den cje do ety-

kie to wa nia – mó wi płoc ka
psy cho log An na Mi liń ska. –
Jak al ko ho lik to do po rad ni,
bez ro bot ny to na pew no szu ka
pra cy i po dej mu je my ar bi -

tral ne de cy zje, czę sto wbrew
wo li tej oso by. 

Na wet, gdy ma my sil ne
prze ko na nie, że na praw dę po -
ma ga my i moc no się an ga żu -
je my, to upo ka rza my, świa -
do mie czy nie, czy niąc swą
po moc nie sku tecz ną. 

– Z ja kim en tu zjaz mem za -
bra li by się pań stwo do re a li za -
cji cu dzych po my słów na te mat
wa sze go ży cia? Choć by po my -
słów po cho dzą cych od wa -
szych naj bliż szych, par tne rów
ży cio wych?– py tał Li ciń ski. 

Upo ka rza my, gdy ma ni pu -
lu je my. – Ma ni pu lu je my, gdy
nie in for mu je my oso by, któ ra
przy cho dzi po po moc o jej
pra wach. Gdy za jej ple ca mi
roz ma wia my z pra cow ni ka mi
in nych służb (np. po li cją, pe -
da go giem) o tym „jak ona
głu pio ży je” lub „spi sku je -
my” usta la jąc nie jaw ną stra -
te gię na kło nie nia jej do cze -
goś, na co nie jest go to wa –
uzu peł nia ła An na Orze chow -
ska z Po wi ślań skie go To wa -
rzy stwa Spo łecz ne go (War -
sza wa). Przy kła dem jest tu

na rzu ca nie kon trak tu so cjal -
ne go, czę sto jed no stron ne go,
za wie ra ją ce go ar bi tral nie po -
sta wio ne wa run ki udzie le nia
po mo cy, na za sa dzie „ja ci
dam, gdy ty mi dasz”.

– Bo ce le chce my osią gnąć
szyb ko, je steś my zbyt le ni wi,
ma my po trze bę oso bi ste go
suk ce su. Nie słu cha my, ale
po u cza my – kon ty nu u je Orze-
chow ska do da jąc, że klien ci
po mo cy spo łecz nej są czę sto
trak to wa ni przez jej pra cow -
ni ków, jak du że dzie ci. A po -
moc po win na być oder wa na
od am bi cji, ura zów i przyz -
wy cza jeń po ma ga ją ce go.

Li ciń ski uwa ża, że aby po -
moc by ła sku tecz na i „god na”
trze ba po ma gać jak naj mniej. 

– Mo ja po moc to po dą ża nie
za kimś i se lek tyw ne wspie ra -
nie je go dą żeń. Po ma gam tyl -
ko wte dy, gdy wspie ram coś,
co ktoś już ro bi, choć by nie u -
dol nie. Je że li ro bię coś za ko -
goś, to mu nie po ma gam, ale
go wy rę czam, czy li de mo ra li -
zu ję – zaz na cza Li ciń ski. 

Ra do sław Ła ba rzew ski

Ciem na stro na po mo cy
Po moc, tak jak le kar stwo, ma swo ją ciem ną stro nę. Po moc upo ka rza,
uza leż nia, osła bia, de mo ra li zu je. Uprasz cza jąc: do bry, sil ny, mą dry po-
ma ga gor sze mu, słab sze mu, głup sze mu.

W tek ście, na przy kła dzie
na sze go DPS-u, omó wio ne zo -
sta ły roz wią za nia, ja kie mo gą
być sto so wa ne w te ra pii i re ha -
bi li ta cji osób nie peł no spraw -
nych przez róż ne go ty pu pla -
ców ki opie kuń cze. „Przy jaz ne
Ser ca” od wie lu lat wdra ża ją
cie ka we for my te ra pii i re ha bi -
li ta cji miesz kań ców pla ców ki,
m.in. hi po te ra pię, do go te ra pię,
cho ro te ra pię, sil wo te ra pię i
bib lio te ra pię. 

Róż no rod ność – to zda niem
dy rek to ra pla ców ki – je dy na i
wła ści wa dro ga do po pra wy
sa mo po czu cia i spraw no ści
miesz kań ców, a tak że wię k-

sza ela stycz ność w do sto so -
wa niu for my te ra pii do in dy -
wi du al nych po trzeb, wie ku,
sta nu zdro wia czy spraw no ści
psy cho fi zycz nej każ de go
miesz kań ca. (Wię cej o te ra pii
w płoc kim DPS w na stęp nym
nu me rze).

ME DI uka zu je się od 2001
rok. Jest wy da wa ne przez Sto-
wa rzy sze nie na Rzecz Opie ki
Dłu go ter mi no wej i Po mo cy
Spo łecz nej „Dom Pod Słoń -
cem”. Je go adre sa ta mi są prze -
de wszyst kim przed sta wi cie le
ka dry kie row ni czej do mów po -
mo cy spo łecz nej oraz za kła dów
opie ki dłu go ter mi no wej. (rł)

„Przy jaz ne Ser ca” w ME DI
ME DI to bran żo wy kwar tal nik po ru sza ją cy te ma ty kę
zwią za ną z opie ką dłu go ter mi no wą, któ ry w pier-
wszym nu me rze wy da nym w tym ro ku za in te re so -
wał się płoc kim Do mem Po mo cy Spo łecz nej „Przy-
jaz nych Serc”. 

Jedną z form aktywizacji w płockim DPS 
są zajęcia w radiowęźle
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Do mek, sto ją cy nie da le ko
ko ścio ła w Ra dzi wiu nie
przy po mi nał dom ku z hor ro -
rów, do pó ki się do nie go nie
we szło. Prze ko na łem się 
o tym oso bi ście wraz z
człon ka mi Ra dy Osie dla An -
ną Ber dek i To ma szem Ko -
min kiem 14 mar ca br. To co
zo ba czy liś my po otwar ciu
drzwi wpra wi ło nas w prze -
ra że nie. Za dy mio na iz ba 
ku chen na i nie ład. Przy sto -
le nie o po dal pie cy ka sie -
dzia ła 85-let nia ko bie ta, po -

zo sta wio na prak tycz nie sa -
ma so bie. W rę ce trzy ma ła
nie świe ży ka wa łek chle ba.
Da lej znaj do wa ły się dwa
nie o grze wa ne, za dy mio ne
po ko je. 

Na sza wi zy ta na stą pi ła po
za wia do mie niu Ra dy Osie d-
la przez są sia da sta rusz ki o
jej cięż kim lo sie. Ko bie tę od -
wie dzi li też fun kcjo na riu sze
Stra ży Miej skiej. Nie mo gliś -
my przejść obo jęt nie obok
ludz kie go dra ma tu, któ ry ro -
zgry wał się na na szym osie d-

lu. Po sta no wi liś my, że ko bie -
ta nie mo że dłu żej po zo sta -
wać w ta kich wa run kach. Po
umy ciu i ubra niu prze wie -
źliś my wy czer pa ną zim nem
sta rusz kę do noc le gow ni
przy ul. Mi sjo nar skiej. O sy -
tu a cji po wia do mi łem Miej ski
Oś ro dek Po mo cy Spo łecz nej,
któ ry na stęp ne go dnia wy słał
pra cow ni ka na wy wiad do
ko bie ty.

Jak usta li liś my opie kę nad
sta rusz ką po śmier ci jej naj -
bliż szych miał spra wo wać

sio strze niec. We dług re la cji
ko bie ty, a tak że są sia dów
opie ko wał się prze de wszyst -
kim jej eme ry tu rą. Wi zy ty z
do no sze niem po ży wie nia i
opa łu ogra ni czył do jed nej
ty god nio wo.

Dal szy los ko bie ty le ży w
rę kach pra cow ni ków MOPS.
Mam na dzie ję, że do ży je swo -
ich dni w god nej sta ro ści.

Woj ciech Pasz kie wicz
Se kre tarz Ra dy Miesz kań ców 

Osie dla Ra dzi wie

z redakcyjnej poczty
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Do dziś okruchy chleba i
„głowa” cukru z uroczystej
inauguracji 2 maja 1870 roku,
obok pierwszego statutu sto-
warzyszenia, przechowywane
są w jego siedzibie jak relikwie.

Pionierzy postępu
– Siła ducha ludzkiego do set-

nej podniesiona potęgi
usuwa góry, łączy morza,
wytwarza kredyt, stawia
świątynie, szkoły – pisał
wiceprezes Jan Rudziński w
1905 roku podsumowując
35-lecie stowarzyszenia
Zgoda. – L’union fait la
force czyli w jedności siła –
oto dewiza nieomylna tak na
polu ekonomicznem, jak i w
życiu społecznem. Pod hasłem
takiem powstało stowarzyszenie
Zgoda (...) z inicjatywy obywa-
teli miasta Płocka Gustawa

Fogla, Waleryana Jędrzejew-
skiego, d-ra medycyny,
Władysława Drużyłowskiego 
i Mateusza Przybojewskiego. 

Nazwa „Zgoda” miała
przekonać władze gubernialne,
że Polacy to nie tylko „pow-
stańczy wichrzyciele”, ale
również naród zaradny eko-
nomicznie i społecznie, który w
zgodzie chce budować
dobrobyt obywateli. I udało się.
11 lutego 1870 r. wojskowy
minister spraw wewnętrznych
zatwierdził ustawę „Towarzyst-

wa Spożywczego i Kasy
Pożyczkowej w mieście Płocku
pod nazwą Zgoda”. Obok walki
o niższe ceny produktów, a jed-
nocześnie ich lepszą jakość oraz
udzielanie wsparcia finan-
sowego (na korzystnych
warunkach) dla członków, sto-
warzyszenie mogło np.

zakładać biblioteki. Byli mode-
lowym przykładem organizacji
działającej w sferze, tzw.
„ekonomii społecznej”, o której
dziś głośno w całej Unii.

Rozwój mimo wszystko 
Zaczynają od jednego

sklepu, ale działają tak prężnie
(przez dwa lata liczba
członków ze 185 wzrasta do
249), że po 6 latach konkurenc-
ja próbuje ich zniechęcić pod-
palając siedzibę spółdzielni. 
W 1911 roku kupują kamienicę
u zbiegu ulic Tumskiej i Wię-
ziennej (Sienkiewicza), gdzie
do dziś mieści się siedziba
spółdzielni. W 1926 r. mają
dwa sklepy spożywczo – kolo-
nialne, sklep bławatny i że-

lazny, skład opału, piekarnie,
rozlewnie spirytusu skażonego
i kasę oszczędnościową. 

Kiedy 8 września 1939 r.
niemieckie władze okupa-
cyjne przejmują nadzór nad
spółdzielnią ta ma już 12
sklepów, a także składy
nawozów sztucznych i mate-

riałów budowlanych oraz
dwie hurtownie soli, hur-
townię nafty i olejów oraz
tabor konny. Zrzesza 1600
członków. W „Zgodzie”
zaczyna działać konspira-
cyjny zarząd w składzie S.
Pudlik, M. Markiewicz i B.
Kupiecki. Pomagają pra-
cownikom przed prześlad-

owaniami, ale też
współdziałają z niemieckimi
zarządcami. Kolaboracja?
Nie, raczej dbałość i od-
powiedzialność za dobro zgro-
madzone przez dziesięciole-
cia. Wojna przecież kiedyś
musi się skończyć. Zresztą
niemiecki zarządca raczej dba
o załogę i dobro zakładu. Taka
taktyka przynosi efekty, bo już
w kilka dni po ucieczce Niem-
ców „Zgoda” uruchamia pier-
wsze siedem sklepów, a w
lutym 1945 r. pracę wznawia
piekarnia. 

Ale czasy się zmieniają.
Stowarzyszenie – jak każda
prywatna inicjatywa –
musiało zostać upańst-
wowione. Wybory władz
statutowych stały się fikcją,
wnioski przyjmowane były
przez aklamacje. Jednak
Zgoda rozwija się. W 1953 r.
ma 68 sklepów, 7 piekarń, 2
ciastkarnie, 3 masarnie i
wytwórnię wód gazowanych.
W latach 70. ma nawet zespół
pieśni i tańca. W 1976 r. –
mimo bolesnej reorganizacji
handlu – „Zgoda” jak oddział
Wojewódzkiej Spółdzielni
Spożywców może się
pochwalić siecią 120
sklepów, 15 zakładów pro-
dukcyjnych i 47 gastronomi-
cznych. Z przemian ustro-
jowych i ostrego kryzysu
początku lat 90. „Zgoda”
wychodzi ze stratą, ale zostaje
na rynku. 

Obecnie ma 26 sklepów i
dwie piekarnie, z których jedna
działa od 1928 roku. (rł)

Ju bi le usz PSS „Zgo da”

Pod szczę śli wą naz wą
Są jed nym z trzech naj star szych i je dy nym dzia ła ją cym nie przer wa nie pod
niez mie nio ną naz wą sto wa rzy sze niem spo żyw czym w Pol sce. Prze trwa li
dwie woj ny, oku pa cję i cza sy kry zy su lat 90. oraz ek span sję „sie ció wek”.

Po co nam ta ka kar ta? 
– Oby ni gdy nie by ła po trzeb -
na – mó wi Wie sła wa Ry bic ka,
kie row nik Biu ra Mar ke tin gu,
Pro mo cji Zdro wia i Skarg
PZOZ. – Gdy by jed nak oka za -
ło się ina czej, wie rzy my, że 
w stu pro cen tach speł ni swo ją
ro lę – ura tu je ży cie. 

Na oz na cze nie gru py krwi
po trze ba oko ło 1 go dzi ny.
Ten czas czę sto de cy du je, je -
śli nie o ży ciu pa cjen ta, to o
sta nie zdro wia i moż li wych
po wi kła niach. Dla te go war to
wcześ niej wy ko nać od po -
wied nie ba da nia i wło żyć
kar tę do por tfe la obok do wo -
du. – Każ dy z nas, bez wzglę-
du na wiek, płeć czy sto pień
ry zy ka za wo do we go po wi -
nien po sia dać i no sić przy so -
bie Kar tę Gru py Krwi – pod-
kre śla Ry bic ka.

