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Biją dzwony, twarde polskie dzwony,
z mnóstwa piersi płynie śpiew radosny;
rośnie chwała Pani tej Korony,
kraj skąpany w jasnem słońcu wiosny.
Idą społem wszystkie Państwa stany,
idą wiązać złotą wspomnień nić:
idą wolni, z rąk spadły kajdany,
idą w przyszłość po dniach burz, 
by żyć.(...)

Sto lat temu, – o już sto lat zgórą –
w dniu tym w Polsce jeszcze jaśniej było;
niebo nasze, już pokryte chmurą,
w tym dniu wielkim znów się rozjaśniło...
Na śmiertelnej już niemal pościeli,
myśmy tyle jeszcze mieli sił,
żeśmy obcych zadziwić umieli;
śród klęsk nawet, Polak wielkim był...

Gdy tak ważne powzięto uchwały,
Konstytucja równość wprowadziła,
w pole czynu rwał się naród cały:
wzrastał zapał ludu, rosła siła;
Polska w nowe zdobiła się szaty,
naród rzucał błędy dawnych lat.
W bratniej zgodzie w promieniach oświaty,
kraj zakwitnąć miał, jak wiosną kwiat.

A choć wkrótce przyszła noc straszliwa,
choć nam prawo do życia zabrano, na−
ród wierzył, że pękną ogniwa,
że noc jasne wnet rozjaśni rano.
Gdy Maj Trzeci dziś święcim na nowo,
czas nam z piersi zgodny okrzyk wznieść:
Chwała Tobie, Polaków Królowo!
Cienie przodków naszych, cześć Wam,
cześć!

J. Modrzejewski
(wiersz z „Gazety Świątecznej” z kwietnia 1928 roku ze zbiorów Mariana Wilka)

Na uroczystość Trzeciego Maja

18 kwietnia wieczorem, teren nad
Wisłą „ożył”. A wszystko za sprawą
pokazu iluminacji starego mostu. Jak
na razie są to tylko przygotowania, bo
miasto, aby zrealizować inwestycję
musi ogłosić przetarg, który wyłoni
wykonawcę. W tegorocznym budżecie
są pieniądze na zaprojektowanie ilu−
minacji. Ma ona kojarzyć się z Płoc−
kiem, a dokładnie z barwami miasta:
żółtą, czerwoną i niebieską. 

– Pomysł podświetlenia starego mostu
w barwach miasta pojawił się w trakcie
rozmów z projektantami – wyjaśnia za−
stępca prezydenta Dariusz Zawidzki.
– To jednak nie koniec poszukiwań.
Chcemy, by nasza przeprawa była naj−
ciekawiej podświetlonym obiektem
w kraju, a być może i w Europie.

Przeprowadzona przez firmę Philips
próba pokazała, że stara przeprawa

może wyglądać imponująco. Specjali−
ści zainstalowali wielobarwne reflek−
tory i dzięki temu most „zabłysnął”;
od góry oświetlały go żółte lampy, dół
konstrukcji, który wisi bezpośrednio
nad rzeką” zabarwił się na czerwono,
a filary zaświeciły się na niebiesko. Te
trzy kolory dały niesamowite wraże−
nie, gdy oglądało się nie tylko most,
ale także odbicie różnobarwnych ref−
lektorów w Wiśle. 

Przy okazji oświetlenia przepra−
wy, miasto myśli również o zrekon−
struowaniu starych, przedwojennych
latarni, które swoim kształtem na−
wiązywały do inicjałów patrona
przeprawy – Józefa Piłsudskiego
i jego legionów. Miały bardzo cha−
rakterystyczny kształt litery ”P”,
a zawieszone na nich lampy przypo−
minały literę ”J”. (m.d.)

Trzy kolory mostu
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W głosowaniu imiennym (na wnio−
sek radnego Jerzego Seweryniaka)
radni udzielili 24 kwietnia br. absolu−
torium za rok ubiegły prezydentowi
Mirosławowi Milewskiemu. Po spra−
wozdaniu Prezydenta, wysłuchaniu
opinii komisji stałych i odczytaniu po−
zytywnej opinii Regionalnej Izby

Obrachunkowej o realizacji budżetu
miasta w 2006 roku przez Marka
Krysztofiaka, rozpoczęła się dyskusja
a potem głosowanie (relacja na str.
13). 14 radnych pozytywnie oceniło
ubiegłoroczną działalność M. Milew−
skiego i jego współpracowników, zaś
11 było niezadowolonych. (j)

VIII sesja Rady Miasta Płocka
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* Centrum Sportów Walki powsta−
nie przy ul. Gwardii Ludowej – ogło−
szono przetarg na jej projekt.
* Płockie zoo wzbogaciło się o parę

orłosępów; jeden ptak pochodzi
z Finlandii a drugi ze Szwajcarii.
* Proboszcz Fary ks. Janusz Ceg−

łowski poświęcił 15 kwietnia ponad
setkę aut – w ten sposób zmotoryzo−
wani płocczanie zainaugurowali letni
sezon.
* Przy al. Jana Pawła II matka zam−

knęła 6−letnie dziecko w mieszkaniu
i zgubiła klucze. Płaczącego malucha
z balkonu ściągnęli strażacy. Nietrzeź−
wa matka pojawiła się po akcji.
* Na 2 lata więzienia, z zawiesze−

niem na 4 lata, skazany został Seba−
stian C. uczeń technikum w Ciecha−
nowie, który będąc w listopadzie ubr.
na szkolnej wycieczce w Płocku
ukradł ze sklepu bluzę i uderzył
sprzedawczynię. Jego kolega za
groźby wobec kobiety zapłaci 5 tys.
zł grzywny.
* Szczypiorniści przegrali rewanżo−

wy pojedynek z Zagłębiem 26:29,
ale i tak awansowali do finału Pucha−
ru Polski.
* Na stanowisku prezesa Wisły

Krzysztofa Dmoszyńskiego zastąpił
Marek Janicki.
* Dział Archeologii Muzeum Mazo−

wieckiego zamówił dwie makiety na−
szego miasta: średniowiecznego i z
przełomu XVII i XVIII wieku.
* Vectra wspólnie z Betek Nieru−

chomości wybuduje drugi gmach
Muzeum Mazowieckiego.
* Od 17 kwietnia jeździmy na świat−

łach mijania przez 24 h/dobę – za ich
brak grozi mandat od 20 do 500 zło−
tych.
* Pierwszy finałowy mecz Pucharu

Polski w piłce ręcznej odbędzie się
23 maja w Płocku; Wisła grać będzie
z Viva Kielce.
* Zamiast święta kaszanki tym ra−

zem jego organizator Peklimar pro−
ponuje 1 maja Grill Love, gdzie obok
kaszanki królować będzie karkówka.
Imprezę poprowadzi Krzysztof Ty−
niec.
* Samorząd Szkoły Wyższej im. Pa−

wła Włodkowica był organizatorem
(17 kwietnia) konferencji nt. „Praca
– sens życia młodego człowieka”.
* Futboliści Wisły przegrali z Legią

Warszawa 3:0.
* Do sierpeckiego skansenu prze−

wieziony będzie niebawem XVII−
wieczny drewniany kościółek
z Drążdżewa k. Przasnysza.
* Marek Martynowski (38−letni eko−

nomista, szef płockiego PiS) został
wicewojewodą mazowieckim.
* Prokuratura wszczęła śledztwo

w Centrum Psychologiczno−Pasto−
ralnym „Metanoia” w sprawie podej−
rzenia o nieprawidłowe gospodaro−
wanie publicznymi pieniędzmi.
* Złodzieje ukradli spod mostu 300

metrów miedzianego kabla telefo−
nicznego – wszystkie telefony w Ra−
dziwiu zamilkły. (j)

Minęło pół miesiąca...
Kulturalne targi

Zespół Tańca Ludowego „Ma−
sovia” i artysta rzeźbiarz Maciej
Marciszewski reprezentować będą
nasze miasto na dorocznych Tar−
gach Kultury Regionalnej w na−
szym francuskim partnerskim mie−
ście Auxerre, które odbywać się
będą 15 – 22 maja. Zaproszenie dla
płockiej delegacji wystosował Ko−
mitet Miast Siostrzanych. Z budże−
tu miasta pokryty zostanie koszt
podróży, natomiast zakwaterowa−
nie i wyżywienie zapewniają orga−
nizatorzy.

Pływacy na Ukrainie

Ośmiu pływaków wraz z trene−
rem pojechało 23 kwietnia do Bro−
wary na Ukrainie, by wziąć udział
w Międzynarodowych Zawodach
Pływackich, zorganizowanych
przez Ministerstwo Oświaty i Nau−
ki obwodu kijowskiego i Browar−
ską Wyższą Szkołę Kultury Fi−
zycznej. W zawodach uczestniczy−
li młodzi pływacy z roczników
1992−1993. Koszty przejazdu po−
kryte zostały z budżetu miasta, or−
ganizatorzy zaś zapewnili zakwa−
terowanie i wyżywienie.

Dyrektorskie konkursy

Przeprowadzone zostaną konkur−
sy na 14 stanowisk dyrektorskich
w przedszkolach i szkołach prowa−
dzonych przez miasto. Z końcem
sierpnia upływa okres powierzenia
stanowisk w następujących placów−
kach: ZSZ nr 2, Zespole Usług
i Przedsiębiorczości, Zespole Szkół
Ekonomiczno−Kupieckich, Cen−
trum Kształcenia Ustawicznego,
Szkole Podstawowej nr 6 i 15, Zes−
pole Szkół nr 2, Miejskich Przed−
szkolach nr: 11, 13, 17, 19, 20, 25
i 34. Szczegółowe informacje
w Wydziale Edukacji UMP, przy
ul. Piekarskiej 16. (j)

Prezydent zarządził
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Majówka 
na Tumskiej 8

Dla tych którzy męczą się na hała−
śliwych, masowych imprezach, a lu−
bią aktywny wypoczynek, Muzeum
Mazowieckie ma propozycje. Już 28
kwietnia na Tumskiej 8 rozpoczął się
pełen atrakcji długi kwietniowo – ma−
jowy weekend rodzinny. Pierwsza to
cena – 15 zł od całej rodziny za wizy−
tę w muzeum, druga to interaktywna
zabawa w muzeum – wraz z biletem
rodzinnym otrzymacie planszę z zada−
niami do wykonania. Podczas zabawy
można zwiedzić urokliwe wnętrza
mieszczańskie z przełomu wieków,
obejrzeć Młodopolskie malarstwo
i rzeźbę oraz wyjątkowe gipsy niepo−
kornego artysty Bolesława Biegasa.
Specjalnie na majowy weekend
otwarta zostanie nowa sala art deco.
Więcej informacji na www.muzeum−
plock.art.pl. (rł)

Pod hasłem ”Komunikacja Miej−
ska przyjazna dzieciom”, w siedzibie
spółki odbyło się spotkanie z przed−
stawicielami szkół i przedszkoli,
którego celem była promocja tran−
sportu zbiorowego dzieci w wieku
szkolnym i przedszkolnym.

Każdy z zaproszonych gości miał
okazję zapoznać się z taborem, któ−
rym dysponuje spółka, a także poz−
nać plany związane z rozszerzeniem
oferty przewozowej. Z zaproszenia
skorzystali przedstawiciele placó−
wek oświatowych z Płocka i okolic.

Podczas spotkania odbyła się inau−
guracja dwóch konkursów. Pierwszy
z nich przebiegać będzie pod hasłem
”WYMYŚL DLA NAS MASKOT−
KĘ”, drugi jest trzecią edycją kon−
kursu ”LETNIA PRZYGODA 3”.

Szczegółowe informacje o konkur−
sach można znaleźć na plakatach in−

formacyjnych w autobusach, a także na
stronie internetowej www.km.ump.pl. 

I.P.

Autobusowa maskotka

Ponad 80 tys. zł kosztował remont
lokalu przy ul. Sienkiewicza 17, który
miasto przeznaczyło na świetlicę śro−
dowiskową. Prace remontowe nadzo−
rował Wydział Gospodarki Mieszka−
niowej Urzędu Miasta.

Placówka do nowej siedziby prze−
niosła się z ul. Kościuszki. Dzieci ma−
ją do swojej dyspozycji 90 metrów
kwadratowych. Są tam dwa pomiesz−
czenia świetlicowe, pokój dla opieku−
na oraz toalety. Aby lokal mógł fun−

kcjonować, trzeba było wyburzyć sta−
re i pobudować nowe ścianki działo−
we, wymienić okna, podłogi i oświet−
lenie. Podczas remontu lokalu pomy−
ślano o zlikwidowaniu barier architek−
tonicznych; osoby niepełnosprawne
mogą korzystać m.in. z podjazdu.
Świetlica jest dobrze wyposażona,
dzięki Towarzystwu Przyjaciół Dzieci.
Znajdują się w niej m.in. nowe meble,
zabawki dla dzieci i sprzęt komputero−
wy z dostępem do internetu. (m.d.)