Aby wy ro bić krewkar tę
trze ba zgło sić się z do wo dem
toż sa mo ści do Za kła du Dia g-
no sty ki La bo ra to ryj nej znaj -
du ją ce go się na te re nie Szpi ta -
la Świę tej Trój cy przy ul. Ko -
ściusz ki 28 (do re je stra cji nie
jest wy ma ga ne skie ro wa nie).
Tam wy ko na ją dwa ba da nia
po twier dza ją ce gru pę krwi.
Wy nik i kar tę ode brać moż na
na stęp ne go dnia w tym sa -
mym miej scu. Koszt wy ro bie -
nia kar ty to 49 zł (ce na obo -
wią zu je do 31 ma ja br.). Bliż -
sze in for ma cje pod nu me rem
te le fo nu 24 364 51 29.

Kar ta wy da wa na w Płoc ku
zo sta ła do pusz czo na do sto -
so wa nia przez Kra jo we Cen-
trum Krwio daw stwa i Krwio -
lecz nic twa oraz Za kład Tran -
sfu zjo lo gii i Tran splan to lo gii
Cen tral ny Bank Krwi. (rł)

Kar ta z krwią
W Płoc kim Za kła dzie Opie ki Zdro wot nej moż na 
so bie wy ro bić, tzw. krew kar tę. Ma for mat no we go
do wo du oso bi ste go, na któ rym jest imię i naz wi sko
po sia da cza oraz je go gru pa krwi. 

W mar cu w IV Li ce um Ogól-
noksz tał cą cym im. Bolesława
Krzy wo u ste go po raz ko lej ny
zo sta ła zor ga ni zo wa na ak cja
od da wa nia krwi. Wzię ło w niej
udział bli sko 40 ucz niów.

Chęt nych do od da nia krwi
by ło znacz nie wię cej, jed nak
nie wie le osób speł nia ło za o -
strzo ne kry te ria. W ak cji mo -
gą brać udział tyl ko oso by
peł no let nie, wa żą ce po wy żej

50 kg, cie szą ce się do brym
sta nem zdro wia. Ze wzglę du
na se zon zwię kszo nej za cho -
ro wal no ści na gry pę spo ro
osób – mi mo chę ci uczest nic -
twa – mu sia ło zre zy gno wać 
z od da wa nia krwi. Po bór
prze pro wa dzo ny zo stał przy
po mo cy przed sta wi cie li Pun -
ktu Krwio daw stwa w Płoc ku
oraz Pol skie go Czer wo ne go
Krzy ża. (uab)

Ofiarni licealiści

Ku stosz Iz by Pa mię ci Ta de usz Wiś niew ski 
pre zen tu je pier wszy sta tut „Zgo dy”
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Do kład nie w 140. rocz ni cę 
uro czy stej ina u gu ra cji 

dzia łal no ści, 2 ma ja „Zgo da”
za pro si miesz kań ców Płoc ka 

na fe styn na Sta rów ce 

Urząd Skar bo wy w Płoc ku od 26 do 30 kwiet nia bę dzie przyj mo -
wał in te re san tów w godz. 7.15 – 18. W so bo tę 24 kwiet nia, pod czas
dnia otwar te go, urząd bę dzie czyn ny 8 – 14. W tym dniu od bę dzie
się rów nież zbiór ka krwi dla Bo że ny Jan kow skiej, na u czy ciel ki szkół
mu zycz nych w Płoc ku i Sier pcu, któ ra cho ru je na chło nia ka roz la ne -
go. – Chcąc za chę cić po dat ni ków do wzię cia udzia łu w ak cji uru cho -
mi my do dat ko we okien ko, w któ rym bę dą oni ob słu gi wa ni w try bie
ek spre so wym – wy jaś nia Ja cek Strze szew ski z US w Płoc ku. (ab)
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III Li ce um w Płoc ku, szko ła
za led wie czter dzie sto let nia, nie
ma wiel kie go do świad cze nia
ani wy pra co wa nych tra dy cji
zwią za nych z ju bi le u sza mi. Za -
czę liś my pięt na ście lat te mu,
uz na jąc, że ćwierć wie ku nie
roz ba wi zbyt moc no ko le ża nek
i ko le gów z in nych ogól nia ków,
a czas pod su mo wa nia naj młod -
szej szko ły śred niej, któ rej ucz -
nio wie sku tecz nie za czę li kon -
ku ro wać z naj lep szy mi, jest od -
po wied ni. Pom py nie by ło. Ga -
ze ta oko licz no ścio wa, me dal,
aka de mia ze zna ko mi tym wy s-
tę pem ab sol wen tów, któ rzy za -
gra li i zaś pie wa li prze bo je lat
sie dem dzie sią tych. Fru wa ły
ma ry na ry, pisk niósł się po ma -
łej, do pie ro, co od da nej au li.

Trzy dziest kę po trak to wa liś -
my bar dziej po waż nie. W ga ze -
cie uka za ły się fo to gra fie na -
szych na u czy cie li ze zdaw ko -
wy mi not ka mi i wszy scy mo gli
od dać swój głos na „bel fra trzy-
dzie sto le cia”. Bez kon ku ren cyj -
na oka za ła się In no cen ta 
Zdu nek, któ ra pod czas ga li ju -
bi le u szo wej prze ka za ła po raz
ko lej ny swo je prze sła nie o
„nie ko niun ktu ral nej życz li wo -
ści ludz kiej”.

Trzy la ta póź niej był hap pe -
ning tró jek. 33-le cie III LO w
trze cim ro ku trze cie go ty siąc le -
cia. Na sce nie wy sta wi liś my
„kon cert na 3 pa”, a za pro sze nie
kosz to wa ło 3 zło te. By ła to pier-
wsza re a li za cja spek ta klu pio -
sen ki, któ ry za do mo wił się pod-
czas na szych rocz nic i stał się
zna kiem fir mo wym li ce um.
Dwa la ta póź niej pow stał w tej
kon wen cji „Cud nie pa mię ci”, w
któ rym po łą czy li swo je mu zycz -
ne ta len ty ucz nio wie i ab sol wen -
ci, a wszyst ko w re a li za cji ko lej -
ne go mo je go sce na riu sza i pod
ba tu tą Mać ka Bień ka. 35-le cie
mia ło tak że swój sza lo ny bal i
pier wszą mo no gra fię na pi sa ną
przez Gra ży nę Ry bic ką.

Mi ja ją la ta. Zbli ża się czter-
dziest ka. Idąc przez ko ry ta rze
szkol ne nie wi dać up ły wa ją ce -
go cza su. Fe no men szko ły to
mło dość, ciąg ła, nie u su wal na,
pięk na prysz cza mi i roz pa lo ny -
mi z mi ło ści ocza mi ko lej ne go
po ko le nia ucz niów III Li ce um
Ogól noksz tał cą ce go im. Ma rii
Dą brow skiej w Płoc ku. Z ju bi -
le u szu na ju bi le usz, co raz młod -
si, wprost pro por cjo nal nie do
do li cza nych lat ab sol wen tów.

Ja ro sław Wa nec ki

40-le cie III LO

Od mła dza ją ce ju bi le u sze
Do ob cho dów rocz ni co wych pod cho dzi my za wsze
z pew nym na masz cze niem. Im wię ksza licz ba uro -
dzi no wych świe czek, tym skru pu lat niej sze są przy-
go to wa nia. 

No we gim na zjum z nu me -
rem 14 wraz z Li ce um im. Wł.
Ja gieł ły, w mu rach któ re go od
1 wrześ nia 2010 r. za i na u gu ru -
je pier wszy rok szkol ny, bę -
dzie two rzyć Zes pół Szkół nr
6. Tak zde cy do wa li rad ni

przyj mu jąc na ostat niej se sji
uch wa łę w tej spra wie. Dla -
cze go Ja giel lon ka?

– Po pier wsze dla te go, że po -
mysł kla sy „mu zycz no – te a tral -
nej” w gim na zjum to wy ko rzy -
sta nie do tych cza so wych do -
świad czeń. „Ja giel lon ka” od
dwóch lat pro wa dzi kla sy z roz -

sze rzo nym pro gra mem na u cza -
nia wie dzy o kul tu rze, w któ rych
ucz nio wie re a li zu ją za gad nie -
nia z za kre su te o rii mu zy ki i hi -
sto rii sztu ki – mó wi Piotr Ku be -
ra, za stęp ca pre zy den ta Płoc ka.
– Dzię ki współ pra cy ze szko łą

mu zycz ną ofe ru je rów nież swo -
im ucz niom uczest nic two w chó -
rze szkol nym, kwar te cie smy-
czko wym, a tak że za ję ciach z hi -
sto rii mu zy ki. Po dru gie, ucz -
nio wie po sia da ją cy zdol no ści z
za kre su przed mio tów ści słych
bę dą mo gli w gim na zjum pog łę -
biać swo ją wie dzę w kla sie

„ma te ma tycz no – fi zycz nej”, 
a póź niej kon ty nu o wać na u kę 
w li ce um. 

Two rze nie gim na zjów przy
li ce ach ogól noksz tał cą cych w
Pol sce jest zja wi skiem co raz
częst szym (w Płoc ku ja ko pier-
wszy pow stał we wrześ niu 2008
r. Zes pół Szkół nr 3, któ ry two -
rzą Gim na zjum nr 13 z Od dzia -
ła mi Dwu ję zycz ny mi i III LO).
Jest to zgod ne z wy tycz ny mi
Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej
(rozp. z 23 grud nia 2008 r.) do -
ty czą cy mi m.in. kształ ce nia
ogól ne go w posz cze gól nych ty -
pach szkół. No wa pod sta wa pro-
gra mo wa łą czy, tzw. III po ziom
na u cza nia z po zio mem IV, w
prze ci wień stwie do po przed niej,
któ ra posz cze gól ne eta py edu -
ka cji szkol nej trak to wa ła ja ko
od dziel ne stop nie na u cza nia. W
ten spo sób szko ła po nad gim na -
zjal na sta no wi kon ty nu a cję pro-
gra mu szko ły gim na zjal nej.

Li czy się też ra chu nek eko no -
micz ny. Zes pół Szkół to je den
dy rek tor, jed na ra da pe da go -
gicz na, ra da ro dzi ców, sa mo -
rząd ucz niow ski i pion ad mi ni -
stra cyj no – tech nicz ny. 

Wkrót ce ma ru szyć ak cja
pro mo cyj na no wej szko ły.
Wte dy bę dą też zna ne za sa dy
re kru ta cji do kla sy pier wszej
gim na zjum. (rł)

Gim na zjum Ja giel loń skie

W czwar tek 8 kwiet nia po nad
1,2 tys. ucz niów klas szó stych
pi sa ło spraw dzian. Jest on po -
wszech ny i obo wiąz ko wy. Je go
pod sta wo wym ce lem jest
spraw dze nie po zio mu każ de go
ucz nia w tzw. „pię ciu ob sza rach
umie jęt no ści”: czy ta nia, pi sa -
nia, ro zu mo wa nia, ko rzy sta nia z
in for ma cji i wy ko rzy sty wa nia
wie dzy w prak ty ce. Umie jęt no -
ści te ma ją cha rak ter po nad -
przed mio to wy, co oz na cza, że
np. czy ta nie obej mu je nie tyl ko
umie jęt no ści od czy ty wa nia tek-
stów li te rac kich, ale tak że wy -
kre sów, map itp., a za da nia są
tak skon stru o wa ne, że spraw -
dza ją umie jęt no ści kształ co ne w
obrę bie róż nych przed mio tów.
Spraw dzian roz po czął się o
godz. 9 i trwał 60 mi nut (czas na
roz wią za nie za dań). Mak sy mal -
nie moż na zdo być 40 pun któw.

Wy ni ki zna ne bę dą w ma ju.
Pań stwo wa Ko mi sja Eg za mi na -
cyj na wy jaś nia, że ma ją one
zna cze nie tyl ko in for ma cyj ne i
nie po win ny być pod sta wą do
pro wa dze nia ja kiej kol wiek se -

lek cji. Każ dy uczeń, któ ry ukoń -
czył szko łę pod sta wo wą, nie za -
leż nie od wy ni ków spraw dzia nu
mu si być przy ję ty do gim na -
zjum w swo im re jo nie, je śli nie
ukoń czył 16. ro ku ży cia. (rł) 

Ucz nio wie ze Szko ły Pod sta wo wej nr 6 
im. dh W. Mil ke pod czas eg za mi nu
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Eg za min szó sto kla si sty 

Już od wrześ nia w Ja giel lon ce 
bę dą się uczyć tak że gim na zja li ści 
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Z jed nej stro ny szko ła ar ty stycz na z na ci skiem na edu ka cję mu zycz no– 
te a tral ną, z dru giej „bar dzo ści sła”, z roz bu do wa ną ma te ma ty ką i bio lo gią. 

To, że „nie moż na go nie zdać” nie ma zna cze nia. Stres i tak jest, bo to pier-
wszy po waż ny spraw dzian w ży ciu mło de go czło wie ka. 

W szko le pod ję to wie le róż -
no rod nych przed sięw zięć, któ re
mia ły uświa do mić ro dzi com
i ucz niom, ja kie za gro że nia mo -
gą być na stęp stwem nie wła ści -
we go ko rzy sta nia z kom pu te ra
oraz In ter ne tu. Ro dzi ce mie li
oka zję wy słu chać re fe ra tu
„Kom pu ter, In ter net, a zdro -
wie”, przy go to wa no też ulot ki
i ga zet kę te ma tycz nie zwią za ną
z bez pie czeń stwem w sie ci.

Na u czy cie le na spot ka niach
w świet li cy, na go dzi nach wy -
cho waw czych i in for ma ty ce
pro wa dzi li za ję cia do ty czą ce
cy ber prze mo cy i och ro ny pry-
wat no ści w In ter ne cie. Ucz -
nio wie bra li też udział w kon -
kur sie pla stycz nym „Stop
uza leż nie niom od In ter ne tu”
oraz na ulot kę re kla mo wa za -

ty tu ło wa ną „Za gro że nia
w Sie ci i za sa dy bez piecz ne go
ko rzy sta nia z In ter ne tu”. Mło -
dzież wy ko ny wa ła ga zet ki
ścien ne, pla ka ty, krzy żów ki,
hi sto ryj ki obraz ko we oraz ilu -
stro wa ne ry sun ka mi wier szy -
ki i ry mo wan ki na te mat wła -
ści we go i zgod ne go z pra wem
ko rzy sta nia z In ter ne tu. Na
lek cjach in for ma ty ki ucz nio -
wie opra co wa li na ten te mat
pre zen ta cje mul ti me dial ne. 

Pod su mo wa niem szkol nej
kam pa nii DBI 2010 był apel
po świę co ny bez pie czeń stwu
w sie ci, pod czas któ re go ro z-
da ne zo sta ły też dy plo my i na -
gro dy ucz niom wy róż nio nym
w kon kur sach. 