Lokal dla dzieci
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Panu Mikołajowi Burakowskiemu
dyrektorowi Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Szymanowskiego 

oraz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płocku

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

MAMY
składają 

Rada Pedagogiczna, pracownicy i uczniowie

Panu Tomaszowi Kolczyńskiemu
zastępcy Prezydenta Miasta Płocka

wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Brata
składa

Rada Mieszkańców Osiedla „Podolszyce Południe”
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Budynek powstał ok. 40 lat temu.
Od lat nie był remontowany. Przy−
chodnia zajęła pomieszczenia po by−
łym żłobku. Zadanie inwestycyjne po−
dzielone zostało na dwa, podstawowe
etapy: w pierwszym przewidziano bu−
dowę nowego obiektu, w którym bę−
dzie Przychodnia Rehabilitacyjna, a w
drugim zostaną rozebrane budynki B
i C oraz przeprowadzony remont ist−
niejącego obiektu A na potrzeby Za−
kładu Pielęgnacyjno−Opiekuńczego.

Przychodnia Rehabilitacyjna

Będzie miała prawie 2 tys. mkw. na
trzech kondygnacjach. W piwnicach
nowego budynku znajdą się m.in.: po−
kój dla konserwatora z zapleczem
technicznym, magazyn na czystą bie−
liznę, szatnia dla personelu, węzeł sa−
nitarny, brudownik, magazyn odpa−
dów medycznych oraz środków czy−
stości.

Parter zajmą m.in.: zespół masażu,
pomieszczenia światłolecznictwa, pra−
cownia elektroterapii, pracownia pola
magnetycznego, zespół wodolecznic−
twa, szatnia, rejestracja z zapleczem
dokumentacji, pokój zabiegowy, toale−
ty dla personelu i pacjentów, łazienka
dla niepełnosprawnych.

I piętro przeznaczono na: kinezyte−
rapię, sale ćwiczeń indywidualnych,
bloczkowych, ciepłolecznictwo i krio−
terapię.

Zakład pielęgnacyjno−opiekuńczy

Obecnie mieści się w Szpitalu Miej−
skim św. Trójcy i posiada 25 łóżek;
korzystają z nich pacjenci przewlekle
chorzy, którzy wymagają intensywnej
opieki pielęgniarskiej, kontynuacji le−
czenia farmakologicznego i rehabilita−
cji. Nowa lokalizacja Zakładu pozwoli
na zwiększenie liczby łóżek. Jest to

uzasadnione ze względu na rosnące
zapotrzebowanie na ten rodzaj usług
i liczbę osób oczekujących na przyję−
cie do Zakładu.

Aby stary budynek dostosować do
nowych potrzeb, konieczne jest skucie
istniejących tynków zewnętrznych
i wewnętrznych, wyburzenie przybudó−
wek i niektórych ścian oraz wybudowa−
nie nowych klatek schodowych. Na
dwóch kondygnacjach znajdzie się 15
pokoi po trzy łóżka i 3 pokoje z dwoma
łóżkami. Przewidziano również po−
mieszczenia na punkt pielęgniarski, bru−
downiki, kuchnię oddziałową i sanita−
riaty. W sumie po przebudowie budy−
nek będzie miał ponad 800 mkw. 

Zarówno nowy, jak i wyremontowa−
ny budynek będą w pełni dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych,
poruszających się na wózkach inwa−
lidzkich. Pracownicy i pacjenci będą
mieli zapewniony parking. Wokół bu−
dynku pojawi się 15 nowo posadzo−
nych drzew ozdobnych. Wcześniej
jednak, aby przygotować plac budo−
wy, trzeba było wyciąć 13 drzew.

Koszt inwestycji to ponad 7 mln zł.
Prace budowlane powinny zakończyć
się do grudnia br.

Osoby odwiedzające Przychodnię
muszą w najbliższym czasie liczyć się
z utrudnieniami. Firma budowlana bę−
dzie zmuszona zająć część powierz−
chni parkingowej, dlatego zmniejszy
się liczba miejsc postojowych.
W związku z wyburzeniem przybu−
dówki do istniejącego budynku, poja−
wią się początkowo ograniczenia
w korzystaniu z zabiegów hydrotera−
pii, a później tymczasowa rezygnacja
z ich prowadzenia do czasu urucho−
mienia Przychodni Rehabilitacyjnej
w nowej siedzibie.

Małgorzata Domańska

Miasto przystępuje do rozbudowy przychodni rehabilitacyjnej,
mieszczącej się przy ul. Tysiąclecia 13. Prace wykonuje firma
remontowo−budowlana „Lipowski”.

Rehabilitacja
i opieka 
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Miasto przygotowuje się do budo−
wy Centrum Sportów Walki. Zanim
jednak ono powstanie, wybrana
w przetargu firma musi opracować
kompletną dokumentację projekto−
wo−kosztorysową. 

Centrum ma powstać przy ul. Gwar−
dii Ludowej na osiedlu Łukasiewicza
(między halą politechniki a działka−
mi). Z hali gimnastycznej korzystało−
by przede wszystkich osiem klubów:
„Judo−Kano”, „Jutrzenka” i „Eljot”
(zajmujących się judo), Płockie Sto−
warzyszenie Aikido „Ren Shin”, Ucz−
niowski Klub Sportowy „Sanda”,
„Grupo Magia” (capoeira), „Fu Hok
Kuen” (kung−fu) oraz Płocka Szkoła
Sztuk Walki „Kalaki”. 

Zgodnie z wymaganiami tych klu−
bów hala powinna mieć sześć metrów
wysokości, a wymiary: 38x18 metrów.
Widownia powinna pomieścić ok. 300
osób. Zawodnicy będą mieli do swojej
dyspozycji sześć szatni z prysznicami,
a walczyć będą na trzech matach o wy−
miarach 12x12 metrów. W Centrum

znajdą się także cztery pokoje dla tre−
nerów, sprzęt nagłośnieniowy i po−
mieszczenie na sprzęt siłowy. Hala bę−
dzie w pełni wyposażona, m.in. w:
worki bokserskie, drabinki przyścien−
ne, tarcze do amortyzacji kopnięć
i materace gimnastyczne. 

Firma, która wygra przetarg ogło−
szony przez Urząd Miasta, będzie
musiała wykonać m.in. projekty: bu−
dowlany i wykonawczy sali gimna−
stycznej, zagospodarowania terenu,
organizacji ruchu. Minimalną liczbę,
wielkość i rodzaj pomieszczeń po−
mocniczych i podstawowych (m.in.
sala treningowa, szatnie, sanitariaty,
pomieszczenia administracyjne, por−
tiernia, pomieszczenia dla trenerów,
ewentualnie sala wykładowo−in−
struktażowa) oraz wyposażenia ru−
chomego i stałego (w tym m.in. in−
stalacji audio−video oraz tablicy wy−
ników) projektant musi ustalić ze
związkami sportowymi oraz Wy−
działem Kultury i Sportu Urzędu
Miasta. (m.d.)

Hala na walki

Urząd Miasta poszukuje firmy, któ−
ra zajmie się przebudową boisk, urzą−
dzeń sportowych i terenów zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 6, mieszczącej
się przy ul. 1 Maja 11.

W tej chwili boiska praktycznie nie
nadają się do użytku ze względu na
złą nawierzchnię. Na terenie szkoły
znajdują się: boisko asfaltowe o wy−
miarach 36x22 metry do piłki ręcznej,
bieżnia okólna o wymiarach 123x4
metry, skocznia w dal składająca się
ze skrzyni 3,5x3,5 m, rozbieg czę−
ściowo włączony w bieżnię okólną
(szerokość rozbiegu 12 metrów) oraz
place z trylinki i betonu.

Po modernizacji, w miejscu, gdzie
teraz jest uczniowie grają w piłkę
ręczną, powstanie wielofunkcyjne
boisko. Będzie można na nim grać
w koszykówkę, siatkówkę i piłkę
ręczną. Powierzchnia wyniesie 724,5
mkw. Poza liniami końcowymi boi−
ska do piłki ręcznej zostaną ustawio−
ne siatki do wyłapywania piłek.
Bieżnia okólna będzie miała 128 me−

trów długości i 4 metry szerokości.
Zajmie ona 512 mkw. Oprócz tego
powstanie bieżnia prosta o wymia−
rach 68x4 metry o pow. 136 mkw.
Rozbieg do skoczni będzie miał
19x2 metry. 

Boiska zostaną oświetlone czterema
lampami zamontowanymi na budynku
szkoły. Pomiędzy urządzeniami spor−
towymi powstaną tereny zielone, które
przeznaczone będą do ćwiczeń ogól−
norozwojowych dla dzieci młodszych.
Teren ten zostanie wyposażony m.in.
w zjeżdżalnię, zestawy gimnastyczne,
urządzenia ruchowe i huśtawkę.

Inwestycja obejmie również prace
przy odprowadzeniu wody deszczo−
wej na tereny zielone i do istniejących
studzienek.

Wybrana w przetargu firma będzie
miała trzy miesiące od podpisania
z Urzędem Miasta umowy na wykona−
nie wszystkich prac. Oferty można
składać do 15 maja w Biurze Obsługi
Klienta UM, ul. Zduńska 3, stanowi−
sko nr 8. (m.d.)

Dla młodszych i starszych
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1. UCHWAŁA NR 95/VIII/07 w spra−
wie udzielenia absolutorium Prezy−
dentowi Miasta Płocka za 2006 rok,

2. UCHWAŁA NR 96/VIII/07 w spra−
wie zmian w Budżecie Miasta Płoc−
ka na 2007 rok,

3. UCHWAŁA NR 97/VIII/07 w spra−
wie przyjęcia programu pn. Płock dla
Przedsiębiorczych – II edycja, skiero−
wanego do osób bezrobotnych za−
mierzających podjąć na własny ra−
chunek działalność gospodarczą, 

4. UCHWAŁA NR 98/VIII/07 w spra−
wie zmiany okresów użytkowania
wieczystego gruntów stanowiących
własność Gminy Płock będących
w użytkowaniu wieczystym Spół−
dzielni Mieszkaniowej „CEN−
TRUM” w Płocku,

5. UCHWAŁA NR 99/VIII/07 w spra−
wie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiących włas−
ność Gminy Płock położonych
w Płocku, Obręb 9,

6. UCHWAŁA NR 100/VIII/07
w sprawie przejęcia na własność
Gminy Płock pojazdu, 

7. UCHWAŁA NR 101/VIII/07
w sprawie przyjęcia pomocy fi−

nansowej od Gminy Mochowo na
poczet pokrycia kosztów pobytu
w Izbie Wytrzeźwień w Płocku
w roku 2007 mieszkańców Gminy
Mochowo,

8. UCHWAŁA NR 102/VIII/07 w spra−
wie przyjęcia pomocy finansowej od
Gminy Gozdowo na poczet pokrycia
kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień
w Płocku w roku 2007 mieszkańców
Gminy Gozdowo,

9. UCHWAŁA NR 103/VIII/07
w sprawie przyjęcia pomocy fi−
nansowej od miasta Sierpc na po−
czet pokrycia kosztów pobytu
w Izbie Wytrzeźwień w Płocku
w roku 2007 mieszkańców miasta
Sierpca, 

10. UCHWAŁA NR 104/VIII/07
w sprawie przyjęcia pomocy finan−
sowej od Gminy Sierpc na poczet
pokrycia kosztów pobytu w Izbie
Wytrzeźwień w Płocku w roku
2007 mieszkańców Gminy Sierpc,

11. UCHWAŁA NR 105/VIII/07
w sprawie skargi Pana Krzysztofa
N. dotyczącej zarzutów na Dyrek−
tora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Płocku,

12. UCHWAŁA NR 106/VIII/07 roku
w sprawie skargi Pana Rafała K.
zam. w Płocku na rażące zaniedba−
nie i nienależyte wykonywanie za−
dań przez Prezydenta Miasta Płoc−
ka i podległe mu służby.

z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na VIII 
sesji w dniu 24 kwietnia 2007 roku:

Na ostatniej sesji radni rozmawiali na
temat przyszłości płockiego amfiteatru.
Miał być on oddany do użytku pod ko−
niec kwietnia, ale termin ten został prze−
sunięty. Na jak długo? Nie wiadomo.
Najbliższy termin to lipiec, ale najpierw
trzeba przeprowadzić specjalistyczne
badania. – Zależy nam przede wszystkim
na bezpieczeństwu płocczan i gości, któ−
rzy będą korzystali z tego obiektu – tłu−
maczył prezydent Mirosław Milewski.

Wątpliwości budzi unikalny dach roz−
postarty na pylonach. Nie wiadomo, czy
nie są one zbyt słabe. Trzeba wykonać do−
kładne analizy. Dlatego Prezydent zapro−
ponował, aby na ten cel z budżetu miasta
poszło 500 tys. zł. – Żądamy, aby wyko−
nawca inwestycji oddał nam obiekt całko−
wicie bezpieczny – mówił Mirosław Mi−
lewski. – Podejmiemy próbę, aby usterki
zostały naprawione w ramach umowy. Je−
śli tak się nie stanie, zerwiemy umowę.