Bo że na Że rom ska-Bo gacz
Be a ta Ko wal ska

Róż ne ob li cza In ter ne tu
Dzień Bez piecz ne go In ter ne tu ma na ce lu pro pa go -
wa nie dzia łań na rzecz bez piecz ne go do stę pu dzie -
ci i mło dzie ży do za so bów sie ci. W tę ak cję ak tyw -
nie włą czy ło się Gim na zjum nr 4 im. Obroń ców
Płoc ka 1920 r.
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Zor ga ni zo wa no po ka zy do -
świad czeń che micz nych i fi -
zycz nych, któ rym to wa rzy szy ły
po ga dan ki te ma tycz ne. Po pu -
lar no ści tych dy scy plin do wo -
dzi ofer ta edu ka cyj na szko ły,
gdyż wiel kim uz na niem cie szą
się kla sy z pro gra ma mi in no wa -
cyj ny mi: bio lo gii i in for ma ty ki
po sze rzo nym o tre ści edu ka cji

eko lo gicz nej i zdro wot nej oraz
ma te ma ty ki z fi zy ką i in for ma -
ty ką. Ale mło dzież mo że roz wi -
jać za in te re so wa nia nie tyl ko
w ta kich dzie dzi nach. Kla sa
z pro gra mem in no wa cyj nym
z ję zy ka pol skie go roz sze rzo -
nym o tre ści kul tu ral no – me-
dial ne to ofer ta adre so wa na do
mło dych hu ma ni stów. Dzień

otwar ty był oka zją do spot ka nia
z człon ka mi ko ła dzien ni kar -
skie go i za poz na nia się z tre ścią
re da go wa nej przez zes pół ,,Sza -
fe rów ki”. Za in te re so wa niem
cie szy ły się rów nież lek cje po -
ka zo we przy go to wa ne przez
na u czy cie li ję zy ków ob cych.
Go ście uczest ni czy li w in sce ni -
za cji ,,Kop ciusz ka” w wer sji
nie miec ko ję zycz nej, przy glą da -
li się pra cy na szej mło dzież na
lek cji ję zy ka an giel skie go. Za -
chę ta to istot na, gdyż szko ła
ofe ru je swym ucz niom moż li -
wość bez płat nej na u ki ję zy ków
ob cych: an giel skie go, fran cu -
skie go, nie miec kie go, ro syj -
skie go. In no wa cje pro gra mo we
oraz moż li wość uczest nic twa
w roz ma i tych ko łach za in te re -
so wań (ko ło wo lon ta ria tu, tu ry -
stycz ne, te a tral ne, hi sto rycz ne,
bib lio tecz ne, pla stycz ne, chór
szkol ny) to ar gu men ty, któ re
prze ko na ły już wie lu szó sto kla -
si stów.

Zes pół re dak cyj ny 
Gim na zjum nr 6
pod kie run kiem 

Ma gda le ny Mi chal skiej

In no wa cyj na szko ła
Gim na zjum nr 6 za pro si ło pod ko niec mar ca te go rocz nych szó sto kla si -
stów na dzień otwar ty. Go ście z pod sta wó wek mo gli uczest ni czyć w pro -
jek cji fil mu,,Przy jaź ni śro do wi sku”, któ ry pre zen to wał do ko na nia szko -
ły w dzie dzi nie eko lo gii oraz pre sti żo we wy róż nie nia w tej dzie dzi nie
(Me ce nas Pol skiej Eko lo gii). 

Człon ko wie ko le gium re dak cyj ne go 
pre zen tu ją szkol ną ga zet kę 
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Ta de usz Woj tkow ski sły -
sząc sło wo „Bu do wlan ka”
ciep ło się uś mie cha. – Ta
szko ła to ca łe mo je ży cie za -
wo do we, okres, w któ rym do -
świad czy łem wie lu przy jem -
nych chwil w re la cjach ze
wspa nia łą mło dzie żą – wyz-
na je. Po ukoń cze niu szko ły
za wo do wej w 1967 r. zo stał
za trud nio ny ja ko pra cow nik
fi zycz ny w Pe tro bu do wie.
Szyb ko awan so wał, wkrót ce
zo stał mi strzem. Pod no sił też
swo je kwa li fi ka cje – ukoń -
czył za ocz ne tech ni kum bu -
do wla ne, po li ce al ne stu dium
za wo do we, dwu let nie przy-
go to wa nie pe da go gicz ne i
zdo był upraw nie nia bu do wla -
ne. Zo stał in struk to rem w Za -
sad ni czej Szko le Bu do wla nej
przy P.B.P. „Pe tro bu do wa”.
W 1986 r. otrzy mał srebr ną
odz na kę Za słu żo ny dla Bu -

dow nic twa i Prze my słu Ma te -
ria łów Bu do wla nych. 

Pod je go okiem mło dzież
uczy ła się w za wo dzie mu ra -
rza. Ucz nio wie pod czas pra cy
otrzy my wa li po sił ki re ge ne -
ra cyj ne, a za prak ty kę po bie -
ra li wy na gro dze nie. Nie jed -
no krot nie był to mo bi li zu ją cy
czyn nik, szcze gól nie dla osób
o trud nej sy tu a cji fi nan so wej. 

Pan Ta de usz przyz na je, że
mło dzież wte dy bar dzo gar -
nę ła się do te go za wo du, a ry -
nek pra cy po trze bo wał do -
brze wyk wa li fi ko wa nej ka -
dry. W prze wa ża ją cej czę ści
ucz nio wie szko ły po cho dzi li
ze wsi. Dla nich waż ne by ło,
aby zdo być za wód, ale nie-
k tó rzy z nich kon ty nu o wa li
na u kę w tech ni kum i na stu-
diach. Szcze gól nie mi ło Woj -
tkow ski wspo mi na la ta 1983
– 84, kie dy był wy cho waw cą

in ter na tu szko ły bu do wla nej.
To właś nie wów czas naj le -
piej poz na wał swo ich po do -
piecz nych, za rów no ich prob-
le my szkol ne, jak i sy tu a cję
ro dzin ną. Jak mó wi, w mia rę
moż li wo ści sta rał się po ma -
gać. Był kon sek wen tny, sta -
now czy i wy ro zu mia ły, a
prob le my roz wią zy wał dro gą
ugo do wą. 

W la tach 1990 r. Woj tkow -
ski zo stał za trud nio ny w
szko le ja ko na u czy ciel za wo -
du, gdzie pra co wał do 2005
ro ku. Z te go okre su bar dzo
do brze wspo mi na wy mia nę
mło dzie ży z „Bu do wlan ki” z
ucz nia mi z Nie miec. Dum ny
jest z te go, że spod je go rę ki
wy szło bar dzo wie lu do brych
fa chow ców. Niek tó rzy z nich
są obec nie na u czy cie la mi
prak tycz nej na u ki za wo du w
ZSB nr 1. (t.k.)

Przed ju bi le u szem pięć dzie się cio le cia (6)

Bu do wlan ka we wspom nie niach

Dla te go płoc ka „Osiem nast -
ka” już tra dy cyj nie wios ną zor-
ga ni zowała ,,Dzień otwar ty”
dla ro dzi ców, opie ku nów, dzi-
ad ków i oczy wi ście dzie ci – za -
pra sza jąc ich do sie bie. W tym
dniu szko ła nie ma żad nych ta -
jem nic. Moż na wejść do każ dej
sa li, po roz ma wiać z na u czy cie -
la mi, uzy skać in for ma cje na
nur tu ją ce py ta nia. 

Jed nym z pun któw pro gra mu
te go dnia jest przed sta wie nie te -
a tral ne przy go to wa ne dla naj -
młod szych go ści, przy szłych
ucz niów szko ły. W te go rocz nej
in sce ni za cji ucz nio wie szkol ne -
go ko ła te a tral ne go hu mo ry -
stycz nie przed sta wi li me lanż
ba jek ,,Kop ciu szek” i ,,Śpią ca
kró lew na”. Ro lę nar ra tor ki peł -
ni ła prze za baw na „bab cia”,
huś ta ją ca się w bu ja nym fo te lu
i co chwi la udo wad nia ją cą dzie -

ciom, że na sta rość moż na być
spraw ną fi zycz nie. Pod czas wy -
stę pu nie za bra kło też śpie wu
i tań ca, wcią ga ją ce go do wspól-
nej za ba wy wszyst kich obec-
nych. Na szkol nych ko ry ta rzach
cze ka ło na przy by łych go ści
jesz cze wie le atrak cji w po sta ci
kon kur sów spraw no ścio wych,
mu zycz nych, pla stycz nych oraz
ma lo wa nia twa rzy spe cjal ny mi
far ba mi.

Za pro sze ni go ście otrzy ma li
fol de ry in for ma cyj ne o szko le.
Ro dzi ce zo sta li po in for mo wa -
ni o in no wa cjach do ty czą cych
klas pier wszych – o pow sta niu
kla sy z roz sze rzo nym ję zy -
kiem an giel skim, na u ce gry
w sza chy w kla sach I-III, moż -
li wo ści utwo rze nia kla sy in te -
gra cyj nej, czy udzia łu dzie ci
wraz z ro dzi ca mi w za ję ciach
jo gi. Iwo na Jóź wicka

Jed ną z atrak cji by ła hu mo ry stycz na in ter pre ta cja
zna nych ba jek
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Osiem nast ka się pro mu je
Ży je my w cza sach, że aby za ist nieć na ryn ku, trze-
ba się pro mo wać, po ka zać swo ją naj lep szą stro nę.
Pol ska szko ła jest in sty tu cją świad czą cą usłu gi,
a ucz nio wie to klien ci. A jak to z klien ta mi by wa,
trze ba ich so bie po zy skać. 

Ce lem przed sięw zię cia by ło
wzbo ga ce nie wie dzy ucz niów
w za kre sie idio mów i przy -
słów an giel skich oraz uwraż -
li wie nie dzie ci na bo gac two
i pięk no ję zy ka.

No wo czes na tech no lo gia
umoż li wi ła na u czy ciel kom –
Emi lii Stań czak i Zu zan nie
Ma zuś -Ka li szew skiej zre a li -
zo wa nie za dań kon kur so wych
w nie kon wen cjo nal ny i atrak -
cyj ny spo sób. Pod sta wo wym
na rzę dziem wy ko rzy sta nym

przez an glist ki by ła tab li ca in -
te rak tyw na po wszech nie uży -
wa na w G5.

Za da nia kon kur so we w
głów nej mie rze opie ra ły się 
o krót kie hu mo ry stycz ne fil -
my, wi de o kli py, frag men ty
wy po wie dzi, w któ rych po ja -
wia ły się klu czo we za gad nie -
nia. Nie za bra kło rów nież
ćwi czeń o tra dy cyj nym cha -
rak te rze, jak krzy żów ka czy
tekst z lu ka mi.

(z m-k)

Spo sób na idio my
Ucz nio wie klas szó stych płoc kich szkół pod sta wo -
wych spraw dza li swo ją zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go pod czas kon kur su zor ga ni zo wa ne go w Gim -
na zjum nr 5. 
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Wy stę po wa li ście w Płoc ku
pod czas ubieg ło rocz ne go Fe -
sti wa lu Pięk na w am fi te a -
trze. Jak wspo mi na cie na sze
mia sto? Wte dy gra li ście z
tzw. pół play bac ku, nie zra zi -
ło to was?

Mia sto wi dzie liś my głów nie
zza szyb sa mo cho du. Ma cie
fan ta stycz ny am fi te atr i bar dzo
ład ne wi do ki. Wte dy przy je -
cha liś my wy cień cze ni po kon-
cer cie na po łud niu Pol ski i wy -
je cha liś my za raz po wy stę pie
w am fi te a trze. Sa mej im pre zy
nie łą czy liś my ja koś spe cjal nie
z Płoc kiem w tym sen sie, że
by ła to po pro stu te le wi zyj na
pro duk cja, pół play back był tu
je dy nym wyj ściem.

Nie ma cie opo rów przed
wcho dze niem w „ko mer cyj -
ne” ra my? Wy wo dzi cie się ze
szko ły al ter na tyw nej, gra cie z
suk ce sa mi w Ja ro ci nie, a wy s-
tę pu je cie też na fe sti wa lu w
Opo lu czy pod czas wy bo ru
Miss Pol ski Na sto la tek.

Ma my do te go in ne po dej -
ście. Do pó ki two rzy my, pra cu -
je my nad ma te ria łem, sta ra my
się za cho wać czy ste umy sły,
nie kal ku lo wać i nie for ma to -
wać mu zy ki pod ja kiś „tar get”.
Do pie ro po stwo rze niu ma te -
ria łu chce my go po ka zać jak
naj wię kszej licz bie lu dzi, dla -
te go po ja wia my się w te le wi -
zji, dla te go pod pi sa liś my kon-
trakt z „ma jor sem” (du żą wy -
twór nią fo no gra ficz ną – przyp.
red). Jas ne, że naj le piej czu je -
my się na praw dzi wych kon-
cer tach, a nie prze glą dzie
twór czo ści ce le bry tów. Nie
zga dzam się z tym, że na jar-
mar ku nie moż na po ka zać cze -
goś do bre go. Uwa żam, że
moż na i wie lu już to po ka za ło.

Stąd zgło sze nie na „De biu -
ty” w Opo lu?

To osob na hi sto ria. Na gra liś -
my pier wsze de mo i wy sła liś my
je „gdzie się da” – od nie za leż -
nych wy twór ni, przez „ma jor -
sy”, fe sti wa le, aż po ra dia. I
odzew był tyl ko z Opo la. Po je -
cha liś my na jed no, dru gie prze -
słu cha nie i uda ło się. Otwo rzy ło
nam to wie le drzwi – wy twór -
nia, me dia, etc. Ale otwo rzy ło
też nam oczy. Zo ba czy liś my, że
to wszyst ko wy glą da ina czej,
niż nam się wy da wa ło.

Czy li jak?
To jest tro chę ta ki jar mark

ce le bry tów. Na praw dę nie wie -
le war to ścio wej mu zy ki, du żo
prze py cha nia, sztucz nych uś -
mie chów i lu kru. 

A czy przed Opo lem by li -
ście zna ni, w Mo gil nie, w
Poz na niu? Jak za re a go wa li
na wasz wy stęp lu dzie, któ -
rzy zna li was od tej „ga ra żo -
wej” stro ny?

Prob lem w tym, że zes pół
wcześ niej nie ist niał. Do pie ro
po ro ze sła niu de ma zna le źliś -

my per ku si stę i za czę liś my
grać kon cer ty. To tro chę nies -
po ty ka ne i być mo że dla wie lu
sta no wi po wód do my śle nia o
nas, jak o sztucz nym wy two -
rze. Nic z tych rze czy. Miesz -
kasz w ma łym Mo gil nie, więc
pio sen ki „wbi jasz” w kom pu -
ter i szu kasz ko go kol wiek, kto
chciał by tak grać. Po pro stu
wcześ niej nie by liś my czę ścią
ja kiejś sce ny czy wię kszej gru -
py lu dzi in te re su ją cych się po -
dob ną mu zy ką.

Mie li ście moc ne wej ście –
„Bia ła Fla ga” Re pub li ki. Z
jed nej stro ny sa mo graj, z
dru giej ka wał wiel kiej pio -
sen ki, z któ rą mu sie li ście się
zmie rzyć. Nie oba wia li ście
się te go?

Nie, wie dzie liś my, że zro bi -
my to po swo je mu, i że nie bę -
dzie nas in te re so wać, co na to

fa ni Cie chow skie go. Choć,
oczy wi ście, ce ni my Cie chow -
skie go i Re pub li kę. To je den z
naj waż niej szych pol skich zes -
po łów wszech  cza sów.

Po Opo lu był fe sti wal w Ja -
ro ci nie, gdzie zdo by li ście dru -
gą na gro dę ju ry. Jak to jest
sta wać na tej sa mej (no, mo że
tro chę od no wio nej) sce nie co
le gen dy pol skie go punk roc -
ka, grać dla tłu mu lu dzi i do -
sta wać za to na gro dy?

Tłu mów przed ma łą sce ną
nie by ło, ale to by ło na sze pier-

wsze prze tar cie na du żym fe s-
ti wa lu – wszyst ko no we, fan ta -
stycz ne. Poz na liś my mu zy ków
na szych ulu bio nych zes po łów,
za gra liś my przed ju ry i do te go
do sta liś my na gro dę. Na praw dę
faj nie to wspo mi nam. Nie sa -
mo wi cie przy jaz na at mos fe ra i
„za ło gan ci” ta pla ją cy się w
bło cie. Wcześ niej czy ta łem o
tym w ar chi wach ma ga zy nu
„Non stop”.

Na wią zu jąc do wiel kiej
prze szło ści Ja ro ci na, nie czu -
li ście, cho ciaż tro chę, że je -
ste ście „no wą gwar dią” za -
stę pu ją cą „sta ry Ja ro cin”?
Czy w ogó le dzi siej szy Ja ro -
cin, ja ko fe sti wal mu zy ki nie -
za leż nej, ma coś wspól ne go z
tym sta rym?

Na szczę ście tyl ko naz wę.
Gdy by zro bić ta ki fe sti wal, jak
kie dyś, to trze ba by ło by go

naz wać „Ja ro cin Skan sen Fe s-
ti wal”, bo nie ma już re a liów,
w któ rych tam ten ist niał. Te raz
to po pro stu so lid ny fe sti wal z
do brą mu zy ką, bez na wią zań
do ja kiej kol wiek ide o lo gii. Ar -
ty ści, któ rzy od cza sów Ja ro ci -
na two rzą i nie są „prze ter mi -
no wa ni”, da lej gra ją tam na ta -
kich sa mych wa run kach, jak
in ni, współ cześ ni. Hey, Ar mia
czy Gra baż ma ją tam ta kie sa -
mo miej sce jak The Au to ma -
tic, Mys lo vitz czy Kum ka
Olik. To do brze, że jest miej -

sce, w któ rym pre zen tu je się
prze krój mu zy ki bez okre ślo -
ne go for ma tu – ta kie pol skie
„Rock Am Ring”.

Ja ro cin zmie nił się tak ra -
dy kal nie? Nie czuć po wie wu
bun tu, wo li wy krzy cze nia
się, mło dzień czej agre sji? Ja -
ro cin wy ha mo wał?

Nie wy ha mo wał, po pro stu
prze for ma to wał się. Kie dyś
bunt był do dat kiem do mu zy ki
– od he a vy me ta lu po new wa -
ve czy ek spe ry men ty. Te raz
jest po dob nie, ale lu dzie są in -
ni, więc at mos fe ry świę ta opo -
zy cji nie ma. To ra czej prob-
lem so cjo lo gicz ny, niż mu zy-
cz ny, ja je stem mu zy kiem.

Ostat ni wasz suk ces to no -
mi na cja do Fry de ry ka 2010
w ka te go rii „No wa twarz fo -
no gra fii”. Na gro dy w Opo lu,
Ja ro ci nie, te raz zo sta li ście

do ce nie ni przez ko le gów z
bran ży. 

No mi na cja do Fry de ry ków
do tar ła do nas, kie dy by liś my
w stu dio i koń czy liś my re je -
stro wać dru gą pły tę. To do bra
mo ty wa cja, po dob nie jak wy -
róż nie nia w an kie tach Onet.pl,
Ple ja da.pl czy „Te raz Rock”.
To znak, że w ubieg łym ro ku
moc no się za pi sa liś my w pa -
mię ci lu dzi i te raz tyl ko od na -
szej dru giej pły ty i ko lej nych
kro ków za le ży, czy prze ku je -
my to w du ży suk ces czy nie.
Jesz cze wie le przed na mi, ale
start jest nie mal ide al ny.

No właś nie, dru ga pły ta. Ja -
ka bę dzie? W któ rą stro nę
idzie wa sza mu zy ka? I ile zmie -
ni ło się w niej wraz z przyj ś-
ciem no we go per ku si sty?

W mu zy ce zmie ni ło się bar -
dzo du żo – jest mniej „ga ra żu”,
wię cej me lo dii i aku stycz nych
in stru men tów, du żo elek tro ni -
ki. W Płoc ku po raz pier wszy
za gra liś my kil ka nu me rów z tej
pły ty. Do in spi ra cji „do pi sa liś -
my” folk, kli ma ty elek tro nicz ne
z re jo nów Ye a say er. Wy szedł
nam tro chę elek tro nicz ny folk 
z Au stra lii.

Kie dy pre mie ra?
– Sin giel uka że się w kwiet-

niu, pły ta pod ko niec wios ny.
Mo że my zdra dzić ty tuł

sin gla?
– „Nie doj rza łość”. Ten nu -

mer na pew no spra wi, że wie -
le osób otwo rzy oczy ze zdu-
mie nia.

Zdu mie nia wa szą mu zy ką?
– Mam na dzie ję, że sa mą

mu zy ką rów nież. Ale prze de
wszyst kim tym, jak du ża na -
stą pi ła ewo lu cja.

Pew nie nie wie le osób wie,
że two im oj cem jest Sta ni -
sław Ho lak, mu zyk zes po łu
Ma la rze i Żoł nie rze (zna ne go
z prze bo jów „Nie bój się
desz czu” i „Po pro stu pa ste -
lo we” – przyp. red). Ra zem z
bra tem, Ma te u szem, któ ry
jest wo ka li stą w wa szym zes-
po le, do ra sta li ście z mu zy ką.

– Ja ko dzie ciak cho dzi łem
na kon cer ty oj ca, oglą da łem
cha rak te ry stycz ny te le dysk
Sto ne sów do nu me ru „On ly
Rock and Roll”. Bar dziej niż
mu zy ka po do ba ło mi się to, że
Cliff Ri chards i resz ta ta pla li
się w pia nie stra żac kiej. Ale na
pew no wy cho wa nie w kon tak -
cie z do brą mu zy ką po mog ło i
uksz tał to wa ło nas.

Na ko niec py ta nie, któ re
tra pi pew nie nie jed ne go wa -
sze go fa na, dla cze go Kum ka
Olik?

– Bę dąc brzdą cem, za miast
„Ku ba Ho lak” mó wi łem „Kum -
ka Olik” i stąd wzię ła się naz wa.

Kum ka Olik pod czas kon cer tu w Płoc ku. 
Pier wszy z pra wej ba si sta Ku ba Ho lak
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Nie dla nas jar mark ce le bry tów
Z Ku bą Ho la kiem, ba si stą zes po łu Kum ka Olik roz ma wia Ma riusz Se pio ło 

Kum ka Olik – la u re a ci opol skich „De biu tów” i fe sti wa lu w Ja ro ci nie. No mi no wa ni do Fry de ry ka 2010 w ka te go rii 
„No wa twarz fo no gra fii”. Za gra li w Płoc ku 26 mar ca, w ra mach cy klu „Al ter Sta cja”. 
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Szcze gó ło we omó wie nie bu -
dże tu Płoc ka za ję ło by zbyt du żo
miej sca, wy mie nię więc tyl ko
niek tó re po zy cje i zwią za ne z
ni mi kwe stie, któ re mu siał roz -
wią zać nie mal na tych miast.
Gros wy dat ków mia sta poch ła -
nia ło utrzy ma nie w na le ży tym
sta nie bu dyn ków miej skich,
któ re cią gle wy ma ga ły re mon -
tów, tym bar dziej że bu dyn ków
tych przy by wa ło. Właś nie w
1875 r. mia sto otrzy ma ło nie ru -
cho mość nr 280 (bu dy nek, w
któ rym mie ści się Przed szko le
nr 1 przy ul. Ko ściusz ki). Bu dy -
nek ten uprzed nio zaj mo wał
Gu ber na tor. Ka mie ni ca mu sia ła
przejść ka pi tal ny re mont, po
któ rym zo sta ła przez na czo na na
miesz ka nie Na czel ni ka Dy wi -
zji. Nie u stan nych za bie gów wy -
ma ga ło utrzy ma nie ulic z most -
ka mi, ryn szto ka mi, prze pu sta mi
oczysz cza nia mia sta, czysz cze -
nie ko mi nów w bu dyn kach
miej skich, wy wo że nie nie czy -
sto ści z nie ru cho mo ści miej s-
kich, re mont pomp w stud niach
miej skich, utrzy ma nie ogro -
dów, par ków i skwe rów, kon-
ser wa cja ze ga rów, re mont przy -
sta ni nad Wi słą, na pra wa i
utrzy ma nie w go to wo ści sprzę-
tu po żar ni cze go (wów czas mia -
sto za ku pi ło za 600 rub li no wo -
czes ne urzą dze nie ppoż.). Po -
waż nym ob cią że niem w bu dże -
cie by ło oświet la nie ulic. Kon-
ty nu o wa no pra ce przy bu do wie
wja zdu od Ro ga tek Do brzyń -
skich do no we go cmen ta rza
rzym sko ka to lic kie go, za ję to się
bru ko wa niem uli cy Mo sto wej i
urzą dza niem no we go pla cu tar-
go we go mię dzy uli cą Kró le -
wiec ką i ale ją miej ską. 

3 czer wca 1876 r. nad mia -
stem prze szła niez wy kle sil na
ule wa, na pra wa szkód któ re
spo wo do wa ła kosz to wa ło po -
nad 1000 rub li (z wy dat ków
nadz wy czaj nych). Prze pro wa -
dzo no ka nał po dziem ny przez
dziel ni cę ży dow ską, Sta ry Ry -
nek i uli cę Do brzyń ską do
zbior ni ka od pro wa dza ją ce go;
sa me pra ce dre nar skie wy nio -
sły oko ło 1200 rub li, ka pi tal ny
re mont bu dyn ku Ra tu sza 1700
rub li (dla po rów na nia rocz ne

wy na gro dze nie pre zy den ta
wy no si ło 1000 rub li). Mia sto
ze swo ich środ ków utrzy my -
wa ło szko ły po cząt ko we mę -
skie i żeń skie, ka to lic kie i
ewan ge lic kie, Szpi tal św.
Alek se go, przy tu łek, sie ro ci -
niec, Sąd Po ko ju i Straż Miej -
ską, le ka rza mia sta, fel cze ra i
trzy aku szer ki, po lic maj stra no
i włas nych urzęd ni ków oraz
pra cow ni ków ob słu gi (stró -
żów, po słań ców, woź nych).

O wspar cie fi nan so we cią gle
zwra ca li się bied ni, zwłasz cza
wdo wy, któ re czę sto by ły bez
środ ków do ży cia, wdo wy po
urzęd ni kach Ma gi stra tu oraz
by li urzęd ni cy. Dla te go też
pre zy dent czę sto zwra cał się
do Rzą du Gu ber nial ne go o ak -
cep ta cję wy dat ków na tzw.
wy dat ki nadz wy czaj ne.

Pod su mo wu jąc pre zy den tu -
rę Jó ze fa Wi du liń skie go trze ba
po wie dzieć, że dla Płoc ka by ła
ona bar dzo ko rzyst na, mia sto
wkro czy ło w okres szyb kie go
roz wo ju, szyb ko ro sła licz ba
je go miesz kań ców, co znaj du -
je po twier dze nie w spo rzą dza -
nych co ro ku spra wo zda niach
sta ty stycz nych. Ma gi strat
dzia łał spraw nie. Za trud nio ny
sek we stra tor po ma gał w eg -
zek wo wa niu na leż no ści na
rzecz Ka sy Miej skiej.

Moż na po wie dzieć, że Jó zef
Wi du liń ski był zwo len ni kiem
pra cy or ga nicz nej, lan so wa nej
przez pol skich po zy ty wi stów.
Jesz cze sil niej je go ta lent or ga -
ni za cyj ny i spo łecz ni kow ski

zna lazł uj ście, gdy prze stał być
pre zy den tem. Wie le zaw dzię -
cza ją mu: To wa rzy stwo Do -
bro czyn no ści, To wa rzy stwo
Spo żyw cze i Ka sa Po ży czko -
wa „Zgo da”, To wa rzy stwo
Stra ży Ognio wej, Re sur sa
Miej ska. Był w nich człon -
kiem -za ło ży cie lem, człon kiem
Ko mi te tu, człon kiem ho no ro -
wym, praw dzi wym ich fi la -
rem. Pi sał dla nich sta tu ty,
pod pi sy wał umo wy na wy ko -

ny wa nie róż nych w mie ście
prac po rząd ko wych ja ko czło -
nek za rzą du lub se kre tarz. Był
czyn ny i od da ny mia stu do
koń ca ży cia. Zmarł 18 wrześ-
nia 1899 r. Spo czy wa w alei
głów nej cmen ta rza miej skie go
przy Al. Ko by liń skie go. 