– Muszą być przeprowadzone bada−
nia diagnostyczne głowic pylonów

– wyjaśniała Marzena Sawicka, dyrek−
tor ratuszowego Wydziału Inwestycji
Miejskich. – Wtedy będzie wiadomo
czy należy je wymienić czy tylko
wzmocnić.

Radni – szczególnie opozycji – chcie−
li wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za
to, że amfiteatr już teraz wymaga remon−
tu. – Kto za to zapłaci? – dopytywał
Piotr Nowicki.

– Dziś jednoznacznie nie można po−
wiedzieć kto zawinił – odpowiadał Pre−
zydent. – Wykonawca nie wykonał ele−
mentu konstrukcji zgodnie z projektem.
Twierdzi, że zmienił projekt na lepszy.
Natomiast projektant mówi, że poprawki
były złe. Nie bez winy są także służby
miejskie.

200 tys. zł z budżetu miasta pójdzie na
ekspertyzę i projekt naprawczy. – Do−
datkowo, niezbędne badania diagno−
styczne mogą kosztować od 100 do 300
tysięcy złotych – mówił zastępca prezy−
denta Dariusz Zawidzki. M.D.

Diagnostyka zalecona

Cztery gminy zadeklarowały swoją
pomoc finansową na pokrycie kosztów
pobytu w płockiej Izbie Wytrzeźwień ich
mieszkańców. 

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku
na styczniowej sesji radni zdecydowali,
że płocka Izba nie będzie przyjmowała
osób spoza miasta. Aby osoby będące
pod wpływem alkoholu były przyjęte do
placówki, władze Płocka wystąpiły do
burmistrzów i wójt gmin o partycypację
w kosztach funkcjonowania Izby.

Na kwietniowej sesji radni podjęli
uchwały, które umożliwiają gminom
przekazanie pieniędzy na ten cel. Gozdo−
wo w 2007 roku przekaże 1,4 tys. zł,
gmina Sierpc – 1 tys. zł, gmina Mocho−
wo i miasto Sierpc po 1,5 tys. zł.

Z analizy funkcjonowania Izby wyni−
ka, że 30 proc. jej pacjentów to miesz−
kańcy okolicznych gmin, którzy z róż−
nych przyczyn nie płacą za pobyt w pla−
cówce. Koszt utrzymania jednego pa−
cjenta w 2006 roku wyniósł 279 zł. Sam
pacjent za nocleg spędzony w Izbie musi
zapłacić 175 zł. (m.d.)

Kasa dla Izby

To już druga edycja programu
przeznaczona dla osób, które za−
mierzają podjąć działalność gospo−
darczą na własny rachunek. Przeka−
zanie pieniędzy na ten cel z budże−
tu miasta stanowi kontynuację
działań, zmierzających do zmniej−
szenia bezrobocia w Płocku. Przy−
pomnijmy, że osoby aktywnie po−
szukujące pracy mogą korzystać
z bezpłatnych przejazdów autobu−
sami Komunikacji Miejskiej. Zwol−
nieni z opłat są również ci, którzy
dokonują wpisu do ewidencji dzia−
łalności gospodarczej.

Wiele osób bezrobotnych posiada
odpowiednie kwalifikacje i wiedzę,
które umożliwiają prowadzenie
działalności gospodarczej – czyta−
my w uzasadnieniu uchwały przy−
jętej na ostatniej sesji Rady Miasta.
– Bardzo często jedyną przyczyną,
która utrudnia bezrobotnym podję−
cie działań, jest ich sytuacja mate−
rialna, która uniemożliwia skorzy−
stanie z kredytu czy poręczenia. 

Celem programu „Płock dla
przedsiębiorczych” jest podejmo−
wanie działań, mających na celu
wspieranie samozatrudnienia przez
osoby bezrobotne, promocja małej
przedsiębiorczości i tworzenia
spółdzielni socjalnych oraz przeła−
mywanie trudności w dostępie do
funduszy niezbędnych do powsta−
nia małych i średnich przedsię−
biorstw.

Program skierowany jest przede
wszystkim do osób bezrobotnych,
które chcą założyć własną firmę
w Płocku z preferencją dla tworze−
nia spółdzielni socjalnych. Ci, któ−
rzy chcą przystąpić do programu
muszą być zarejestrowani w Powia−
towym Urzędzie Pracy w Płocku.

Po uzyskaniu dofinansowania
z Urzędu Miasta, PUP przydzieli
jednorazowo 65 osobom bezrobot−
nym środki na podjęcie działalno−
ści gospodarczej. Przydzielona
kwota nie może przekroczyć 500
proc. przeciętnego wynagrodzenia.
W przypadku chęci stworzenia
spółdzielni socjalnej, kwota dotacji
nie może przekroczyć 300 proc.
przeciętnego wynagrodzenia na
jednego członka założyciela spół−
dzielni oraz 200 proc. przeciętnego
wynagrodzenia na jednego członka,
przystępującego do niej po założe−
niu spółdzielni.

Pieniądze mogą być przyznane
na każdy rodzaj działalności, tj. na
produkcję, usługi i handel oraz
wnioskodawcom, którzy rokują
szansę stworzenia miejsc pracy dla
innych osób bezrobotnych w swo−

im zakładzie. Środki udzielane bę−
dą w szczególności na zakup ma−
szyn, urządzeń, surowców, mate−
riałów oraz towarów koniecznych
do uruchomienia firmy.

Otrzymane pieniądze nie mogą
być spożytkowane na: udziały fi−
nansowe i rzeczowe we wszystkich
typach spółek, wydatki inwestycyj−
ne obejmujące koszty budowy i re−
montów, koszty reklamy i promocji
firmy (z wyjątkiem szyldu informa−
cyjnego), opłaty administracyjne
i skarbowe, prowadzenie handlu
obwoźnego, działalność w zakresie
przewozu rzeczy i osób, usługi fi−
nansowe i pośrednictwo ubezpie−
czeniowe, zakup samochodów oso−
bowych i nieruchomości.

Aby otrzymać pomoc, bezrobot−
ny musi złożyć wniosek o przyzna−
nie jednorazowo środków. Musi on
zawierać m.in.: wnioskowaną kwo−
tę, rodzaj działalności, źródła fi−
nansowania oraz wskazanie działań
podjętych na rzecz rozpoczęcia
działalności, dotyczących w szcze−
gólności pozyskania lokali, uzyska−
nia niezbędnych pozwoleń.

Zabezpieczeniem udzielonych
środków jest poręczenie dwóch
osób z przeciętnym miesięcznym
dochodem netto z ostatnich trzech
miesięcy minimum 1,2 tys. zł. 

Bezrobotny przed przyznaniem
pieniędzy musi zobowiązać się, że
uruchomi działalności i rozliczy się
z pobranych środków. W przypad−
ku, gdy firma nie zacznie działać
lub będzie działać krócej niż 12
miesięcy, lub gdy pieniądze zosta−
ną wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem, wnioskodawca
będzie zobowiązany do zwrotu do−
tacji wraz z odsetkami w ciągu 30
dni. 

W poprzedniej edycji Programu,
w latach 2005−2006 środki na roz−
poczęcie działalności gospodarczej
otrzymały 172 osoby bezrobotne.
Łącznie na ten cel przeznaczono 1
mln 999 tys. 753 zł, co oznacza, że
jedna osoba otrzymała średnio po−
nad 11,6 tys. zł dotacji. Ponad 80
proc. firm, które skorzystały z takiej
pomocy działa do dziś, czyli dłużej niż
rok. Przed upływem 12 miesięcy
z działalności zrezygnowało jedynie
kilku właścicieli. 

Szczegółowe informacje o pro−
gramie „Płock dla przedsiębior−
czych” można uzyskać w Powiato−
wym Urzędzie Pracy w Płocku, ul.
Kostrogaj 1, pokój 22 oraz pod nu−
merem telefonu 024 267−46−65
w godzinach 8−15.

Małgorzata Domańska

Radni wyrazili zgodę na przekazanie w latach 2007−2008 Sta−
rostwu Powiatowemu w Płocku 800 tys. zł na program pn.
„Płock dla przedsiębiorczych”. Realizacją jego zajmować się
będzie Powiatowy Urząd Pracy.

Załóż firmę, 
dostaniesz pieniądze
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Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W sprawie protestu mieszkańców ul.
Zubrzyckiego i Czwartaków, dotyczą−
cego projektu Miejscowego planu za−
gospodarowania przestrzennego osiedla
Podolszyce Południe. 2/ W sprawie
zwiększenia pracownikom obsługi miej−
skich przedszkoli dodatku za uciążliwą
pracę w oddziałach integracyjnych. 3/
Proszę o podanie konkretnej daty rozpo−
częcia, czasu trwania oraz kosztów re−
montu basenu na osiedlu Podolszyce
Południe. 4/ W sprawie zmniejszenia
liczby uczniów w klasach od września
2007. 5/ Proszę o skonkretyzowanie in−
formacji w sprawie podwyżek płac dla
pracowników administracji i obsługi
w oświacie.

Eryk Smulewicz

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o wyrównanie nawierzchni ul.
Wodnej na osiedlu Wyszogrodzka. 2/
Kiedy zostaną przystosowane dla osób
niepełnosprawnych przychodnie lekarskie
na ul. Wolskiego i Reja? 3/ Dlaczego
z dniem 1 kwietnia SITA podnosi opłaty

za wywóz odpadów? 4/ Kiedy jest plano−
wane podjęcie przez miasto kolejnych in−
westycji w zakresie uruchomiania następ−
nych tanich stacji paliw? 5/ Jakie są za−
mierzenia w zakresie rozbudowy pun−
któw bezpłatnego internetu? 6/ Proszę
o informacje o wynikach konkursu ofert
na realizację zadań w dziedzinie sportu
i kultury. 7/ Proszę o wyrównanie i popra−
wę ul. Górnej na osiedlu Wyszogrodzka.

Magdalena Lewandowska

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Budowa sygnalizacji świetlnej, stero−
wanej przyciskiem przez ul. Gwardii
Ludowej przy ul. Orlińskiego. 2/
W sprawie współfinansowania budowy
i naprawy urządzeń na istniejących pla−
cach zabaw na osiedlach: Łukasiewicza,
Tysiąclecia, Dobrzyńska, Winiary.

Wioletta Kulpa

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Dotyczy zorganizowania punktu
krwiodawstwa przy Szpitalu św. Trójcy.
2/ Dotyczy wykonania remontu płyt
chodnikowych przy wyjściu z terenu pa−
rafii św. Józefa. 3/ Dotyczy remontu bu−
dynku przy ul. Mickiewicza 6 i popra−
wienia trylinki, stanowiącej dojście do
bloku.

Artur Jaroszewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Ile miasto dopłaca rokrocznie do fun−
kcjonowania Komunikacji Miejskiej? 2/
Dotyczy trybu zaznajamiania radnych
z dokumentami — powinny być dostar−
czane z minimum kilkudniowym wy−
przedzeniem. 3/ Dotyczy dokończenia
budowy „kompleksu kamienic” pomię−
dzy ulicami: Staromiejską i Synagogal−
ną. 4/ Czy Urząd Miasta Płocka włączył
się do ogólnopolskiej akcji propagującej
sportowy tryb życia, która zostanie prze−
prowadzona 12 maja? 5/ Proszę o przys−
pieszenie budowy infrastruktury na
osiedlu Parcele.

Arkadiusz Iwaniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Dotyczy ocieplenia bloku komunal−
nego przy ul. Dobrowolskiego 11. 2/
Dotyczy ustalenia zasad ruchu poja−
zdów dostawczych po chodniku u zbie−
gu ulic: Kolegialnej i Gradowskiego. 3/
Udrożnienie rowu melioracyjnego

wzdłuż ul. Dobrzyńskiej. 4/ Nie użytko−
wany od kilku lat budynek po sklepie
spożywczym przy ul. Jaśminowej powi−
nien być rozebrany, a teren zagospoda−
rowany pod parking. 5/ Dotyczy usunię−
cia zniszczonego stołu betonowego do
tenisa stołowego przy bloku przy ul.
Lachmana 12. 6/ Dotyczy naprawy
chodnika przy bloku komunalnym przy
ul. Dobrowolskiego 11. 7/ Budynki ko−
munalne przy ul. Bukowej wymagają
gruntownych remontów. 8/ Czy lokale
w budynku przy ul. Padlewskiego 17b
są przewidziane do sprzedaży?

Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W związku z nasileniem ruchu koło−
wego i złym stanem poboczy, proszę
o wyrażenie zgody na przekształcenie

chodnika na „pieszo−rowerowy” na uli−
cach: Góry, Łąckiej i Ciechomickiej. 2/
Proszę o odwodnienie ul. Kutnowskiej
(naprzeciwko PoloMarketu) i wycięcie
suchych drzew na ul. Mostowej. 3/ Pro−
szę o uzupełnienie kostki chodnikowej
na ul. Góry (naprzeciw ośrodka zdro−
wia) i doszklenie wiaty przystankowej
na ul. Ciechomickiej. 4/ Proszę o obcię−
cie suchych gałęzi na ul. Nizinnej
i udrożnienie rowów, odprowadzają−
cych wodę z ronda na ul. Dobrzykow−
skiej. 