W Ak tach Mia sta Płoc ka zna-
j du je się nie wiel ka te czka za ty -
tu ło wa na „Miesz kań cy m. Płoc -
ka osą dze ni na ka rę wię zie nia w
1894 r.” Są w niej ma te ria ły do -
ty czą ce dwóch sy nów by łe go
pre zy den ta: Jó ze fa i Gu sta wa.
War szaw ski Sąd Woj sko wo -
Po li cyj ny ska zu je ich na ka rę
wię zie nia, po nad to Jó zef Wi du -
liń ski (ju nior) zo sta je przez
War szaw ski Sąd poz ba wio ny
wszyst kich praw i ze sła ny na
osie dle nie się na Sy be rii. Kan -
ce la ria war szaw skie go ober po -
lic maj stra zez wa la Cze sła wie
Wi du liń skiej udać się za mę żem
na Sy be rię na koszt pań stwa.

Kry sty na Gro chow ska
W pub li ka cji wy ko rzy sta no

ma te ria ły Ar chi wum Pań stwo -
we go w Płoc ku

Wła dze gu ber nial ne go 
mia sta Płoc ka 

w la tach 1866-1914 (5)
Jed ną z naj waż niej szych spraw, któ re na le ża ły do obo wiąz ków pre zy den ta by ło
spo rzą dza nie bu dże tu mia sta na ko lej ny rok ka len da rzo wy z pół rocz nym wy prze -
dze niem. Przyj rze nie się bu dże to wi mia sta, np. na 1876 r. poz wa la poz nać wie lość
spraw, któ ry mi zaj mo wał się pre zy dent Wi du liń ski, a prze de wszyst kim da je wy o -
bra że nie o sa mym mie ście w tym okre sie, je go wy dat kach i prob le mach.

Szkic bu dyn ku przy daw nej ul. War szaw skiej (obec nie
sie dzi ba przed szko la nr 1 przy ul. Ko ściusz ki), 

w któ rym w 1812 i 1814 r. prze by wał car Alek san der I

Ta kie sło wa wy po wie dział
10 kwiet nia 1921 r. na Pla cu
Flo riań skim (obec nie Plac
Obroń ców War sza wy) Mar -
sza łek Jó zef Pił sud ski, do ce -
nia jąc bo ha ter stwo miesz kań -
ców bro nią cych Płoc ka przed
bol sze wi ka mi w 1920 r. 

W 89. rocz ni cę te go wy da -
rze nia w sa mo po łud nie przy
pom ni ku J. Pił sud skie go w oko -
licz no ścio wym ape lu wzię li
udział przed sta wi cie le władz
mia sta, kom ba tan ci oraz har ce -
rze i mło dzież szkol na. Uro czy -
stość roz po czę ła się od ucz cze -
nia mi nu tą ci szy pa mię ci ofiar
ka ta stro fy pre zy den ckie go sa -
mo lo tu pod Smo leń skiem. 

Pro wa dzą cy apel har ce rze
z płoc kie go Huf ca ZHP im.
I Dy wi zji Pie cho ty Ta de u sza
Ko ściusz ki przy pom nie li naj -
waż niej sze wy da rze nia zwią -
za ne z obro ną Płoc ka. – 18
sier pnia 1920 r. Ar mia Czer-

wo na za a ta ko wa ła mia sto.
Płoc cza nie sta nę li do obro ny.
W dwud nio wych wal kach zgi -
nę ło 250 lu dzi, w tym oko ło
100 cy wi lów, po nad 300 osób
by ło ran nych, wie le do sta ło się
do nie wo li. 

Bo ha te rów tam tych dni
przyb li ży ła dzie ciom ze szkół
pod sta wo wych i pla có wek
opie kuń czo -wy cho waw czych
tak że gra ulicz na „Płock –
Mia sto Bo ha ter”, któ rą przed
po łud niem po pro wa dzi li har -
ce rze. – W nie kon wen cjo nal ny
spo sób chcie liś my po sze rzyć
wie dzę uczest ni ków gry na te -
mat walk na uli cach na sze go
mia sta przed 90 la ty. W sier -
pniu te go ro ku nasz hu fiec
zmie ni pa tro na i przyj mie imię
Obroń ców Płoc ka 1920 r. –
wy jaś nił phm Ma riusz Fa bi -
szew ski, za stęp ca ko men dan ta
płoc kie go huf ca ZHP. 

Ali na Bo czkow ska

Kwia ty skła da ją – przed sta wi ciel władz mia sta 
Ro land Bu ry i kom ba tan ci
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Naj młod sze po ko le nie w hoł dzie bo ha te rom 
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Mia sto bo ha ter
Za za cho wa nie mę stwa i si ły wo li w cięż kich i nadz -
wy czaj nych oko licz no ściach, w ja kich się zna laz ło
mia sto, za mę stwo i wa lecz ność – mia nu ję mia sto
Płock ka wa le rem Krzy ża Wa lecz nych.
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Je dy ne sło wo, ja kie mi się
cis nę ło na usta po og ło sze niu
wer dyk tu ju ry to „na resz cie”.
Czy ta na gro da ma dla Pa na
zna cze nie? 

Każ da na gro da jest uko ro no -
wa niem pra cy za wo do wej ak to -
ra. To są ta kie dro bia zgi, dzię ki
któ rym czło wiek my śli so bie: a
jed nak ktoś to za u wa ża, ko muś
się to po do ba. Żo na mó wi ła mi,
że po otrzy ma niu na gro dy, kie -
dy wró ci łem na miej sce, to by -
łem – de li kat nie mó wiąc – roz -
trzę sio ny.

Ja kie po sta cie lu bi Pan grać?
Krwi ste, ta kie jak Jan Ka zi -

mierz w „Ma ze pie”. Sło wac ki
na pi sał ją ge nial nie. Pięk nie jest
grać ko goś, kto w jed nej chwi li
jest za baw ny, cu dow ny, dwor s-
ki, a za raz po tem ta ki wy u zda ny
w sto sun ku do ko bie ty i za
chwi lę, jak lis prze che ra, li cy tu -
je się z Ma ze pą, kto da ne go dnia
lub w da nej wi zy cie w swo i mi
pu gi la re sie zaz na czy wię cej
zdo by tych ko biet. I jesz cze jed -
na rzecz, któ ra mnie po wa li ła.
„Ma ze pa” jest pi sa ny wier szem
kla sycz nym, któ ry wy ma ga wy -
sił ku od ak to ra. Cie szę się, że re -
ży ser Krzysz tof Prus był zwo -
len ni kiem, że by trzy mać ten
wiersz w „Ma ze pie”.

Jak się pra cu je z Pru sem? 
Nie spot ka łem re ży se ra – z

wy jąt kiem Ja roc kie go – któ ry
by był tak „bez czel nie” przy go -
to wa ny do pra cy. Na pier wszej
pró bie oglą da liś my już go to wą –
choć w pro jek cie – sce no gra fie,
ko stiu my, w któ re wkle jo ne są
na sze zdję cia i wia do mo kto jest
kim. Wszel kie go ro dza ju skró ty
i skre śle nia Krzy siek za wsze ma
już prze my śla ne. 

Czy są ta kie ro le, któ re są
że nu ją ce, w któ rych ak tor czu -
je się źle? Przy cho dzi mi do
gło wy Pań ska ro la w „Ope rze
że bra czej”, któ rą na włas ny
uży tek okre ślam, ja ko „czło -
wiek zbie ra ją cy ku py”. By ła to
po stać za u wa żal na, choć kom-
plet nie niez ro zu mia ła.

W za ło że niu re ży se ra mia ła
ona łą czyć dwa świa ty, ale oka -
za ło się, że to by ło tyl ko za ło że -
nie re ży se ra. Do tej po ry nie
wiem, kim lub czym mia ła być.
Gra łem róż ne ro le – od ma łych,
po przez śred nie, po du że i nie
mam w związ ku z tym żad nych
kom plek sów. By wa, że ak tor się
że nu je, że mu si grać ta ką ro lę
lub grać w ta kim przed sta wie -

niu. To pew nie wi dać z wi dow -
ni. Ale w tym przy pad ku? Nie.
Cie szę się, że Pan za u wa żył tę
po stać. Ja nek Pe szek po wie dział
kie dyś, że ak tor cza sa mi jest
istot ny do pie ro po pa ru la tach.
Być mo że to wszyst ko by ło po
to, że by pan so bie przy pom niał
po pa ru la tach, że był ta ki gość,
któ ry w te a trze zbie rał koń skie
od cho dy. „Ma sa krycz na” ro la.

Zo staw my ją za tem i po roz -
ma wiaj my o tych naj waż niej -
szych.

Mam swój ran king. Le cąc po
ko lei roz po czął bym od kró la
Igna ce go w „Iwo nie Księż nicz -
ce Bur gun da”, któ re go uda ło
mi się za grać pod czas go ścin -
nych wy stę pów w Tar no wie.
Świet na ro la do za gra nia, wie -
lo bar wna, jak to u Gom bro wi -
cza. W Tar no wie uda ło nam się
zro bić też świet nych „Emi gran -
tów” Mroż ka, gdzie gra łem
XX-a. To jed na z mo ich lep-
szych po sta ci. Na stęp nie ro le
„na pu dło” to wu jek Zby nek i
Jan Ka zi mierz. 

„Zby nek” jest jed ną z mo -
ich ulu bio nych, po dob nie jak
– wśród płoc kich spek ta kli –
„Oby wa tel M.” 

W Oby wa te lu M. każ dy stwo -
rzył kre a cje, nie by ło wy jąt ków.
Nie znam oso by, któ rej się ten
spek takl nie po do bał. Mło dzież
sza la ła na wi dow ni. Szko da, że
te go nie gra my.

No właś nie, dla cze go nie
gra cie „Ma ze py” czy „Oby-
wa te la M.”?

Nie wiem. „Ma ze pa” szedł
osiem ra zy i ko niec. War to by
za grać go choć by dla „ho no ru
do mu”, choć by dla po ło wy sa li
lub dla trzech rzę dów. To waż ne
dla te a tru i „zdro wia” ak to rów,
że by raz wie czo rem za grać
przed sta wie nie, w któ rym trze ba
się poz ma gać z praw dzi wą li te -
ra tu rą, w któ rym czu jesz, że
pub licz ność chło nie to przed sta -
wie nie, od bie ra je po zy tyw nie i
jak wyj dzie, to po wie, że nie żal
ka sy. Ża łu ję też, że nie jeź dzi my
na prze glą dy, bo aku rat z „Oby-
wa te lem M.” czy „Ma ze pą” mo -
gli byś my je chać na każ dy fe sti -
wal w tym kra ju i – mo że nie
zdo być żad nych la u rów – ale na
pew no spo do bać się pub licz no -
ści. Bo zes pół jest na praw dę do -
bry. By łem w kil ku te a trach,
znam śro do wi sko te a tral ne Kra -
ko wa. Kil ka osób z na sze go zes -
po łu spo koj nie da ło by ra dę w te -

a trze kra kow skim czy war szaw -
skim. Mó wię to bez żad nej ko-
kie te rii. 

Jest Pan płoc cza ni nem,
ukoń czył Pan „Ma ła cho wian -
kę”...

Koń czy łem ją dłu go, bo pięć
lat, a w szó stym ro ku zro bi łem
ma tu rę. Ale przez to, że „spa -
dłem” o rok ni żej, tra fi łem do
kla sy, w któ rej kół ko te a tral ne
pro wa dzi ła Han ka Bie lic ka – ale
nie ta Bie lic ka. Wnio sek, nic się
nie dzie je bez przy czy ny. Bo
kim mog łem zo stać, gdy bym
szedł nor mal nym try bem, bę dąc
w kla sie bio lo gicz no – che micz -

nej? We te ry na rzem, bio lo giem
al bo fel cze rem. A tak, po wo lut -
ku do szko ły te a tral nej...

Do Kra ko wa?
Nie, naj pierw do Wro cła wia.

Do War sza wy nie chcia łem, bo
za bli sko, a po za tym za u wa ży -
łem, że tam sa mych przy stoj -
nych go ści przyj mu ją. No, ale
się nie do sta łem. Po sze dłem do
stu dium kul tu ral no -o świa to we -
go w Ka li szu, po któ rym zła pa li
mnie do woj ska. Kie dy od bęb -
ni łem dwa la ta w ma ry nar ce
wo jen nej, mó wię do sie bie: bo -
że dro gi, gdzie ja się na stu dia
do sta nę? Co bę dę ro bił? Na ak -
tor skie tyl ko. Na u czę się 3 wier-
szy ków, 2 pio se nek i 2 frag men -
tów pro zy. I ja koś psim swę dem
do sta łem się do Kra ko wa. Mu -
sia łem tyl ko na pi sać po da nie do

rek to ra Je rze go Tre li, bo prze -
kro czy łem li mit wie ku. Mia łem
już 24 la ta. Stu dia by ły pięk ne... 

Po stu diach zo stał Pan w
Kra ko wie?

Mia łem kil ka pro po zy cji. Do -
sta łem list, w któ rym dy rek tor
ów czes ne go Te a tru Współ czes -
ne go we Wro cła wiu, Ro ści -
szew ski zło żył mi pro po zy cję –
po obej rze niu ro li w „dy plo mie”
– że bym się za an ga żo wał u nie -
go. Nie przy ją łem jej, bo już by -
łem zwią za ny ro dzin nie z Kra -
ko wem; ja kieś na rze czeń stwo,
ja kaś „pra wie żo na” (dziś obec-
na – Jo la). Mia łem chrap kę na

ten Kra ków. Wia do mo, Te atr
Sta ry, Sło wac ki etc. To wszyst -
ko dzia ła ła ło na wy o braź nię
mło de go ak to ra. Nie wiem dla -
cze go wte dy nie po sze dłem do
„Sta re go” na roz mo wę z Ta de u -
szem Bra dec kim. Wi docz nie
mia łem bla de po ję cie na swój
te mat. Bez naj mniej szych prob-
le mów do sta łem się do „Sło -
wac kie go”. Od ra zu za czą łem
od głów nej ro li. Pa mię tam jak
Ja cek Po nie dzia łek, któ ry od ro -
ku był już w te a trze, szedł zły
ko ry ta rzem i rzu cił przez zę by,
że do sta łem głów ną ro lę 
w „Klą twie” Wys piań skie go. 

Po tem był Tar nów.
Za ba wi łem tam trzy se zo ny.

Mar ny to był czas, bo to bied ny
te atr, ale spot ka łem się z cie ka -
wy mi ludź mi, np. z Ka zi mie -

rzem Bra u nem, cho dzą cą hi sto -
rią te a tru pol skie go. 

W Tar no wie też od kry to mnie
dla ra dia i coś tam mi za czę ło
nie źle wy cho dzić. To ko lej ny
do wód, że nic nie dzie je się w
ży ciu bez przy czy ny.

No właś nie, obok ak tor stwa,
„da wa nie gło su” to Pa na ko le-
j na pa sja. 

Daw niej mia łem in ny głos, na
pew no nie naz wał bym go sce -
nicz nym. Nie wiem czy ilość
wy pa lo nych pa pie ro sów (od po -
nad ro ku nie pa lę), czy wy pi tej
wód ki spo wo do wa ły, że mój
głos i ja sta liś my się jed nym, do -
pa so wał się do mo jej po stu ry.
My ślę, że w tym sa mym mo -
men cie doj rza łem też sce nicz -
nie, fil mo wo i ak tor sko.

No i kie dyś ko le ga z Ra dia
RDN Ma ło pol ska za pro sił mnie
na na gra nie, i tak się za czę ło. Do
dziś je stem gło sem te go ra dia.
Ma rzy łem też kie dyś, jak to by -
ło by cu dow nie na grać „po wieść
w wy da niu dźwię ko wym”. I do -
sta łem pro po zy cję na gra nia „Po -
to pu”. Po pro szo no mnie tyl ko,
bym zróż ni co wał po sta cie, cze go
w Pol sce się zwy kle nie ro bi. Na
Za cho dzie lek tor po tra fi wy kre o -
wać gło sem 20 – 30 po sta ci. Za -
ję ło mi to pół ro ku. Wzo ro wa łem
się nie co na po sta ciach z ekra ni -
za cji Je rze go Hof fma na. To by ła
bar dzo przy jem na za ba wa i po -
dob na sa tys fak cja do pra cy nad
ro lą. A te raz mę czę się nad „Hra -
bią Mon te Chri sto”. Pan Du mas,
z ca łym sza cun kiem, miał mę -
czą cą ma nie rę pi sa nia zdań wie -
lo krot nie zło żo nych. 

Po co wró cił Pan do Płoc ka?
Mie liś my z żo ną już dość wa -

li zek. Płock za pro po no wa ła mo -
ja żo na. Po wie dzia ła: wra ca my
za pusz czać ko rze nie. Pa mię ta -
łem nasz te atr z mo ich lat mło -
dzień czych: cu dow ny „Mistrz i
Mał go rza ta”, ale prze cież „Oni”
i „Na czwo ra kach” by li cu dow -
ni, a jesz cze wte dy nie by ło Jac -
ka Mą ki. To był na praw dę ko lo -
sal ny zes pół świet nych ak to rów.
By łem urze czo ny. 

Po cząt ko wo wca le nie za mie -
rza łem przyjść do te a tru. Two -
rzy łem stu dio lek tor skie i je dy ne
co mi wte dy by ło po trzeb ne do
pra cy, to kom pu ter i łą cze in ter -
ne to we. To trwa ło rok, aku rat
wte dy, gdy był re mont w na -
szym te a trze. Jed nak umó wi łem
się z dy rek to rem Mo kro wiec -
kim i mó wię: Pa nie dy rek to rze,
ak tor z 20 let nim sta żem, po
Kra ko wie, szko da, że by się
mar no wał. Dy rek tor od po wie -
dział: No! Fak tycz nie!

I zo sta łem. Chy ba z do brym
skut kiem.

Dla wi dzów tak, a dla Pa na?
Jak naj bar dziej!

Lu bię krwi ste po sta cie

Ma rek Wal czak: Nic nie dzieje się bez przyczyny

Z Mar kiem Wal cza kiem, płoc cza ni nem, ak to rem Te a tru Dra ma tycz ne go, 
lek to rem i zdo byw cą te go rocz nej „Srebr nej Ma ski” za kre a cję Ja na Ka zi mie rza w „Ma ze pie” 

i Al ka w „Pry wat nej Kli ni ce” roz ma wia Ra dek Ła ba rzew ski
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– Nasz po kaz slaj dów do ty -
czyć bę dzie sy tu a cji mniej -
szo ści ty be tań skiej w pro win -
cji Hi ma chal Pra desh w In di-
ach. Obec nie wie le mó wi się
w me diach o Ty be cie. Wszy -
scy sły szy my o Da laj la mie, o
sy tu a cji po li tycz nej i cięż kich
wa run kach ży cia lud no ści ty -
be tań skiej. Rzad ko tra fia się
na in for ma cje o Ty be tań czy -
kach na uchodź stwie, ich ży -

ciu i co dzien nych za ję ciach.
O tym ja kich sta rań do ko nu -
ją, by ich kul tu ra prze trwa ła,
cze go uczą swo je dzie ci, jak
prze pra wi li się przez Hi ma la -
je i w ja ki spo sób zor ga ni zo -
wa li so bie ży cie na no wo –
wy jaś nia Mar ta Kil jań ska,
jed na z pre le gen tek. (m.w.)

Dom Dar mstadt, 20 kwiet-
nia godz. 18. Ko men tarz: Mar -

ta Kil jań ska, Mar ta Zdzie bor -
ska, Łu kasz Wiś niew ski. Wstęp
wol ny.

Ty be tań ska 
dias po ra
Cho ciaż ty tuł brzmi „In die”, to głów nym bo ha -
te rem spot ka nia w ra mach Klu bu im. To ny’e go
Ha li ka bę dą...Ty be tań czy cy. 

Ka zi mierz Gier żod, pia ni sta 
i pe da gog, uro dził się w 1936 
w War sza wie. Tu kształ cił się
mu zycz nie – naj pierw pry wat -
nie, a póź niej w pań stwo wych
uczel niach. W 1973 do sko na lił
swo je umie jęt no ści pod kie run -
kiem Gu i do Ago sti w Ac ca de -
mia Mu si ca le Chi gia na w Sie-
nie, gdzie uzy skał „Di plo ma di
me ri to”. W 1964 r. na Fe sti wa lu
Mło dych Mu zy ków w Gdań sku
otrzy mał I na gro dę i od te go
cza su kon cer tu je w Pol sce i wie -
lu kra jach świa ta, pre zen tu jąc
m.in. utwory Chopina i in nych
pol skich kom po zy to rów.

Ar ty sta do ko nał licz nych
na grań dla Pol skie go Ra dia

(m.in. po raz pier wszy utrwa -
lił utwo ry Mie czy sła wa Kar -
ło wi cza, Lu do mi ra Ró życ kie -
go, Grze go rza Fi tel ber ga) 
i Te le wi zji Pol skiej oraz za -

gra nicz nych ro zgłoś ni i wy -
twór ni pły to wych. 

Od 1979 jest pe da go giem w
Aka de mii Mu zycz nej w War -
sza wie. Wyksz tał cił wie lu pia -
ni stów z Pol ski, jak rów nież z
Ar gen ty ny, Ka na dy, Chi le,
Hisz pa nii, Ja po nii, Ju go sła wii
i Ukra i ny. Pra co wał tak że w
in nych pol skich uczel niach.
Od 1988 jest pro fe so rem -go -
ściem Uni wer sy te tu So ai w
Osa ce. Od 1976 kie ru je i jest
jed nym z pe da go gów let nich
kur sów in ter pre ta cji dla pia ni -
stów ja poń skich. Pro wa dził
rów nież kur sy mi strzow skie za
gra ni cą oraz jest za pra sza ny do
ju ry mię dzy na ro do wych kon -
kur sów pia ni stycz nych. Jest
człon kiem sto wa rzy szeń mu -
zycz nych, m.in. To wa rzy stwa
im. F. Cho pi na, w któ rym od
2002 r. peł ni fun kcję pre ze sa. 

(m.w.)

Dom Dar mstadt, 24 kwiet nia
godz. 18. Bi le ty w ce nie 10 zł.

Kon cert pre ze sa
W ko lej nym re ci ta lu for te pia no wym or ga ni zo wa -
nym w ra mach ob cho dów 200. rocz ni cy uro dzin
Fry de ry ka Cho pi na wy stą pi zna ko mi ty pia ni sta Ka -
zi mierz Gier żod.

Ka zi mierz Gier żod

Mnisz ki na uli cach
McLe od Ganj

FO
T.
 M

A
R
 TA

 Z
D
Z
IE
 B
O
R
S
K
A
 

Dziel ni ca Ber li na – Kre uz -
berg. Osiem na sto let nia Ja de
Klee zwa na Dan ger poz na je
przy pad kiem Ka spra dwu -
dzie stod wu let nie go ar ty stę
gra fi cia rza. Obo je ma ją ta ki
sam prob lem: zo sta li wy rzu -
ce ni ze swo ich grup gra fi cia -
rzy. Po sta na wia ją ra zem ucz-
cić zmar łe go ko le gę po przez
stwo rze nie wspól ne go graf fi ti
i wy ru sza ją na wę drów kę po
dżun gli wiel kie go mia sta.
Dan ger zo sta je uz na na za

chło pa ka, co jej nie przesz ka -
dza tak dłu go, do pó ki w grę
nie wej dą uczu cia do Ka -
spra… 

Współ czes ny film Ne co
Çeli ka, Tur ka wy cho wa ne go
w Ber li nie, gra fi ka, zwią za ne -
go kie dyś ze sce ną graf fi ti i
by łe go człon ka „36-bo ys -
gang”, dzię ki szyb kie mu mon -
ta żo wi poz wa la wejść głę bo ko
w kul tu rę hip ho po wą, sce nę
bre ak dan ce i graf fi ti du że go
mia sta. (m.w.)

Dom Dar mstadt, 27 kwiet-
nia godz. 10, 17, „Ur ban Gu e -
ril las”, reż. Ne co Ce lik. Film
w ory gi nal nej wer sji ję zy ko -
wej. Wstęp wol ny. 

Ki no nie miec kie

Z be to no wej dżun gli

Ro sjo, do ką dże pę dzisz...
czy li li te ra tu ra przy ja ciół Mo -
ska li, to ha sło 28. spot ka nia 
z cy klu „Głoś nie czy ta nie no -
cą”. Uczest ni cy mo gą nie tyl -
ko wy słu chać pro po zy cji wy -
bra nych przez pro wa dzą cych,
ale tak że sa mi wy ty po wać 

i od czy tać frag ment pro zy
miesz czą cy się w za pro po no -
wa nym te ma cie, rów nież w ję -
zy ku ro syj skim. (ab)

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry
przy ul. Tum skiej 9 a, 16 kwiet-
nia, godz. 19.

Ro syj skie czy ta nie 

Evgen Malinowski

Re ci tal w Do mu Praw ni ka
„Tro pa mi Wy soc kie go – pieś -
ni na ro wi ste” stał się sen ty -
men tal ną po dró żą w cza sie, do
lat, kie dy za rów no w Pol sce,
a tym bar dziej w ów czes nym
Związ ku Ra dziec kim, nie ła -
two by ło żyć. – Czło wiek ni -
gdy nie miał pew no ści, czy ten
kto sie dzi obok nas, to przy ja -
ciel czy... taj ny agent. Dla te go
w swo im utwo rach Wy so ki ta ki
wie le miej sca po świę cał m.in.
przy jaź ni – opo wia dał Ev gen
Ma li now ski. 

Ar ty sta, któ ry uro dził się
w Bie ło wie na Sy be rii, od 18
lat miesz ka w Pol sce. Je go
do me ną jest nie tyl ko mu zy -
ka, ale tak że ak tor stwo. Wy -
stą pił w wie lu pol skich fil-
mach i se ria lach te le wi zyj -

nych, m.in. „Ek stra dy cja”,
„Bo ża Pod szew ka”, „Quo va -
dis”, „Bu lio ne rzy”, „Na do -
bre i na złe”. 

Na kon cer tach śpie wa po ro -
syj sku akom pa niu jąc so bie na
gi ta rze, ale przed każ dym
utwo rem wpro wa dza słu cha -
czy w kli mat pieś ni ko men ta -
rzem w ję zy ku pol skim. 

Pod czas kon cer tu w Płoc ku
wspo mi nał Wło dzi mie rza Wy -
soc kie go, któ re go 30 rocz ni ca
śmier ci przy pa da 25 lip ca te go
ro ku. – Zmarł w sa mym środ ku
olim pia dy w Mosk wie. Po zo -
sta wił nam niez li czo ną ilość
pieś ni. Wie le z nich jest jesz cze
nie od kry tych dla słu cha czy.
Sta ram się je włą czać do mo je -
go re per tu a ru – wy jaś niał sy -
be ryj ski bard. (ab) 

Pieś ni na ro wi ste 
Bar dzo emo cjo nal nie, z niez wy kłą ek spre sją i urze -
ka ją cą chro po wa to ścią sy be ryj ski bard – Ev gen
Ma li now ski zaś pie wał utwo ry z re per tu a ru Wło dzi -
mie rza Wy soc kie go.

Ru sza no wy pro jekt Sto wa -
rzy sze nia Te atr Per Se. 

– Za pra sza my wszyst kie
oso by, bez wzglę du na wyz na -
nie, ko lor skó ry czy prze ko na -
nia do udzia łu w war szta tach
te a tral nych. W tym ro ku przy-
go tu je my 8 pre mier. W trak -
cie wa ka cji zbu du je my drew -
nia ną sce nę w pob li żu Sta re -
go Ryn ku i wy sta wi my tam

czte ry ko me die. W su mie 23
spek ta kle – za pra sza Ma riusz
Po go now ski. Za ję cia po pro -
wa dzą płoc cy ak to rzy: Ma g-
da le na To ma szew ska, Ja cek
Mą ka, Łu kasz Mą ka i Ma -
riusz Po go now ski. Pier wsze
spot ka nie od bę dzie się w
Mło dzie żo wym Do mu Kul tu -
ry w po nie dzia łek, 19 kwiet-
nia, o godz. 19. (rł)

War szta ty te a tral ne
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Płock re pre zen to wa ło 13 za -
wod ni ków. Czas 5 godz. 46 min.
23 sek. był su mą wy ni ków Prze-
my sła wa Gi żyń skie go, Mar ci na
Stań cza ka, Se ba stia na Dym ka
oraz Zo fii Chą dzyń skiej. Zwy -
cię ży ła stołeczna dru ży na „Ra -
zem po zdro wie fi nan so we!” 
z na szym za wod ni kiem Ma riu -
szem Gi żyń skim w skła dzie.