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o zmianę trasy autobusu nocne−
go linii 102 tak, by przejeżdżał ulicami:
Bielską, Kwiatka, Kolegialną, Kilińskie−
go. 2/ Proszę o ujęcie w planach inwesty−
cyjnych budowy chodnika w ul. Dobrzy−
kowskiej (od granic miasta do skrzyżo−
wania z drogami dojazdowymi do nowe−
go mostu). 3/ Na jakim etapie jest budo−
wa przedszkola na osiedlu Radziwie? 4/
W jakim terminie przewidywane jest za−
kończenie budowy ul. Stoczniowej? 5/
W jakim terminie planowana jest przebu−
dowa ul. Popłacińskiej (na odcinku od ul.
Kolejowej do przejazdu kolejowego)? 6/
Proszę o udrożnienie kanalizacji desz−
czowej w ul. Kościelnej (przy sklepie
PSS). 7/ Proszę o sprawdzenie i naprawę
zasięgu działania internetu z przekaźnika
zainstalowanego w Szkole Podstawowej
nr 5. 8/ Proszę o naprawę nawierzchni ul.

Osiedlowej (w ramach gwarancji). 9/
Kiedy będzie wykonany Miejscowy plan
zagospodarowania terenu dla północnej
części Radziwia (okolice byłej mleczar−
ni)? 10/ Proszę o wykonanie remontu
chodnika w ul. Cichej. 11/ Proszę o wy−
równanie ul. Stoczniowej. 12/ Proszę
o rozważenie możliwości wybudowa−
nia boiska do piłki nożnej przy Gimna−
zjum nr 3 w Radziwiu. 13/ Proszę o dal−
szy remont chodnika w ul. Zielonej (od
ośrodka zdrowia). 14/ Proszę o zainsta−
lowanie oświetlenia ulicznego na ul.
Krakówka (od ul. Nizinnej w kierunku
gimnazjum) oraz obcięcie gałęzi drzew
wzdłuż tej ulicy.

Paweł Kolczyński

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Ustalenie osób odpowiedzialnych

za utrzymanie porządku na posesji
przy skrzyżowaniu ul. Saperskiej
i Powstańców. 2/ Proszę o wyjaśnienie
statusu ul. Strzeleckiej (wycięcie
drzew, ustawienie znaków drogo−
wych, utrzymanie porządku). 3/ Usta−
wienie lampy oświetleniowej przy
skrzyżowaniu ul. Paśniki z Południo−
wą. 4/ Czy w okresie nasilenia remon−
tu ul. Wyszogrodzkiej przewidziane
jest uruchomienie sygnalizacji świet−
lnej na skrzyżowaniu ul. Południowej
i Słonecznej?

Piotr Szpakowicz

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o poprawę bezpieczeństwa na
skrzyżowaniu ul. Obejście z ul. Modrze−
wiową na osiedlu Wyszogrodzka.

Andrzej Janusz Burnat

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Mieszkańcy bloków wspólnoty przy
ul. Harcerskiej zwracają się z prośbą
o założenie oświetlenia na odcinku po−
między ul. Harcerską 119−121 a ul. Zap−
łotek. 2/ Dlaczego MZGM−TBS wysyła
swoim lokatorom zawiadomienia o do−
datkowej płatności za zużycie zimnej
wody (niedopłaty za 2006 rok)?

Elżbieta Gapińska

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Na jakim etapie znajdują się planowa−
ne do realizacji w tym roku inwestycje
w oświacie, kulturze i sporcie? 2/ Pow−
stanie w ciągu 2−3 lat ośrodka wycho−
wawczego dla młodzieży z terenu mia−
sta i powiatu płockiego.

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o informacje na temat budo−
wy stacji paliw przy Auchan oraz
u zbiegu ulic: Granicznej i Wyszo−
grodzkiej. 2/ Proszę o informacje na
temat kosztów remontu głównego bu−
dynku L.O. im. Wł. Jagiełły, przebu−
dowy internatu i budowy boisk przy
tej szkole. 3/ Proszę o podanie przy−
czyn, z powodu których nie zo−stała
przedłużona umowa z prezesem PPP−
T i przedstawienie wizji zarządzania
Parkiem przez nowego prezesa.

Tomasz Maliszewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Zwracam się z prośbą o zakup telebi−
mu (jaki jest koszt zakupu oraz jednora−
zowego wypożyczenia). 2/ Dotyczy or−
ganizacji treningów klubu pływackiego
w MZOS po zamknięciu Podolanki.

Elżbieta Podwójci−Wiechecka

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Jakie zostały podjęte działania w celu
przyznania Orderu Orła Białego druho−
wi Wacławowi Milke? 2/ Podjęcie sto−
sownych starań w celu usunięcia zanie−
czyszczeń obok górki saneczkowej. 3/
Zobowiązanie służb weterynaryjnych
do przeprowadzenia analizy możliwości
usunięcia kleszczy w obrębie miasta.

Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Kiedy planowany jest drugi prze−
targ na zagospodarowanie podwórza
Domu Darmstadt i czy planowane jest
odnowienie jego elewacji? Opr. (j)

Interpelacje

Interpelacje i zapytania 
radnych zgłoszone 
podczas VII sesji Rady Miasta 
w dniu 27 marca oraz między sesjami
w kwietniu 2007 roku:
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Zbliżają się wakacje. Przyzwy−
czailiśmy się, że gdy wyjeżdżamy za
granicę nie musimy mieć paszportu.
Może jednak planując urlop, warto
sprawdzić czy ten dokument nie bę−
dzie nam potrzebny. 

Złożyć wniosek o wydanie paszportu
oraz odebrać dokument trzeba osobiście.
Wniosek można pobrać w Oddziale
Spraw Obywatelskich MUW przy ul. Ko−
legialnej 15. Interesanci przyjmowani są
w poniedziałki od godz. 9.30 do 17, a od
wtorku do piątku w godz. 8.30−15.30. 

Wniosek musi być wypełniony czy−
telnie, drukowanymi literami. Do wnio−
sku należy dołączyć dwie jednakowe
kolorowe fotografie o wymiarach
35x45 mm, wykonane w ciągu ostat−
nich sześciu miesięcy na jednolitym jas−
nym tle. Zdjęcia muszą mieć dobrą
ostrość oraz pokazywać wyraźnie oczy

i twarz od wierzchołka głowy do górnej
części barków, tak aby twarz zajmowa−
ła 70−80 proc. fotografii. Osoba przed−
stawiona na zdjęciu nie może mieć na−
krycia głowy i okularów z ciemnymi
szkłami, musi patrzeć na wprost, mieć
otwarte oczy niezakryte włosami, natu−
ralny wyraz twarzy i zamknięte usta.

W wyjątkowych przypadkach, zdję−
cia mogą nie spełniać powyższych wy−
mogów: 

– osoby, które noszą okulary z ciem−
nymi szkłami mogą mieć wykonane
w nich zdjęcie, ale tylko wtedy gdy
mają taką wadę wzroku, która tego wy−
maga. Ponadto muszą dostarczyć orze−
czenie o niepełnosprawności z uwagi
na wadę wzroku.

– zdjęcie z nakrytą głową jest możliwe
tylko z uwagi na wyznanie (wymagane
jest zaświadczenie o przynależności do
wspólnoty wyznaniowej).

Jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie
paszportu zawarła związek małżeński za
granicą, do wniosku i fotografii należy
również dołączyć odpis skrócony aktu
małżeństwa.

Wszyscy muszą przedstawić do
wglądu dowód
osobisty lub inny
dokument po−
twierdzający toż−
samość i obywa−
telstwo polskie.
Należy przedsta−
wić także ostat−
nio posiadany
dokument pasz−
portowy.

W y d a n i e
paszportu kosz−
tuje 140 zł, ale
jest wiele ulg,
z których mogą
s k o r z y s t a ć
niektóre osoby.
I tak, np. wyda−
nie paszportu
tymczasowego
kosztuje 45 zł.

50 proc. ulgi od pełniej opłaty przy−
sługuje:

– emerytom, rencistom, osobom nie−
pełnosprawnym, a także współmałżon−
kom tych osób, którzy pozostają na ich
wyłącznym utrzymaniu

– osobom przebywającym w domach
pomocy społecznej lub w zakładach opie−
kuńczych albo korzystającym z pomocy
społecznej w zakresie zasiłków stałych

– kombatantom i innym osobom, do
których stosuje się przepisy ustawy
o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego

– uczniom i studentom.
Nie pobiera się opłaty za wydanie

paszportu (po udokumentowaniu) od
osób:

– które w dniu złożenia wniosku mają
ukończone 70 lat

– przebywających w domach pomocy
społecznej lub zakładach opiekuńczych
albo korzystających z pomocy społecznej

w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wy−
jazd za granicę następuje w celu długo−
trwałego leczenia lub w związku z ko−
niecznością podania się operacji

– które złożyły wniosek o wymianę
paszportu z powodu jego wady tech−
nicznej

– żołnierzy wyznaczonych do pełnienia
służby poza granicami państwa, z wyjąt−
kiem żołnierzy zawodowych.

Opłatę za wydanie paszportu obni−
ża się w przypadku wydania nowego

paszportu przed up−
ływem terminu
ważności dotych−
czas posiadanego
dokumentu, gdy
występuje jedna
z następujących
okoliczności:

– zmiany nazwi−
ska, imienia lub in−
nych danych, które
podlegają wpisowi
do paszportu

– zmiany wyglądu
osoby posiadającej
paszport, mogącej
utrudnić ustalenie
tożsamości

– braku w dotych−
czasowym paszporcie
miejsca na umieszcze−
nie w nim wiz lub

stempli poświadczających przekrocze−
nie granicy.

Wysokość obniżonej opłaty ustala się
odejmując od opłaty obowiązującej
w dniu złożenia wniosku o nowy pasz−
port jedną dziesiątą część opłaty za każ−
dy pełny rok pozostający do upływu
ważności dotychczas posiadanego pasz−
portu.

Jeśli jednak utraciłeś paszport lub on
został zniszczony z przyczyn posiada−
cza, opłatę za wydanie nowego pasz−
portu przed upływem terminu ważności
podwyższa się o 200 proc. (m.d.)

Opłaty należy wnosić na konto Ma−
zowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie, Wydział Organizacyj−
no−Administracyjny nr: 83 1010 1010
0137 1022 3100 0000 z dopiskiem:
„opłata paszportowa dla imię i nazwi−
sko osoby ubiegającej się o paszport”
np. opłata paszportowa dla Jana Ko−
walskiego. 

Paszport nadal potrzebny

Miniony rok był bardzo udany dla
Operatora Logistycznego Paliw Płyn−
nych Sp. z o. o., gdyż spółka osiągnę−
ła doskonałe wyniki finansowe. We−
dług wstępnych informacji przy przy−
chodach ze sprzedaży w wysokości
231, 9 mln zł, zarobiła netto 63,8 mln
zł, co jest rekordem w dziesięcioletniej
historii spółki. 

Uzyskane przychody ze sprzedaży
usług wzrosły w stosunku do roku 2005
o 12, 1 proc. i były wyższe o ponad 25
mln zł. Wygenerowany w 2006 r. zysk
netto jest o przeszło 20 mln zł wyższy
niż osiągnięty rok wcześniej. 

Posiadając 22 bazy paliwowe Ope−
rator Logistyczny Paliw Płynnych
Sp. z o. o. jest krajowym liderem na
rynku składowana paliw mając
w nim 64,5 proc. udziałów. Całkowi−
ta pojemność magazynowa baz Ope−

ratora wzrosła w 2006 r. do 1,6 mln
metrów sześciennych. 

W 2007 r. Operator zamierza dy−
namicznie rozwijać swą infrastruktu−
rę; planuje zwiększenie pojemności
magazynowych o około 330 tys. me−
trów sześciennych, spółka zainwe−
stuje też w budowę nowych magazy−
nów w Kawicach, Rejowcu, Emilia−
nowie, Nowej Wsi Wielkiej, Kolusz−
kach i Dębogórzu oraz dokończy in−
westycje remontowe rozpoczęte
w 2006 roku. 

W bieżącym roku Operator Logi−
styczny Paliw Płynnych Sp. z o. o. roz−
szerzy swoją działalność o obsługę
wydzielonych z PERN rurociągów pa−
liwowych, które obecnie przejmuje.
Dzięki temu będzie mógł oferować
kompleksowo usługi magazynowania
i przesyłu paliw. Opr. (j)

Wstępne wyniki OLPP za 2006 rok

Rekordowy zysk 

Poprawia się sytuacja na mazowiec−
kim rynku pracy. W marcu, w porówna−
niu do lutego, bezrobocie zmalało o nie−
mal 10.000 osób. Powiatowe urzędy
pracy z Mazowsza w ubiegłym miesiącu
pozyskały ponad 12 tysięcy ofert pracy. 