W kla sy fi ka cji ge ne ral nej wy -
ni kiem 1:02:54 najlepszy był
26-let ni Ndu va Bo ni fa ce Wam -
bua. Naj lep szy z Po la ków, Mar -
cin Cha bow ski, za jął dru gie
miej sce z re we la cyj nym cza sem
1:03:00. Ro do wi ty płoc cza nin
re pre zen tu ją cy War sza wę, Ma r-
iusz Gi żyń ski był ós my. Wśród
ko biet Ka ro li na Ja rzyń ska po ko -
na ła ko a li cję za gra nicz nych bie-
ga czek po pra wia jąc 15-let ni re -
kord Pol ski w pół ma ra to nie. Od
28 mar ca wy no si on 1:11:37.

Wśród za wod ni ków TKKF
prym wio dą mło dzi ta tu sio wie.
Naj lep szym za wod ni kiem oka -
zał się nie za wod ny pre zes klu bu
Prze my sław Gi żyń ski, któ ry

otarł się o re kord ży cio wy. 
Mi mo wszyst ko czas 1:13:09
oraz 24. miej sce w kla sy fi ka cji
ge ne ral nej na le ży uz nać za spo -
re osią gnię cie. 

Z do brej stro ny po ka zał się
tak że Mar cin Stań czak, któ ry
za jął 101. miej sce. Naj wię -
kszym suk ce sem TKKF na
war szaw skim pół ma ra to nie by -
ło po dium Zo fii Chą dzyń skiej,
któ ra za ję ła 2. miej sce w ka te -
go rii K45. (seb)

Idea pow sta nia to wa rzy stwa
„Spraw ni Ra zem” zro dzi ła się
przed sie dem na stu la ty w Ma -
dry cie, gdzie po raz pier wszy
zor ga ni zo wa no Igrzy ska Pa ra -
o lim pij skie dla osób nie peł no -
spraw nych in te lek tu al nie. 

W Mi strzo stwach Pol ski
wy stą pi ło osiem dru żyn re pre -
zen tu ją cych wo je wódz twa:
po mor skie, za chod nio po mor -
skie, ku jaw sko -po mor skie,
wiel ko pol skie, dol no ślą skie,
ma ło pol skie, świę to krzy skie i
ma zo wiec kie. 

Dru ży na Ma zo wsza skła da ła
się z ucz niów Spe cjal nych Oś -
rod ków Szkol no -Wy cho waw -
czych w Płoc ku – nr 1 i nr 2,
któ rzy wcześ niej wy gra li eli m-
i na cje ma zo wiec kie. Dru ży na
Ma zo wsza, mi mo że osła bio na
kon tu zja mi, spi sa ła się do brze
i za ję ła pią te miej sce. Wy róż -
nia li się w niej Do mi nik Wrze-

siń ski oraz Do rian Pi la szew -
ski, któ ry mi mo że ma tyl ko 13
lat, po dry wał zes pół do wal ki,
do kon tra ta ków.

W za wo dach zwy cię ży li za -
wod ni cy z wo je wódz twa za -
chod nio po mor skie go. Na to -
miast naj lep szym bram ka rzem
mi strzostw zo stał przed sta wi -
ciel Ma zo wsza – Grze gorz
Nie dziel ski. 

Pod czas im pre zy wy stą pił
zes pół ta necz ny „La lu na” pod
kie row nic twem An ny Ko wal -
skiej.

Wszy scy za wod ni cy otrzy-
ma li upo min ki ufun do wa ne
przez licz nych spon so rów. Na -
le ży pod kre ślić, że Mi strzo stwa
Pol ski od by ły się dzię ki ogrom-
ne mu spo łecz ne mu za an ga żo -
wa niu na u czy cie li z płoc kich
pla có wek kształ ce nia spe cjal ne -
go – Wio let ty Mię tus oraz
Krzysz to fa Po dra ski. (ab)

Fi na ło wa ro zgryw ka
Wie le emo cji to wa rzy szy ło Mi strzo stwom Pol ski 
w ha lo wej pił ce noż nej chłop ców do 17 lat Związ ku
Sto wa rzy szeń Spor to wych „Spraw ni Ra zem”, któ re
pod ko niec mar ca od by ły się w ha li spor to wej Po li -
tech ni ki War szaw skiej w Płoc ku. 

V Pół ma ra ton War szaw ski

Płoc cza nie w czo łów ce 
Za wod ni cy klu bu TKKF Płock za ję li wy so kie, szó ste
miej sce w kla sy fi ka cji dru ży no wej w 5. Car re fo ur
Pół ma ra to nie War szaw skim. W ry wa li za cji wzię ło
udział po nad 50 dru żyn z ca łej Pol ski. 

Marcin Stańczak

Od 1 lip ca obo wiąz ki pier-
wsze go tre ne ra przej mu je duń -
ski szko le nio wiec Lars Wal -
ther. W ro li je go asy sten ta
w nie bie sko -bia łych bar wach
znów zo ba czy my Krzysz to fa
Ki sie la. Tre ne rem bram ka rzy
bę dzie Ar tur Gó ral. Wy mie -
nio na trój ka szko le niow ców
zwią za ła się z płoc kim klu bem
dwu let ni mi kon trak ta mi.
Obec ny tre ner wi śla ków Tho -
mas Si vertsson nie mo że kon-
ty nu o wać swo jej pra cy z I zes -
po łem po za koń cze niu obec ne -
go se zo nu z uwa gi na spra wy
oso bi ste, jed nak trwa ją roz mo -
wy na te mat za trud nie nia
Szwe da w Płoc ku w cha rak te -
rze szko le niow ca tre ne rów
grup mło dzie żo wych. Po nad to
Si vertsson miał by re pre zen to -
wać Wi słę na are nie mię dzy -
na ro do wej i zaj mo wać się roz-
wo jem oraz pro mo cją mło dych
płoc kich za wod ni ków. 

Pod wo dzą Duń czy ka
Naz wi sko no we go tre ne ra

nie jest ob ce płoc kim ki bi com.
44-let ni Duń czyk był wy mie -
nia ny w gro nie na stęp ców
Flem min ga Oli ve ra Jen se na
w grud niu ubieg łe go ro ku.
Wte dy na przesz ko dzie w za -
trud nie niu Wal the ra stał kon-
trakt z TV Em sdet ten, któ ry
obo wią zy wał do 2011 ro ku.
Jed nak pod ko niec mar ca wła -
dze klu bu nie miec kiej 2. Bun-
des li gi do szły do po ro zu mie -
nia ze szko le niow cem i tym
spo so bem Duń czyk mógł pod-
pi sać kon trakt z płoc ką Wi słą. 

W swo jej do tych cza so wej
ka rie rze tre ner skiej Lars Wal -
ther pro wa dził m.in. dru gi zes -
pół Flen sbur ga -Han de witt
(2004-2005) oraz RK Ve len je

(2005-2006), z któ rym do tarł
do 1/8 Li gi Mi strzów oraz za -
jął trze cie miej sce w ro zgryw -
kach li gi sło weń skiej. Na stęp -
nie prze niósł się do Nie miec,
gdzie pra co wał z eki pą Ein tra-
cht Hil des he im, któ ra opu ści ła

sze re gi 1.Bun des li gi. Póź niej
przez rok pra co wał jesz cze we
wło skim Pal la ma no Con ver sa -
no. Od 2008 ro ku Duń czyk
pra cu je z eki pą TV Em sdet ten,
gdzie wy stę po wa li mię dzy in -
ny mi dwaj za wod ni cy Vi ve
Tar gów Kiel ce – Mar cus Cle v-
er ly i Hen rik Knud sen. 

Ka ru ze la tran sfe ro wa
Syl wet ki II tre ne ra ni ko mu

bli żej przed sta wiać nie trze ba.
Krzysz tof Ki siel to wy cho wa -
nek płoc kie go klu bu, któ ry
zdo by wał me da le mi strzostw
Pol ski za rów no ja ko za wod nik
jak i tre ner. Pra co wał w Piotr -
ko wie Try bu nal skim i Ol szty -
nie z zes po ła mi pol skiej ek -
stra kla sy. Wraz z ofi cjal ny mi
ko mu ni ka ta mi do ty czą cy mi
ob sa dy sta no wisk szta bu szko -
le nio we go po ja wia ją się spe -
ku la cje me dial ne na te mat

ewen tu al nych tran sfe rów za -
wod ni ków. Wśród po ten cjal -
nych no wych na byt ków jest
Sło we niec Ju re Na tek, a tak że
Po la cy: Da wid Nil sson, Ar tur
Siód miak, To masz Tłu czyń ski
i Grze gorz Tka czyk. We dług

nie o fi cjal nych in for ma cji
z wszyst ki mi Wi sła już roz ma -
wia ła. Z pew no ścią nie ba ga tel -
ne zna cze nie bę dzie miał
w kon tek ście wzmoc nień bu -
dżet płoc kie go klu bu, któ ry nie
jest rów nież jesz cze wia do my
z uwa gi na to czą ce się roz mo -
wy wła ści cie la klu bu z głów -
nym spon so rem. Swo ją wi zję
zes po łu przed sta wi z pew no -
ścią rów nież no wy tre ner tuż
po ob ję ciu sta no wi ska. 

Przed wa ka cja mi cze ka ją
płoc kich ki bi ców szczy pior -
nia ka emo cje zwią za ne z wal -
ką o zło ty me dal Mi strzostw
Pol ski, a za raz po tem „ka ru ze -
la tran sfe ro wa”. Miej my za tem
na dzie ję, że je sie nią zo ba czy -
my no wy, lep szy zes pół, któ ry
w no wej ha li i sta bil nej at mos -
fe rze spor to wej bę dzie wal czył
o naj wyż sze ce le.

Piotr Ma rek No wic ki

Lars Wal ther po pro wa dzi płoc kich szczy pior ni stów

No wy sztab w Wi śle
No we twa rze w szta bie szko le nio wym płoc kich szczy pior ni stów to już pew -
na wia do mość. No wi za wod ni cy, to jesz cze spe ku la cje in ter ne to wych
sym pa ty ków pił ki ręcz nej. Jed no jest pew ne – Wi sła Płock, nie za leż nie od
osią gnię te go w tym se zo nie wy ni ku spor to we go, bę dzie chcia ła wal czyć
w ko lej nych la tach o naj wyż sze ce le w kra ju, a mo że na wet w Eu ro pie. 

Szko ła Pod sta wo wa nr 18
za pra sza na VI bieg im.
Mar ka Za rych ty. Ce lem im -
pre zy jest upo wszech nie nie
bie ga nia wśród mło dzie ży
i ucz cze nie pa mię ci zmar łe go
w 2005 r. dy rek to ra SP 18,

spor tow ca, tre ne ra, oddanego
dzia ła cza spor to we go.

W bie gu, któ ry od bę dzie
się 23 kwiet nia nad Za le -
wem So bót ka, mo gą wziąć
udział ucz nio wie z rocz ni -
ków 1997-1999 (chłop cy

i dziew czę ta). Zgło sze nia
przyj mo wa ne są do 20
kwiet nia. Szcze gó ło we in -
for ma cje tel. 262 98 08.

Or ga ni za to rzy in for mu ją,
że bieg od bę dzie się bez
wzglę du na po go dę, obo wią -
zu je ubiór spor to wy, bu ty bez
kol ców, uczest ni cy przy jeż -
dża ją na koszt włas ny. (ab) 

Bieg Za rych ty
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Sześć me da li zdo by li re pre -
zen tan ci klu bu Fu Hok Ku en
Płock na za wo dach chiń skich
sztuk wal ki.

Dwóch spoś ród nich star to -
wa ło w ka te go rii wal ki qin gda:
Ma riusz Mar ci niak (17-18 lat,
do 75 kg) i Ro nald Ry biń ski
(se nio rzy do 75 kg). Obaj za -
wod ni cy tre nu ją w gru pie san dy
w Go sty ni nie i wy je cha li ze sto -
li cy ze srebr ny mi me da la mi. 

W kon ku ren cji ta o lu, czy li
form tra dy cyj nych wzię ło
udział aż dzie więć osób. W
ka te go rii form ręcz nych ju -
nio rów ze swo jej naj lep szej
stro ny po ka za li się Ja kub Ry -
biń ski (z gru py Go sty niń -

skiej), Bar tosz Na piór kow -
ski, Woj ciech Der kow ski
oraz de biu tu ją cy na za wo dach
Ma riusz Siok (tre nu ją cy w
Go sty ni nie). Zło ty me dal po -
wę dro wał jed nak do ko bie ty –
ju nior ki Mar ty Sa piń skiej.
Na po dium sta nę li tak że se -
nio rzy An dże li ka Ste fań ska
(I miej sce – tra dy cyj ne for my
ręcz ne, II miej sce – for my z
bro nią dłu gą) i Do mi nik Ja -
siń ski (III miej sce – tra dy cyj -
ne for my ręcz ne). W tej sa mej
ka te go rii dziel nie wal czy li
rów nież Mi chał Woj cie -
chow ski i Ma ciej Żo chow -
ski. Łącz nie za wod ni cy UKS
Fu Hok Ku en Płock przy wie -

źli z War sza wy sześć me da li:
dwa zło te, trzy srebr ne i je den
brą zo wy. Ko lej ne za wo dy już
w ma ju. Ak tu al nie spor tow cy
z Fu Hok Ku en Płock przy go -
to wu ją się pod okiem tre ne -
rów An ny i Zbi gnie wa
Błasz cza ków (Płock) oraz
Mar gi ty Ka cza now skiej 
i Ada ma Grze la ka (Go sty -
nin) do XIII Mię dzy na ro do -
we go Otwar te go Pu cha ru Pol-
ski Wus hu. Oby ta „trzy nast -
ka” oka za ła się dla nich szczę -
śli wa. Wię cej in for ma cji oraz
zdję cia z za wo dów moż na zo -
ba czyć na: www. klub kun -
gfu.pl

Se ba stian Lung

Fu Hok Ku en 

Wal czy li na me dal
VI Mi strzo stwa War sza wy i Tur niej Pier wsze go Kro ku od by ły się 
w sto li cy, 27 mar ca na ha li „Ko ło”. 

Ucz niow ski Klub Spor to wy
San da Płock na za wo dach re -
pre zen to wa ło pię ciu spor tow -
ców i każ dy z nich za jął me da -
lo we miej sce.

Na naj wyż szym stop niu po -
dium sta nę li Ma te usz Dy mek
(ka te go ria 11-12 lat do 30 kg),
Ga ik Ka di my an (11-12 lat do
40 kg), Ka mil Ga wiń ski (se -
nior do 60 kg), Pa weł Mi kla -
szew ski (se nior do 90 kg).