Przypomnijmy, że wzrost bezrobocia
odnotowano na Mazowszu w styczniu
2007 r. o 6.200 osób (stopa bezrobocia
wynosiła wówczas 12%). W lutym sytu−
acja już zaczęła się poprawiać; odnoto−
wano spadek bezrobotnych o ponad
3800 osób. W porównaniu do marca
ubiegłego roku bezrobocie na Mazo−
wszu spadło o ponad 59.000 osób. Te
ostatnie dane pokazują, że rynek pracy
w dłuższym okresie czasu poprawia się
z roku na rok.

Na koniec marca 2007 r. w powiato−
wych urzędach pracy na Mazowszu za−
rejestrowanych było 278.167 bezrobot−
nych, w tym 143.358 kobiet (w ubr.
337.256 bezrobotnych, w tym 166.039
kobiet). W porównaniu do lutego liczba
bezrobotnych zmalała o 9.788 osób. Sto−

pa bezrobocia na Mazowszu w lutym
wynosiła 11,9%, a w marcu można przy−
puszczać, że zmaleje do 11,6%.

Biorąc pod uwagę obszary wojewódz−
twa największy spadek bezrobocia wy−
stąpił w obszarze siedleckim – o 4,6%,
warszawskim – 3,6%, radomskim
o 3,4%. 

Prawo do zasiłku posiada jedynie
13,3% ogółu bezrobotnych (37.012
osób). 

Bezrobocie nadal najbardziej dotyka
subregiony: radomski i płocki, a zwłasz−
cza powiaty: szydłowiecki (37,4,% na
koniec lutego), radomski – 31,7%, płoc−
ki – 27%. Najniższe stopy bezrobocia
od miesięcy utrzymują się w mieście sto−
łecznym Warszawa 4,5% na koniec lute−
go, powiecie grójeckim 7,8%, grodzi−
skim – 7,7%, piaseczyńskim 7,3%. 

W marcu powiatowe urzędy pracy na
Mazowszu przygotowały 12.371 ofert
pracy – o 4997 więcej niż w lutym. 

A. Kornatowski
(rzecznik prasowy WUP)

Bezrobocie maleje, ale nie w Płocku

Płock uczestniczył w Festiwalu
Promocji Miast Polskich. Dwa
dni upłynęły pod znakiem konfe−
rencji, wykładów i konkursów.

Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się
w Warszawie w dniach 17−18 kwietnia
i dotyczyła promocji miast i najcieka−
wszych projektów z nią związanych.
Impreza skierowana została do samo−
rządów, mediów, ekspertów i autoryte−
tów w dziedzinie promocji, w tym
przedstawicieli agencji reklamowych,
badaczy rynku i strategów. Jednym
z kluczowych elementów Festiwalu był
konkurs „Złote Formaty”. Za cel posta−
wiono wyłonienie najlepszych projek−
tów, służących promocji miasta, zreali−
zowanych w 2006 roku. Płock zapre−
zentował się w dwóch spośród czterech
kategorii. W kategorii „Event – wyda−

rzenie specjalne” zgłosiliśmy Festiwal
Muzyki Elektronicznej Audio−River,
a jako „Wydawnictwo specjalne” – naj−
nowszą prezentację multimedialną mia−
sta. Właśnie w tych kategoriach zostało
zgłoszonych najwięcej prac (wydarze−
nie specjalne – 39 i wydawnictwo pro−
mocyjne – 29 projektów). W sumie na
pierwszą edycję konkursu „Złote For−
maty” nadesłano 104 projekty z 54
miast. Niestety, płockie propozycje tym
razem nie znalazły się wśród nomino−
wanych.

Organizatorem i pomysłodawcą Fe−
stiwalu jest Grupa Ströer w Polsce, je−
den z liderów rynku reklamy zew−
nętrznej w Polsce i Europie, obecny
w 12 krajach. Patronat honorowy nad
Festiwalem objął Związek Miast Pol−
skich oraz Polska Organizacja Tury−
styczna. mk

Festiwal miast
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W bieżącym roku szkolnym Zespół
Szkół Technicznych „Siedemdziesiąt−
ka” w Płocku przystąpił do międzyna−
rodowego programu Socrates Come−
nius, realizując projekt noszący tytuł
„Aktywne obywatelstwo w edukacji
konsumenckiej”. W skład grupy par−
tnerskiej wchodzą cztery szkoły:
z Polski, Austrii, Łotwy i Hiszpanii.
Uczestnictwo w programie ma na celu
wymianę doświadczeń, badanie róż−
nych aspektów kultury europejskiej,
różnorodności środowiskowej, spo−
łecznej i ekonomicznej. Zwiększa
również motywację uczniów i nauczy−
cieli do nauki języków obcych, gdyż
wyjeżdżają oni do szkół partnerskich
w różnych krajach UE, prezentując
swoje badania i działania.

10 – 15 kwietnia Agnieszka Stań−
czyk – Jabłońska i Ewa Głuszkowska
wraz z uczniami klasy 2T: Norbertem
Rybickim i Pawłem Korytowskim,
przebywały na spotkaniu roboczym
w Avili w Hiszpanii. Uczniowie pre−
zentowali materiały przygotowane
przez siebie i kolegów z klasy doty−
czące Płocka, jego zabytków, historii,
świąt i tradycji. Druga część prezenta−

cji mówiła o edukacji konsumenckiej
w Polsce. Zawierała analizę ankiet
o zwyczajach konsumenckich mło−
dzieży i ich rodziców, obecnie i 25 lat
temu. Efektowne materiały informa−
tyczne przygotowane na spotkanie
wzbudziły ogromne zainteresowanie
i uznanie uczestników projektu.

W czasie wizyty ekipa z „Siedem−
dziesiątki” zwiedziła przepiękne mia−
sta – średniowieczną Avila i barokową
Salamanca, okoliczne wsie, centrum
rekreacyjno−szkoleniowe Naturavila

W przyszłym roku szkolnym zaplano−
wano dwa spotkania: na Łotwie we
wrześniu i w Polsce w kwietniu. ZST

* Od 2007r. w krajach Unii Europej−
skiej realizowany jest program The Li−
felong Learning Programme (Uczenie
się przez całe życie). Celem programu
jest rozszerzenie współpracy europej−
skiej i wymiany w dziedzinie edukacji.
W skład programu wchodzą: Socrates
Comenius – dla młodzieży szkolnej,
Erasmus – dla studentów i pracowni−
ków uczelni, Leonardo da Vinci – pod−
noszenie jakości kształcenia zawodo−
wego i ustawicznego, Grundtvig –
edukacja dorosłych.

Socrates Comenius w „70”

14 kwietnia w Szkole Podstawowej
nr 1 odbyły się uroczyste obchody Dnia
Ziemi. Mottem przewodnim było hasło
„Jedna jak Słońce – jest Ziemia”. Ucz−
niowie i nauczyciele w tym dniu przysz−
li ubrani na zielono. Koło teatralne przy−
gotowało inscenizację „ Na ratunek Zie−
mi”, w której przedstawiono podstawo−
we zasady właściwych zachowań eko−
logicznych, jakimi powinien kierować
się każdy człowiek. Równie ciekawym
punktem imprezy był konkurs wiedzy
ekologicznej pt.: „Co wiesz o odpa−
dach?” dla uczniów klas czwartych oraz
konkursy plastyczne na „Najciekawsze−
go Ekoludka” wykonanego z materia−
łów odpadowych, a także plakat „Osz−
czędzaj wodę” i „Oszczędzaj energię”.
Powyższe konkursy są związane z reali−
zowanym Programem Szkoły Przyjaz−
nej Środowisku. 

Obchody Dnia Ziemi urozmaicił po−
kaz mody ekologicznej, przygotowany

przez koło plastyczne oraz piosenki
o tematyce ekologicznej w wykonaniu
chóru szkolnego. Wnętrze sali, w któ−
rej odbywała się uroczystość, przystro−
jono wiosennie: dominowały kwiaty
i motyle. 

Dzień Ziemi w „Jedynce” rozpoczął
się od wręczenia listów gratulacyjnych
dla rodziców i uczniów naszej szkoły,
którzy otrzymali stypendium za bar−
dzo dobre wyniki w nauce i wzorowe
zachowanie. Ponadto wicedyrektor
szkoły – Danuta Lewicka wręczyła
uczniowi klasy VIa Adrianowi Jasiń−
skiemu dyplom Kuratora Oświaty
w Warszawie za zdobycie tytułu Fina−
listy Wojewódzkiego Konkursu Polo−
nistycznego dla Szkół Podstawowych
w roku szkolnym 2006/2007 oraz list
gratulacyjny Mazowieckiego Kuratora
Oświaty dla nauczycielki Barbary
Karls, która przygotowywała Adriana
do konkursu. (gos)

Dzień Ziemi w „Jedynce”

19−letni Mariusz Wydornik z Zespołu
Szkół Usług i Przedsiębiorczości będzie
reprezentować Płock w finale Ogólno−
polskiego Samorządowego Konkursu
Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

Na szczeblu lokalnym konkurs zorga−
nizowało Centrum Wolontariatu Urzędu
Miasta Płocka. Celem jest promowanie
pozytywnych, prospołecznych postaw
i działań młodzieży na rzecz najbliższe−
go otoczenia, grup rówieśniczych, sąsia−
dów, szkoły, osiedla.

W szranki mogła stanąć młodzież
w wieku od 13 do 19 lat. Zgodnie z re−
gulaminem, kandydatów do konkursu
mogą zgłaszać szkoły, organizacje poza−
rządowe oraz osoby indywidualne. Ko−
misja konkursowa oceniała m.in. kon−
sekwencję w realizacji podjętych prac,
zaangażowanie i wysiłek w osiąganiu
celu, pozytywny efekt społeczny, cha−
rakter działań, wytrwałość w pokonywa−
niu trudności oraz motywy działania. Po
obradach wybrano laureatów: Mariusza
Wydornika z Zespołu Szkół Usług
i Przedsiębiorczości, Ilonę Kudła z Zes−
połu Szkół Budowlanych nr 1, Damiana
Jankowskiego z Gimnazjum nr 4, Gra−

żynę Pietrzak z Zespołu Szkół Technicz−
nych, Renatę Nagiewicz z Zespołu
Szkół Budowlanych nr 1, Iwonę Sobie−
raj z Gimnazjum nr 5, Tomasza Bru−
dzyńskiego z Zespołu Szkół Ekono−
miczno−Kupieckich, Karolinę Koprow−
ską z Gimnazjum nr 8 oraz Ewelinę Wa−
chaczyk z LO im. Wł. Jagiełły.

Rozdanie nagród laureatom odbyło
się w płockim ratuszu, 13 kwietnia.
Mariusz Wydornik, oprócz prestiżo−
wego konkursowego znaczka, dostał
czek na 1,5 tys. zł. Pozostali laureaci
tegorocznej edycji otrzymali cyfrowe
aparaty fotograficzne, a wyróżniona
Ewelina Wachaczyk – odtwarzacz
plików mp3. Ogólnopolska gala fina−
łowa odbędzie się w połowie czerwca
w Białogardzie. (m.d.)

Ośmiu Wspaniałych Ekologia 
nie jest nudna

W Gimnazjum nr 4 im. Obrońców
Płocka 1920 r. tradycyjnie już, zor−
ganizowano uroczystość z okazji
Święta Ekologii. Akademię uświet−
nili swoim występem przedstawicie−
le wielu klas, prezentując wysokie
umiejętności wokalne, taneczne
i choreograficzne. Program obejmo−
wał treści związane z ekologią, pięk−
nem przyrody polskiej, promocją
zdrowego stylu życia. Wielki aplauz
publiczności zdobył męski zespół,
który odtańczył kankana. Młodzież
zaprezentowała również modę eko−
logiczną. Pomysłowość strojów,
wdzięk modeli i modelek, młodzież
nagrodziła gromkimi brawami. 

Występy artystyczne były tylko
tłem dla licznych konkursów. Naj−
ważniejszy z nich dotyczył projektu
i wykonania torby ekologicznej. Pra−
ce były naprawdę piękne – łączyły
wartości estetyczne i użytkowe.
Uczniowie klasy II m przygotowali
scenkę „Segreguj odpady” i przed−
stawili uczestnikom piękno Doliny
Rospudy. R.Z−PJA
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Tabor samochodowy płockiej Stra−

ży Miejskiej powiększył się o dwa sa−
mochody. Darczyńcą była firma, która
od niedawna działa w naszym mieście
– Operator Logistyczny Paliw Płyn−
nych. Przekazanie 10−letniego
Volkswagena Transportera i 7−letnie−
go Renaulta Megane odbyło się 14
kwietnia, przed ratuszem.