Dru gie miej sce i srebr ny
me dal zdo był Piotr Ra choc ki
w ka te go rii se nior do 75 kg.

Obec nie za wod ni cy przy go -
to wu ją się do udzia łu w Mi s-
trzo stwach Pol ski Ju nio rów 
i mło dzie żow ców w K-1 oraz
do Mię dzy na ro do we go Pu cha -
ru Pol ski w Wu Shu. (pp)

San da

W Poz na niu od był się już
po raz dru gi me mo riał im. Ji -
go ro Ka no w ju do. Tak jak
przed ro kiem licz ba za wod ni -
ków by ła im po nu ją ca.
Uczest ni czy ło w nich po nad
500 spor tow ców, dla te go za -
wo dy te, oprócz ran gi ogól -
no pol skiej, ma ją tak że wy miar
ma łych Mi strzostw Pol ski.

W ubieg łym ro ku za wod ni -
cy UKS Ju do Ka no Płock

przy wie źli aż trzy me da le.
Tym ra zem część za wod ni -
ków z po wo du cho ro by nie
mog ła wy stą pić, ale klub nie
po zo stał bez me da lu. W ka te -
go rii 73 kg, ma jąc 6 kg nie -
do wa gi Ma ciej Char kow ski
po ka zał, że nie si ła, ale tech-
ni ka ma w ju do de cy du ją ce
zna cze nie. Po za cię tych wal -
kach zdo był brą zo wy me dal
w ka te go rii mło dzi ków. (lj)

Ju do

Li czy się tech ni ka

Płoc ki te ni si sta w grze sin-
glo wej do szedł do ćwier ćfi na -
łu, w któ rym zo stał po ko na ny
przez Au stria ka Mar ti na Le g-
ne ra. Z tym au striac kim za -
wod ni kiem za grał w pa rze 
w tur nie ju deb lo wym. W pół fi -
na le ule gli jed nak, po bar dzo
wy rów na nym po je dyn ku, pa -
rze sło wac ko -fran cu skiej –
Jo zef Fe lix/Ni co las Pe i fer.

Nie posz czę ści ło się po zo -
sta łym dwóm płoc kim za wod -
ni kom. W grze sin glo wej Je rzy
Ku lik w pier wszej run dzie
prze grał z za wod ni kiem sło -
wac kim Mi cha łem Ste fa nu,
na to miast Ka mil Fa bi siak 
w pier wszej run dzie tur nie ju
se cond draw miał wol ny los, 
a w dru giej run dzie nie o cze ki -
wa nie prze grał z za wod ni kiem
chor wac kim Ca va rem To mo. 

W tur nie ju deb lo wym na si
za wod ni cy za koń czy li po je -
dyn ki w pier wszej run dzie. Je -
rzy Ku lik i gra ją cy z nim w pa -
rze Al bin Ba tyc ki prze gra li z

deb lem nie miec kim – Gu i do
Nes pe thal/Pe ter Se idl, a Ka mil
Fa bi siak z Cze chem Mi cha łem
Ku ba tem zo sta li po ko na ni
przez pa rę szwaj car ską – Da -
niel Pel le gri ni/Tho mas von
Da e ni ken.

Mi mo, że nie uda ło się osią -
gnąć za kła da nych re zul ta tów,
je śli cho dzi o Je rze go Ku li ka i
Ka mi la Fa bi sia ka, był to waż -
ny tur niej dla za wod ni ków In -
te gra cyj ne go Klu bu Te ni sa w
Płoc ku. Był on bo wiem spraw -
dzia nem for my te ni so wej w
wa run kach tur nie jo wych po
czte ro mie sięcz nej przer wie
star to wej oraz umoż li wił wy ła -
pa nie ewen tu al nych bra ków.
To poz wo li na sko ry go wa nie
pla nów tre nin go wych, aby op -
ty mal nie przy go to wać na szych
za wod ni ków do se zo nu oraz
Dru ży no wych Mi strzostw
Świa ta.

Wy stęp płoc kich za wod ni -
ków w Ba wa rii wsparł Urząd
Mia sta Płoc ka. (rł)

Test przed se zo nem
W ro ze gra nym pod ko niec mar ca w Nu rem ber gu
(Niem cy) tur nie ju BA VA RIA OPEN 2010 naj le piej 
z płoc kich te ni si stów spi sał się Piotr Ja ro szew ski.

Od le wej: tre ner Le szek Ja ro siń ski, 
Hu bert Ko ste wicz, brą zo wy me da li sta 
Ma ciej Char kow ski i Da mian Gój ski 
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A by ły to dzie ci z 21 pla có -
wek przed szkol nych. 11. Mię -
dzy przed szkol ny Kon kurs
Pla stycz ny,,Kar ta Wiel ka noc -
na” skła dał się z dwóch eta -
pów. Pier wszy od by wał się
w posz cze gól nych przed szko -
lach, któ re póź niej prze sła ły
pra ce dzie ci do or ga ni za to -

rów. W dru gim eta pie, już na
te re nie „Tę czy”, uczest ni cy
two rzy li ko lo ro we ja ja. Dla
swo ich go ści przed szko la ki
z MP nr 37 za pre zen to wa ły
pro gram ar ty stycz ny. Upo -
min ki dla przed szko li i in dy -
wi du al ne dla dzie ci ufun do -
wał Urząd Mia sta. (ab)

Świą tecz na fan ta zja
Wy ko na nie kar tki wiel ka noc nej to dla przed szko la -
ków „buł ka z ma słem”, bo prze cież ma ją wspa nia łą
wy o braź nię. W przed szko lu o ma low ni czej naz wie
„Tę cza” w kon kur sie pla stycz nym na gro dzo no
wszyst kich au to rów.

Przed szko la ki i ich niez wy kłe pi san ki

Te mat prze wod ni na zdję cie mar ca brzmiał „Low key”. Czy -
tel ni kom mniej obez na nym w ar ka nach fo to gra fii przy ta cza my
de fi ni cję te go po ję cia. Low key to tech ni ka wy ko ny wa nia fo to -
gra fii po le ga ją ca na do bra niu od po wied nich te ma tów o prze wa -
dze na sy co nych, ciem nych to nów. Po zy tyw ogra ni cza się do od -
cie ni sza ro ści i głę bo kiej czer ni. Sto su je się ją prze de wszyst kim
do fo to gra fo wa nia osób o ciem nej kar na cji, zwie rząt o czar nym
fu trze lub przy za mia rach uka za nia po sęp ne go na stro ju. Przy jej
uży ciu mo gą jed nak być obra zo wa ne rów nież kra jo bra zy i ar chi -
tek tu ra. Waż ne w tej tech ni ce jest do bra nie oświet le nia i cza su
ek spo zy cji. (op. ab)

Kon kurs or ga ni zo wa ny jest
w ra mach pro gra mu edu ka cji
emo cjo nal nej „Ca ła Pol ska
czy ta dzie ciom”. W tym ro ku
przed sta wi cie le dzie wię ciu
płoc kich przed szko li i sa mo rzą -
do we go przed szko la z Gą bi na
zma ga li się z kon kur so wy mi
za da nia mi pod ha słem „Szla -
kiem baś ni”. Mu sie li m.in.
przed sta wić włas ną in ter pre ta -
cję utwo rów za li cza nych do
kla sy ki li te ra tu ry dzie cię cej,
roz wią zać re bu sy, za pre zen to -
wać stro je zwią za ne z za gad ka -
mi o baj ko wych po sta ciach.
Wstę pem do kon kur so wej ry -
wa li za cji był wy stęp ak to rów
z „Gru py T” w To ru niu oraz
sze ścio lat ków z MP nr 25.

Za udział w kon kur sie dzie ci
otrzy ma ły na gro dy. Upo min ki
tra fi ły też do przed szko li. 

Na gro dy ufun do wał Urząd
Mia sta i Ra da Osie dla „Sta re
Mia sto”. (ab)

Książka przyjaciel

Wzbo ga ca no też wie dzę
z za kre su kul tu ry i sztu ki. Stu-
den ci zwie dzi li naj waż niej sze
mu zea i obiek ty hi sto rycz ne,
uczest ni czy li w mu zycz nym
spek ta klu te a tral nym, a tak że
mie li moż li wość poz na nia Pol-

skie go Uni wer sy te tu na Ob -
czyź nie (PUNO). Wy słu cha li
w nim wy kła dów na te mat róż -
nic w zwy cza jach an giel skich
i pol skich oraz o poe zji Ka ro la
Woj ty ły. Stu den tom to wa rzy -
szy li wy kła dow cy U. Ma li -

now ska, dy rek tor In sty tu tu, M.
Sy gul ski. Uczel nię re pre zen to -
wał Jan Ka li now ski, pro rek tor
ds. stu den ckich i na u cza nia,
któ ry pod jął pró bę na wią za nia
współ pra cy po mię dzy PWSZ
i PU NO. (jk)

An giel ski w prak ty ce
Gru pa stu den tów dru gie go ro ku In sty tu tu Ne o fi lo lo gii o spe cjal no ści ję zyk an -
giel ski Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Za wo do wej pod czas kil kud nio we go po by -
tu w Lon dy nie do sko na li ła prak tycz ną zna jo mość ję zy ka an giel skie go.

Re pre zen tan ci PWSZ pod czas po by tu w Lon dy nie

Katarzyna Ostrowska w roli wróżki czuwała 
nad przebiegiem konkursu

Po raz 10. przed szko la ki wzię ły udział w kon kur sie „Książ ka mo im przy-
ja cie lem jest”, któ ry or ga ni zu je Miej skie Przed szko le nr 25 wspól nie
z Wy dzia łem Edu ka cji Urzę du Mia sta.

Z D J Ę C I E  M I E S I Ą C A

„Low key” – Andrzej Witkowski



W nie dzie lę o godz. 12 w ko ście le
św. Sta ni sła wa Kost ki mia ło na stą pić
od sło nię cie i po świę ce nie tab li cy pa -
mię ci żoł nie rzy AK z Płoc ka, któ rzy
zo sta li za mor do wa ni i spa le ni przez
Niem ców 4 lu te go 1944 ro ku w Po -
mie chów ku. W związ ku z tra gicz ny -
mi wy da rze nia mi uro czy stość nie od -
by ła się. Od pra wio na zo sta ła na to -
miast msza św. w in ten cji po mor do -
wa nych w obo zach Ka ty nia, Sta ro -
biel ska, Char ko wa i Mied no je. Mo d-
lo no się też za oso by, któ re zgi nę ły
w ka ta stro fie lot ni czej. 

– Świat przez dzie siąt ki lat nic nie
sły szał o tam tym Ka ty niu, któ ry dla
Po la ków jest sym bo lem okru cień stwa,

wal ki o wol ność, o na szą hi sto rię.
W so bo tę o tym, czym jest on dla Po -
la ków do wie dział się w cią gu kil ku go -
dzin, gdy sło wo to pow tó rzo no kil ka set
ra zy – mó wił ks. Ka zi mierz Ku rek. –
Ofia ra pre zy den ta Le cha Ka czyń skie -
go, przed sta wi cie li władz rzą do wych
i woj sko wych oraz zwy kłych lu dzi – to
te sta ment dla nas wszyst kich. Niech
je go re a li za cją bę dzie edu ka cja mło -
dzie ży, niech w szko łach pow sta ną ką -
ci ki pa trio tycz ne ze zdję cia mi ofiar
sprzed 70 lat oraz wczo raj szej ka ta -
stro fy. Po mszy przed sta wi cie le m.in.
par la men tu, władz mia sta i Ra dy Mia -
sta, or ga ni za cji kom ba tan ckich oraz
har ce rzy zło ży li kwia ty przy tab li cy

po leg łych i po mor do wa nych płoc czan
w cza sie II woj ny świa to wej oraz za -
pa li li zni cze pod Dę ba mi Pa mię ci.
Dzień póź niej zni cze za pa lo no
w miej scach po sa dze nia in nych Dę -
bów Pa mię ci – przy Szko le Pod sta wo -
wej nr 5, Gim na zjum nr 5, Ma ła cho -
wian ce, Gim na zjum nr 3. Po świę co ny
zo stał tak że Dąb Pa mię ci przy Zes po -
le Szkół Eko no micz no -Ku piec kich.
13 kwiet nia od by ły się uro czy sto ści
na cmen ta rzu ko mu nal nym przy
Krzy żu Ka tyń skim. 

27 kwiet nia o godz. 12 w Szko le
Pod sta wo wej nr 17 przy pom nia ne
zo sta ną wy da rze nia z 1940 ro ku
oraz pokazana wy sta wa fo to gra fii

i prac ucz niów. Na to miast o godz.
12.30 na cmen ta rzu przy Al. Ko by -
liń skie go, w miej scu pa mię ci zbrod-
ni w Ka ty niu zo sta ną zło żo ne kwia -
ty i za pa lo ne zni cze. (m.d.)

fot. Krzysztof Kaliński

Świat usły szał o Ka ty niu
11 kwiet nia, nie dzie la. Wie lu płoc czan przy pię ło do pier si czar ne wstąż ki, na bu dyn kach wy -
wie szo no bia ło -czer wo ne fla gi prze pa sa ne czar nym ki rem, a przed ra tu szem fla gi opusz c-
zo no do po ło wy masz tu. Wszyst ko to na znak ża ło by i so li dar no ści z ofia ra mi ka ta stro fy
lot ni czej, któ ra wy da rzy ła się dzień wcześ niej w Smo leń sku. Pun ktu al nie w po łud nie za czę -
ły bić dzwo ny i wyć sy re ny. Na dwie mi nu ty sta nę ło ca łe mia sto. Za trzy ma ły się sa mo -
cho dy, kie row cy włą czy li kie run kow ska zy awa ryj ne, a prze chod nie po chy li li gło wy. 

Przed sta wi cie le płoc kie go sa mo rzą du skła da ją kwia ty 
przy tab li cach upa mięt nia ją cych ofia ry II woj ny świa to wej.
Od le wej: To masz Kor ga – prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta, 

Mi ro sław Mi lew ski – pre zy dent Płoc ka, 
Da riusz Za widz ki – za stęp ca pre zy den ta

Licz ne pocz ty sztan da ro we pod kre śla ły 
pod nio sły cha rak ter uro czy sto ści

Sło wa po że gna nia wpi sywano do Księgi Kon do len cyj nej Uro czy sta msza św. w „Sta ni sła wów ce” 

Przy Dę bach Pa mię ci 
zap ło nę ły zni cze 