– To dar, który odciąża kieszenie
podatników – mówił zastępca prezy−
denta Dariusz Zawidzki. – Pieniądze,
których nie wydaliśmy na zakup samo−
chodów dla straży, będziemy mogli
przeznaczyć na inne cele, związane
również z bezpieczeństwem. 

Strażnicy, już kilka dni po otrzyma−
niu samochodów, wsiedli do nich, aby
kontrolować płockie ulice. – Dzięki
otrzymanym pojazdom możemy
wzmocnić działania prewencyjne
w najbardziej zagrożonych obszarach
miasta – cieszył się Jacek Fuz, komen−
dant Straży Miejskiej. 

Płocka straż do tej pory miała sześć
samochodów: Poloneza Caro Plus
z 1997 roku, Lublina 3 – 1999 r., któ−
ry wykorzystywany jest głównie do
przewozu i ewakuacji osób i mienia
z terenów zagrożonych powodzią, dwa
Daewoo Lanos z 2000 roku i dwa Ople
Combo z 2004 i 2005 r. Tylko te dwa
ostatnie pojazdy były zakupione jako

nowe. Pozostałe zostały przekazane
przez instytucje wspierające.

Przypomnijmy, że OLPP zajmuje się
składowaniem, przeładunkiem i dystry−
bucją paliw płynnych oraz ich uszla−
chetnianiem i komponowaniem. Prowa−
dzi również badania laboratoryjne pro−
duktów naftowych i składy podatkowe.
Firma posiada 22 bazy paliw, zlokalizo−
wane na terenie całej Polski. Zbigniew
Bednarski, wiceprezes OLPP podkre−
ślił, że jego firma chce współpracować
z władzami miasta. – To nie koniec na−
szych akcji dla płocczan – zapewnił.
– Chcemy wspierać lokalną kulturę
i sport. Otrzymaliśmy już od władz mia−
sta kalendarz imprez i wykaz instytucji
kulturalno−sportowych. W ciągu dwóch
miesięcy zapadnie decyzja, które płoc−
kie wydarzenia będziemy wspierać. 

OLPP chce także – w najbliższym
czasie – przekazać płockim placów−
kom oświatowym lub stowarzysze−
niom, czy innym potrzebującym insty−
tucjom, sprzęt komputerowy.

– To dobrze, że jednostki, które ma−
ją siedzibę w naszym mieście, jak
OLPP czy Orlen, podejmują inicjaty−
wy na rzecz mieszkańców – mówił
Wojciech Jasiński, minister Skarbu
Państwa. – Zrobię wszystko, aby także
zarządy tych firm w całości umiejsco−
wione były w Płocku. M.D.

Wsparli strażników

Rozpoczął się sezon wio−
senny, więc płoccy policjan−
ci wrócili na motory. – Są
niezastąpieni w ściganiu pi−
ratów drogowych – opowia−
da Mariusz Gierula, rzecznik
prasowy policji. 

Tylko funkcjonariusze na
motorach są w stanie złapać
szalejących po płockich dro−
gach kierowców motocykli.
Na terenie działania komen−
dy zarejestrowanych jest po−
nad 150 tysięcy pojazdów. 

– Dodatkowo odbywa się
wzmożony ruch tranzytowy
– mówi rzecznik. – Jeśli dojdzie do
wypadku po drugiej stronie Wisły,
most jest często zakorkowany. Wte−

dy jedynym sposobem szybkiego do−
stania się np. na Radziwie jest mo−
tocykl. (m.d.)

Uwaga kierowcy!

Aż 47 mandatów na łączną kwotę
6,9 tys. zł wystawili płoccy policjan−
ci tylko przez jeden weekend kwiet−
nia. – Funkcjonariusze z sekcji pre−
wencji oraz ruchu drogowego
sprawdzali przede wszystkim trzeź−
wość kierowców – opowiada Ma−
riusz Gierula, rzecznik prasowy poli−
cji. – Kontrolowali również miejsca,
gdzie zbierają się nieletni oraz te
punkty miasta, gdzie często płoccza−
nie spożywają alkohol w miejscach
publicznych. 

W ramach działań policjanci skon−
trolowali 120 pojazdów. Ukarali 17
kierowców, którzy przekroczyli doz−

woloną prędkość. Wśród nich znalazło
się trzech motocyklistów. 

– Rekordzista jechał z prędkością
124 kilometrów na godzinę – opowia−
da Gierula.

Funkcjonariusze zatrzymali sześć
dowodów rejestracyjnych, złapali
trzech pijanych kierowców oraz
trzech, którzy nie posiadali uprawnień
do prowadzenia pojazdów. 

Policjanci wylegitymowali w sumie
80 osób i wystawili 22 mandaty, głów−
nie płocczanom którzy pili alkohol
w niedozwolonych miejscach. 

W działaniach wzięło udział 42 po−
licjantów. (m.d.)

Sprawdzali i karali

Do dyżurnego ruchu płockiej policji
wpłynęło zgłoszenie, że w mieszkaniu
przy al. Jana Pawła II przebywa sze−
ścioletni chłopiec pozostawiony przez
matkę. – Natychmiast wysłaliśmy tam
policjantów – opowiada Mariusz Gie−
rula, rzecznik prasowy policji.

Okazało się, że dziecko zostawiła
w domu 32−letnia matka. Gdy wróciła

stwierdziła, że zgubiła klucze. – Nieste−
ty, w wydychanym powietrzu miała po−
nad promil alkoholu – mówi Gierula. 

W akcji wzięli udział także strażacy,
którzy podnośnikiem zabrali chłopca
z balkonu mieszkania na trzecim pię−
trze. Dziecko zostało przekazane
dziadkom. Sprawa pijanej matki trafi
do sądu rodzinnego. (m.d.)

Akcja na 3. piętrze

* Z terenu Szkoły Podstawowej nr 22
przy ul. Czwartaków zginął rower
górski o wartości ponad 500 zł.

* Złodzieje skradli z rozdzielni prą−
du w Starej Białej, należącej do
Mostostalu, przewody elektrycz−
ne. Straty oszacowano na ok. 4
tys. zł. 

* Z garażu przy ul. Wyszogrodzkiej
nieznani sprawcy zabrali 100 arku−
szy blachy ocynkowanej. 

* Z ul. Lachmana zginęło bmw.
* Z szafki w jednej z firm przy ul.

Zglenickiego złodzieje zabrali tele−
fon komórkowy. 

* Nieznany sprawca wykorzystał nie−
uwagę płocczanina i ukradł z kie−
szeni wiszącego w szopie ubrania
portfel z pieniędzmi i dokumenta−
mi. Do zdarzenia doszło przy ul.
Dobrzyńskiej. 

* Na parkingu przy ul. Sucharskiego
policjanci znaleźli Audi100, które
wcześniej zostało skradzione w Go−
styninie. 

* Policjanci zatrzymali trzech mło−
dych mężczyzn, którzy dewastowa−
li klatki schodowe. Sprawcy wybili

m.in. pięć szyb w drzwiach. O losie
zatrzymanych zadecyduje sąd.

* W mieszkaniu przy ul. Lipowej fun−
kcjonariusze znaleźli sześć doni−
czek z marihuaną. Do aresztu trafi−
li dwaj bracia w wieku 17 i 20 lat. 

* Z Opla Astra, zaparkowanego przy
ul. Jakubowskiego, zginął radiood−
twarzacz. 

* Z budynku przy ul. Grodzkiej niez−
nani sprawcy w ciągu kilku miesię−
cy wynieśli siedem skrzydeł okien−
nych, 12 drewnianych drzwi, około
200 mkw. podłogi i drewniane
stopnie schodów.

* Z parkingu sprzed Championa zginął
Volkswagen Passat. 

* Z otwartej kabiny samochodu cięża−
rowego, zaparkowanego przy ul.
Otolińskiej, złodzieje zabrali doku−
menty, telefon komórkowy i pienią−
dze. 

* 52−letni kierowca Fiata Stilo wjechał
na czerwonym świetle na skrzyżo−
wanie i uderzył w Fiata Punto.
Obrażeń ciała doznała pasażerka
Fiata Stilo. Do zdarzenia doszło
przy ul. Tysiąclecia. (m.d.)

Kronika policyjna
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O etatowym świrze IV RP, szołmenie i skandali−
ście można powiedzieć wszystko, poza tym, że nie
jest inteligentny. – Nie wróżono mu wielkiej kariery.
Uczęszczał do kilku szkół, z których go wyrzucano.
Maturę zdawał po czasie i eksternistycznie – tłuma−
czyła Taraszkiewicz. – Tradycyjna szkoła po prostu
odrzuciła Majewskiego, bo nie tak działał jak ona
chciała. Co to znaczy? – Tradycyjna szkoła i jej na−
uczyciele lubią uczniów wzrokowo−słuchowych. Wo−
dzących wzrokiem za nauczycielem, nie robiących
błędów ortograficznych, noszących w tornistrach
schludnie zapisane, przy użyciu różnokolorowych
długopisów, zeszyty. Takich uczniów, którzy kiedyś
nosili plakietki „wzorowy uczeń” i mieli świadectwo
z czerwonym paskiem – dodaje i sugeruje wybór in−
nej drogi. 

– Każdy uczeń, każdy z nas jest inaczej skonfiguro−
wany neurologicznie, ma inny profil inteligencji (wg.
Howarda Gardnera – twórcy Teorii Wielorakich In−
teligencji – jest ich aż osiem), inną dominację półkul
mózgowych. Na przykład lewopółkulowi myślą bar−
dziej logicznie, sekwencyjnie, prawopółkulowi –
działają na emocjach, podążają za przyjemnościami,
a osoby obdarzone inteligencją językową lepiej rozu−
mieją świat dzięki słowu mówionemu i pisanemu,
w przeciwieństwie do obdarzonych inteligencją wi−
zualno – przestrzenną, wyjątkowo wrażliwych na

szczegóły, mających bardzo dobrze wykształconą
wyobraźnię przestrzenną. 

Jak zatem uczyć dzieci w dzisiejszych czasach? Na
to pytanie, starali się odpowiedzieć organizatorzy
trzydniowego (od 19 do 21 kwietnia) III Festiwalu Edu−
kacyjnego, który Centralny Ośrodek Doskonalenia Na−
uczycieli i Mazowieckie Samorządowe Centrum Do−
skonalenia Nauczycieli zorganizowali w Płocku. 

Festiwal to część Kampania na rzecz Uczenia się
– długofalowego projektu propagującego nowoczes−
ne koncepcje efektywnego nauczania i uczenia się,
zgodnie z naturalnymi preferencjami neurologiczny−
mi, uczenia się społecznego oraz dostosowanego do
potrzeb funkcjonowania w XXI wieku, czyli „ucze−
nia się przez całe życie”. 

Pierwsze dwie edycje zorganizowane zostały
w Warszawie; w czerwcu 2006 r. (wzięło w niej
udział prawie 300 uczestników, a 21 osób prowadzi−
ło 14 prezentacji i 45 warsztatów) i w listopadzie
ubr. (gromadząc 400 uczestników oraz 24 wykła−
dowców i trenerów z Polski). Szacowano, że w III
edycji udział weźmie 1000 osób.

Przez dwa lata kampanii udało się: uruchomić
stronę internetową wraz e−magazynem (już 17 nu−
merów), wydać książkę „Atlas efektywnego uczenia
(się), nie tylko dla nauczycieli” autorstwa: Małgo−
rzaty Taraszkiewicz i Colina Rose. Ten ostatni
– światowej sławy angielski badacz procesu efek−
tywnego uczenia się, który zapoczątkował nurt no−
woczesnej edukacji opartej na badaniach nad ludz−
kim mózgiem – był gościem Festiwalu w Płocku.
Pierwszego dnia imprezy o swoim nowatorskim pro−
gramie edukacyjnym „Original Play” opowiadał
Fred Donaldson, również światowej sławy terapeuta
i międzynarodowy konsultant do spraw edukacji.
Donaldson to pionier w zastosowaniu zabawy jako
alternatywy dla agresji.

Wykłady zorganizowane zostały w auli ratusza,
a warsztaty w Małachowiance. Zaprojektowane
działania dotyczyły wszystkich głównych aktorów
edukacyjnej sceny, czyli nauczycieli, uczniów i ich
rodziców. Festiwal zakończył sobotni festyn rodzin−
ny na Starym Rynku. (rł)

Fot. Krzysztof Kaliński

Człowiek ma nieco więcej programów obsługi niż toster – te słowa wypowiedziane 
niegdyś przez Szymona Majewskiego powtórzyła w Płocku Małgorzata Taraszkiewicz
– psycholog edukacyjny i koordynator polskiej „Kampanii na rzecz Uczenia się”.

III Festiwal Edukacyjny

Instrukcja obsługi ucznia

60 firm z Płocka i okolic skorzystało do
tej pory z możliwości pogłębienia wiedzy
na temat innowacyjności oraz eksportu
na trwających od dwóch miesięcy szko−
leniach, finansowane ze środków unij−
nych dla mikro−, małych i średnich
przedsiębiorstw, prowadzonych przez
Centrum Edukacji.

Szkolą się 
coraz chętniej 

Programy: „Zwiększenie innowacyjności sektora
MŚP” oraz „Twój klucz do eksportu” finansowane
z Europejskiego Funduszu Społecznego mają pomóc
firmom podnieść kwalifikacje pracowników oraz
zdobyć praktyczną wiedzę m.in. na temat pozyski−
wania środków z UE na rozwój działalności, opraco−
wania strategii eksportowej oraz sposobów poszuki−
wania rynków zbytu dla swoich produktów. 

– W Płocku potwierdzają się badania przeprowa−
dzone przez SGH na temat podnoszenia kwalifikacji
przez przedsiębiorców z sektora MSP – podkreśla
Anna Kossakowska, prezes Centrum Edukacji. –
Wyniki sondażu mówią, że niemal dwie trzecie bada−
nych nie widzi w ogóle takiej potrzeby, a reszta uwa−
ża, że szkolenia są zbyt drogie. Tymczasem znaczne
dotacje z UE sprawiają, że przedsiębiorca może
doszkolić się praktycznie bezpłatnie. Niestety, nie
wszyscy o tym wiedzą.

Anna Kossakowska uważa, że tanie szkolenia finan−
sowane z unijnych funduszy mogą mieć trwały, pozy−
tywny wpływ na wzrost efektywności podmiotów gos−
podarczych w naszym kraju. Martwi tylko wyjątkowa
bierność małych firm w korzystaniu z pomocy, która
może się okazać najprostszą drogą do sukcesu. – Pro−
wadzona przez nas akcja informacyjna przynosi efek−
ty, bo coraz więcej firm zgłasza swoje uczestnictwo
w programie, ale wciąż możliwości nie są do końca
wykorzystane – dodaje prezes Kossakowska. 

Do listopada realizowany będzie drugi projekt
„Twój klucz do eksportu”. Jest on adresowany za−
równo do kadry zarządzającej, jak i osób odpowie−
dzialnych w firmie za eksport. Podstawowym celem
tego projektu jest podniesienie umiejętności uczest−
ników, dotyczących opracowania strategii eksporto−
wej, poszukiwania perspektywicznych zagranicz−
nych rynków zbytu, a także negocjacji i realizacji
kontraktów zagranicznych. Przedsiębiorcy mają
możliwość skorzystania z indywidualnych konsulta−
cji oraz wyjazdów zagranicznych i bezpośrednich
kontaktów z zagranicznymi przedsiębiorcami. Do tej
pory w ramach projektu m.in. do Wielkiej Brytanii,
Hiszpanii, Włoch i Niemiec wyjechało 120 przedsię−
biorców z różnych branż. 

Szczegółowe informacje o szkoleniach uzyskać
można w CENTRUM EDUKACJI Grupa ORLEN
al. Kobylińskiego 25, tel. 024/365 86 16, 024/365
86 26. J.O.

Dziurawa Szpitalna

Mam prośbę do Waszej redakcji bo tylko Wy mi zo−
staliście. Czy moglibyście interweniować u ”drogowców”
w sprawie ulicy Szpitalnej? Otóż droga ta chyba nigdy
nie była remontowana, jej stan jest fatalny! Odcinek od
Maszewa n/Wisłą do szpitala jest tragiczny, wiem ponie−
waż codziennie jeżdżę tą drogą do pracy. Wystające lub
zapadnięte studzienki, dziury, a do tego progi powstałe
w wyniku złego położenia asfaltu – to istne morderstwo
dla zawieszenia samochodów. 

Dlatego proszę, aby chociaż wyrównać asfalt frezar−
ką (bo o nowym to raczej nie ma co marzyć) lub choć
trochę poprawić jej stan.

Z poważaniem stały czytelnik M. N. 

z redakcyjnej poczty��
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10 złotych polskich z widokiem
Płocka? Gdyby nie Jałta i Teheran to
w latach 50. i 60. XX w. „dziesiątak
z Tumami” byłby powszechnym środ−
kiem płatniczym w Polsce. O historii
polskich i płockich pieniędzy niezwy−
kle interesująco opowiadał w siedzibie
TNP (18 kwietnia) Adam Łukawski
– właściciel Drukarni Agpress, kolek−
cjoner starodruków i posiadacz jednej
z najliczniejszych, po Jerzym Kozi−
czyńskim, kolekcji numizmatycznych
w Płocku.

Bank na emigracji

Po napaści wojsk niemieckich i ra−
dzieckich na Polskę, we wrześniu
1939 roku, większość instytucji pań−
stwowych, w tym powstały w 1924 r.,
Bank Polski, ewakuowała się za grani−
cę. Pierwszą emigracyjną siedzibą był
Paryż, jednak po klęsce Francji w po−
łowie 1940 roku, Bank został przenie−
siony do Anglii. Nikt nie przypuszczał
wówczas, że wojna potrwa tyle lat.
Dlatego Bank Polski już w 1939 r. za−
jął się przygotowaniem nowych ban−
knotów, do wprowadzenia w obieg po
wyzwoleniu. Druk pieniędzy zlecono
słynnej londyńskiej wytwórni Thomas
De La Rue & Co. Limited (tej samej,
która drukowała pierwsze emisje
współczesnych złotówek) oraz amery−
kańskiej American Bank Note Compa−
ny w Nowym Jorku. Dla zachowania
ciągłości działalności Banku jako datę
i miejsce emisji podano: Warszawa 15
sierpnia 1939 r. W Londynie wyemi−
towano nominały: 1, 2, 5, 10, 20, 50,
100 i 500−złotowe, w Stanach Zjedno−
czonych – 20 i 50 złotych (z datą 20
sierpnia 1939 roku).

Około 1943 roku zakończono druk
całości. Spakowano w 2400 skrzyń
i czekano na transport. W tym czasie,
od 1940 r. na terenie Generalnej Gu−
bernii obowiązywały „okupacyjne
złotówki” (straciły ważność 10 stycz−
nia 1945 roku na mocy dekretu
PKWN) oraz marki wydane przez
Reichkreditkasse. – Tymczasem
w 1944 roku do Polski trafiają już
banknoty z Moskwy, wydane przez
„rząd lubelski”− tłumaczył Łukaw−
ski. – Trzy banki i trzy emisje. 

Kiedy w 1947 roku pieniądze z Lon−
dynu przewieziono do Polski, wiado−
mo już było, że nie wejdą do obiegu,
choć są staranniej wykonane i na lep−

szym papierze niż moskiewskie.
Zresztą nieaktualna stała się nazwa
emitenta oraz podpisy, bo od 1945 r.
działał już Narodowy Bank Polski
(proces likwidacji BP zakończył się
w 1952 r.). Rozważano wykonanie
uaktualniających nadruków, ale zrezy−
gnowano, zapewne ze względu na
koszty. Ostatecznie niemal cały nakład
(w latach 1951/52) poszedł na prze−
miał w Fabryce Papierów w Jeziornie.

Tej samej, która w 1932 r. przejęła
i zlikwidowała Papiernię Soczewka (k.
Płocka) – jedną z największych dru−
karni w Europie (mającą kontrakty
i zamówienia z całego świata). Do ce−
lów archiwalnych pozostawiono jedy−
nie 2000 kompletów: 1000 sztuk ban−
knotów obiegowych oraz 1000 sztuk
z napisem „wzór”. 

Płockie odkrycie

Wracając do projektów. Ich wyko−
nanie zlecono grafikom z firmy E.
Derloche & Co, dając wytyczne, że
mają znaleźć się na nich postacie
w polskich strojach ludowych i pol−
skie krajobrazy, tj. rybak i Gdynia,
dziewczyna w stroju pszczyńskim
i Śląsk. Francuzi, nie znający polskiej
kultury, musieli opierać się na dostęp−
nych wydawnictwach. Głównym źró−
dłem była „Encyklopedia Staropol−
ska” Z. Glogera i seria wydawnictw
pod wspólnym tytułem „Cuda Pol−
ski”. Projektantem banknotu, na któ−
rego rewersie znalazł się widok płoc−
kiego wzgórza był E. Meronti. Na

dziesięciozłotówce znalazła się
„Dziewczyna spod Warszawy” wzo−
rowana na fotografii Karol Bayer.
Skąd pochodzi fotografia, która była
pierwowzorem dla E. Merontiego? 

– Jest to dosyć popularne ujęcie,
ale ja uważam ponad wszelką wątpli−
wość, że autorem fotografii był Ju−
liusz Stefan Kłos (1881−1933), archi−
tekt, który w 1918 r. wykonał serię
zdjęć Płocka – uważa Łukawski. –
To odkrycie z ostatnich kilku dni.
Zdjęcie cały czas znajdowało się
w zbiorach TNP, podobnie jak orygi−
nalny banknot (czerwony) i banknot
próbny (zielony). Dlaczego Płock? –
Możemy jedynie snuć domysły – do−
daje płocki kolekcjoner. – Wydaje
się, że najpierw projektowano strony
z postaciami. Potem dobierano kra−
jobrazy. Skoro na „dziesięciozłotów−
ce” umieszczono „dziewczynę spod
Warszawy” to najbliższy i najbar−
dziej charakterystyczny krajobraz
podwarszawski to Płock. 

Wszystkie banknoty, zarówno emi−
towane przez Bank Polski, jak i te
„płockie” z kolekcji Adama Łukaw−
skiego, można było oglądać w Towa−
rzystwie Naukowym Płockim, ale tyl−
ko w dniu odczytu. Drukarnia Agpress
wydała również ciekawy katalog w na−
kładzie 300 egz. (ręcznie numerowa−
nych), który był rozdawany przed wy−
kładem. Katalog zawierał niespo−

dziankę – reprodukcję „płockiej dzie−
sięciozłotówki”.

Swoją drogą to wspaniały pomysł na
gadżet promocyjny z Płocka, który
można by sprzedawać przy okazji tar−
gów turystycznych, czy też podczas
Dni Historii Płocka.

Radosław Łabarzewski

Wśród polskich banknotów zamkniętych w 2400 skrzyniach i ważących w sumie 274 tony, które po wojnie trafiły z Londynu do
Polski, były dziesięciozłotówki z panoramą Płocka. Niestety, nigdy nie weszły do obiegu.

Płocka dziesięciozłotówka

PI
O

T
R

 H
E

JK
E

Pierwszy polski złoty
Pierwsze polskie pieniądze papierowe zostały wyemitowane na mocy uch−

wały Rady Najwyższej Narodowej z dnia 8 czerwca 1794 roku, czyli niecałe
trzy miesiące po wybuchu Powstania Kościuszkowskiego. Byliśmy piątym
państwem europejskim, które miało swoją walutę. Wprowadzono nominały
od 5 zł do 1000 zł. Dziś największym rarytasem jest ten 500−złotowy, które−
go wyemitowano zaledwie 500 sztuk. Potem przyszedł czas na drobne: 5 gr,
10 gr i 1 zł. Posiadały dobre zabezpieczenia – chemicznie wytrawiony znak
(do dziś chemicy mają problem z ustaleniem, jak został wykonany) i suchą
pieczęć – różną w zależności od nominału. Miały ręcznie pisane numery
i podpisane były przez komisarza. 

Ciekawie wykonane były czterozłotówki – sklejone z dwóch kartek, a poś−
rodku znak chemiczny. Wszystkie zostały wycofane po upadku powstania,
a więc zaledwie kilka miesięcy po wprowadzeniu ich do obiegu. (rł)

Płockie płacidła
Pieniądz zastępczy był zwykle re−

akcją na brak drobnej monety.
Płock był dosyć bogaty w emisję ta−
kiego pieniądza. Pierwsze płacidła
płockie ukazały się w l. 1861 – 63.
Wydawały je firmy handlowe tj.
Skład Żelaza oraz Skład Świec
i Wosku. Nie było wówczas emisji
urzędowych. Dopiero w okresie
I wojny światowej magistrat wydał
4 nominały (jednostronnie zadruko−
wane ze znakiem wodnym): 5, 10,
20 i 50 kopiejek. Były ważne do
stycznia 1917 roku. 

O druku bonów zastępczych zde−
cydowano również w 1945 roku.
Adamowi Łukawskiemu udało się
dotrzeć w Archiwum Państwowym
w Płocku do protokołów z posie−
dzenia Miejskiej Rady Narodowej
w Płocku. Uchwałę w tej sprawie
podjęto 12 marca 1945 r. Zdecydo−
wano wypuścić nominały od pół
złotego do 10 zł, na kwotę ogólną
200 tysięcy. Wśród 31 radnych po−
dejmujących wówczas decyzję byli
m.in. ks. Seweryn Wyczałkowski
i Kazimierz Askanas.

Po wydrukowaniu pieniędzy
i wypuszczeniu do obiegu pierwszej
partii do Płocka przyjechał inspek−
tor wojewódzki, który pochwalił
pomysł, ale zbeształ Radę za brak
protokołów przekazania bonów
z drukarni do urzędu oraz brak nu−
meracji na banknotach, czyli w kon−
sekwencji kontroli nad emisją. 7
maja MRN – nie mówiąc nic o za−
rzutach do niej kierowanych – in−
formuje, że napłynęły do Płocka
państwowe pieniądze i nie ma już
potrzeby używania zastępczych.
Bony funkcjonowały więc tylko 2
miesiące. (rł)
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*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*

Jednostka uformowała się na po−
czątku 1807 roku w Płocku pod do−
wództwem Feliksa Potockiego. Po−
czątkowo otrzymała numer 12−ty
oraz przydział do tzw. Legii War−
szawskiej znajdującej się pod bez−
pośrednimi rozkazami Wodza Na−
czelnego Armii – Księcia Józefa Po−
niatowskiego.

Francja, Hiszpania, Rosja...

Już w marcu 1807 roku pułk roz−
począł regularną służbę w struktu−
rach Armii Księstwa. Składał się
z dwóch batalionów, liczących po
dziewięć kompanii. Na mocy kon−
wencji zawartej pomiędzy cesarzem
Francuzów Napoleonem I a Fryde−
rykiem Augustem Księciem War−
szawskim, trzy pułki piechoty,
w tym 4, przeszły na żołd francuski.
W połowie sierpnia 1808 roku pułki
te wyruszyły w drogę do Francji,
a następnie – po zaopatrzeniu w no−
woczesną broń francuską – do wy−
jątkowo trudnej służby w Hiszpanii.
Ze względu na teren obfitujący
w obszary górzyste oraz partyzancki
sposób prowadzenia walki przez
Hiszpanów, służba ta należała do
najtrudniejszych i najbardziej wy−
niszczających zadań z jakimi zet−

knął się polski żołnierz w całej hi−
storii polskiego oręża. Toczono bez−
pardonową i okrutną wojnę zarówno
z partyzantami (guerillas) jak i regu−
larnymi wojskami Królestwa Hisz−
panii. Do najbardziej znanych bitew
oraz potyczek stoczonych przez
Pułk 4−ty w okresie służby w Hisz−
panii należą m.in. Almaraz (1808)
Consuegra, Ciudad Real, Talavera,
Almonacid, Ocana, (1809) Alauzin,
Fuengirolla, Monbella (1810). Na−
stępnie pułk otrzymał rozkaz opusz−
czenia ziemi hiszpańskiej i forsow−
nymi marszami udał się do kraju,
gdzie Cesarz zbierał siły La Grande
Armee do wyprawy przeciwko Ro−
sji. Warto pamiętać, że przez cały
pobyt w Hiszpanii Pułk 4−ty jako je−
dyny z pułków polskich zachował
narodowy krój mundurów oraz cza−
pek, a także barwę. Po przybyciu do
kraju regiment otrzymał nowe
umundurowanie kroju francuskiego
oraz czaka z francuską kokardą, za−
chowując jednakże pierwotne barwy
przynależności do Dywizji I Księ−
stwa Warszawskiego z okresu 1807
– 1811. W lipcu 1813 roku do Pułku
4−go wcielono nieliczne niedobitki
pułków 7−go i 9−go, a wkrótce po−
tem całość nowego regimentu, nadal
zachowującego numer 4−ty, została
na krótki czas przeznaczona do och−
rony twierdzy Magdeburg. W sier−
pniu pułk powrócił do Wittember−
gii, gdzie został oddelegowany do
korpusu gen. Dąbrowskiego. Żoł−
nierze „czwórki” walczyli m.in. pod
Wittembergią, Belzig, Juterbork,
Duben. W czasie bitwy pod Lip−
skiem pułk zasłużył się w trakcie
wykonywania różnych zadań, lecz
do najbardziej znanych i heroicz−
nych należy obrona Bramy Hallskiej
w dniu 18 października. Po klęsce
lipskiej resztki regimentu przeszły
przez Ren do Francji, gdzie część
żołnierzy znalazła nowy przydział
w Pułku Nadwiślańskim, grupują−
cym niedobitków z prawie wszyst−

kich pułków polskich. Według da−
nych historycznych nie wszyscy
otrzymali ten przydział i część woj−
ska pozostała przy swoim numerze,
ponieważ znany jest stan pułku 4−go
po powrocie do kraju w listopadzie
1814 roku i wynosił on ok. 690 żoł−
nierzy: oficerów, podoficerów i sze−
regowych. Mało znaną ciekawostką
jest motto regimentu wyszyte na
pułkowym sztandarze ręką Zofii Po−
tockiej (żony fundatora i pierwsze−
go dowódcy) w 1807 roku. Brzmi
ono następująco: „Gdy się chce bro−
nić, nie innych ciemiężyć, hasłem
Polaka zginąć lub zwyciężyć”

4 pułk na 3 Maja

Wierna replika tego sztandaru ma
być poświęcona w płockiej Bazylice
Katedralnej, w Święto Konstytucji.
Wtedy przyjadą do nas żołnierze
Pułku 4 Piechoty, aby świętować
200. rocznicę powstania jednostki. 

Dziś pułk to stowarzyszenie hi−
storyczno – mundurowe, które
powstało w 2005 r. i zajmuje się
rekonstrukcją wojska z okresu wo−
jen napoleońskich. Tworzą je oso−

by z Rogowa, Warszawy, Polic
i Łodzi, którzy brali już udział
w wielu imprezach, upamiętniają−
cych rocznice bitew i potyczek
z okresu od Insurekcji Kościusz−
kowskiej do Powstania Listopado−
wego, jak również w obchodach
szczególnie ważnych dla kraju
rocznic państwowych i rocznic bi−

tew epoki napoleońskiej w różnych
zakątkach Europy. Aktualnie
w szeregach Pułku 4−go Piechoty
jest kilkunastu żołnierzy, ale z każ−
dym dniem przybywa nowych re−
krutów. Dlaczego Pułk 4 Piechoty?
Zafascynowała ich długa i obfitują−
ca w wiele bohaterskich, a także
trudnych chwil historia. – W na−
szym wyborze istotny był fakt, że
Pułk 4−ty (obok pułków 7 i 9 oraz
Legii Nadwiślańskiej) należał do
jednostek, które w swej historii

niewiele miały okazji do spoczyn−
ku, pozostając praktycznie non−
stop w ogniu walki, przez cały
okres istnienia Księstwa Warszaw−
skiego – tłumaczą członkowie sto−
warzyszenia. W majowe święto
rozbiją obóz na Placu Narutowi−
cza, gdzie będą prezentować m.in.
mundury i broń z epoki. (opr. rł)

Walczył wspólnie z wojskami napoleońskimi m.in. w Hiszpanii, Rosji i Prusach. Pułk 4 Piechoty, który w 1807 r. zawią−
zał się w Płocku, w Płocku będzie obchodził 200. rocznicę powstania.

Waleczna „Czwórka”

„Stempel na miejsce” Ciechanów, sier−
pień 2005
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Pułk 4 XW w walce. Ciechanów, sierpień 2005
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Pragnę wyrazić najwyższe uznanie i serdecznie podziękować
Towarzystwu Naukowemu Płockiemu

za podjęcie mojego apelu: „Na ratunek płockim zabytkom” i ustanowienie
Fundacji Odnowy Zabytków Płocka im. Bolesława Krzywoustego.

Trud dla dobra tego Grodu przejawi się wdzięcznością obecnego 
i przyszłych pokoleń płocczan.

ad multos annos
Marian Wilk

Pułk 4 XW w walce. Ciechanów, sierpień 2005
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Nareszcie możemy ją poznać.
– Praca nad książką trwała cztery la−
ta. Udało się odnaleźć 99 proc. akt
osobowych wszystkich funkcjonariu−
szy UB. Wiemy kim byli przed rozpo−
częciem pracy w UB, jaka była ich
droga kariery. Niektórzy z nich pracę
w resorcie skończyli w roku 90 – mó−
wił podczas promocji książki w auli
ratusza 19 kwietnia Jacek Pawłowicz,
który bazował m.in. na raportach
kwartalnych, miesięcznych, dekado−
wych, operacyjnych i specjalnych
kierowników PUBP, a będących w ar−
chiwum IPN. Niestety żaden z by−
łych, żyjących funkcjonariuszy, do
których autor zgłosił się z prośbą
o spotkanie, nie zgodził się na roz−
mowę. – Ci ludzie nie ponieśli odpo−
wiedzialności. Odbierają 3 tys. zł
emerytury i śmieją się w oczy praw−
dziwym bohaterom tamtych dni, żoł−
nierzom AK, NSZ – opowiadał Pa−
włowicz. – Mam nadzieję, że cho−
ciaż się wstydzą. 

Początek dominacji

Zacznijmy od początku, od 21
stycznia – daty, która stała się nazwą
jednej z ulic w Płocku. Do dziś, choć
może nie tak uroczyście jak kilkana−
ście lat temu, obchodzony jest jako
dzień wyzwolenia miasta spod okupa−
cji niemieckiej, ale historycy IPN – ta−
cy jak Jacek Pawłowicz dodają – to też
pierwszy dzień nowej okupacji i wie−
loletniej dominacji radzieckiej.

21 stycznia 1945 r. NKWD wkracza
do Płocka zaraz po wojsku radzieckim
i od razu zajmuje ciepłe miejsca w bu−
dynku przy ul. 1 Maja 3/5. Te same,
które jeszcze kilkanaście godzin
wcześniej zajmowało gestapo. W piw−
nicach budynku stworzą, podobnie jak
ich poprzednicy, prawdziwe miejsce
kaźni „wrogów władzy ludowej”.
Zresztą pierwsze aresztowania miesz−
kańców miasta i powiatu zaangażowa−
nych w działalność niepodległościową
w okresie okupacji niemieckiej już się

rozpoczynają. Towarzyszom radziec−
kim pomaga AL i PPR. 

Pięć dni od „wyzwolenia” Płocka
kierownik Wojewódzkiego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w War−
szawie mjr Mieczysław Broniatowski
powołuje Grupę Operacyjną, która ma
zorganizować Powiatowy UBP w
Płocku. Nadzór nad nim mają oczywi−
ście towarzysze radzieccy. Oni też po−
dejmują najważniejsze decyzje i wyz−
naczają główne kierunki zwalczania
podziemia antykomunistycznego.

Trzydniowy prezydent

Im dłużej czyta się najnowszą
książkę Pawłowicza, tym prawda
o prawdziwym obliczu ludowej de−
mokracji staje się bardziej oczywista
i bolesna. Pamiętnego dnia (21
stycznia) „wyzwoleńczy front”
wkracza na Tumskie Wzgórze. Tego
dnia rankiem funkcjonariusze
NKWD wchodzą do mieszkania Cy−
priana Paczkowskiego – przedwo−
jennego działacza komunistycznego,
który w więzieniach niepodległej II
RP spędził cztery lata za działalność
na rzecz Rosji Radzieckiej – i mó−
wią: będziesz prezydentem. Urząd
ten pełni trzy dni. To samo NKWD
aresztowało go pod zarzutem współ−
pracy z gestapo i wywiozło w głąb
ZSRR. Kiedy wrócił został w pełni
zrehabilitowany i rozpoczął służbę
w płockim UB. 

Od samego początku UB próbowa−
ło kontrolować życie polityczno−spo−
łeczne w Płocku. – Już w pierwszych
władzach PSL mieli swojego człowie−
ka, kiedy odbudowywało się harcer−
stwo, podobnie też w środowisku nau−
czycielskim – mówi Pawłowicz. 

Młodzi i gotowi

Cała książka podzielona została
na dwie części. Pierwsza to rozbu−

dowane kalendarium opisujące
dzień powszedni pracy płockiego
PUBP, pierwsze miesiące pod czuj−
nym okiem NKWD, ważniejsze ak−
cje w terenie, mające na celu likwi−
dacje zbrojnego podziemia niepo−
dległościowego i legalnie działają−
cego PSL. To spis brutalnych metod
przesłuchań i inwigilacji płockiego
społeczeństwa.

W drugiej części znajdują się bio−
gramy „bohaterów” książki, czyli
310 nazwisk funkcjonariuszy za−
trudnionych w PUBP i PUdsBP
w Płocku.

Robiąc to zestawienie okazało
się, że większość z nich była wyz−
nania rzymsko−katolickiego, jedy−
nie 5 osób było pochodzenia ży−
dowskiego, z czego 2 pracowały
w pionie operacyjnym (co zadaje
kłam obiegowej opinii o „żydoko−
munie” w bezpiece). Był też jeden
Białorusin i Ukrainiec. Ten ostatni
to Sergiusz Niczyporuk – później−
szy wiceprezydent Płocka – który
jako ubek był odpowiedzialny za
rozbicie PSL na Stanisławówce,
a w czasie wojny nacjonalista
ukraiński, który kolaborował
z Niemcami. Większość przyję−
tych funkcjonariuszy wywodziła
się ze środowisk chłopskich i ro−
botniczych i miała ukończonych
zaledwie kilka klas szkoły po−
wszechnej. Byli młodzi, mało któ−
ry przekroczył 30. rok życia (był
nawet jeden 16−latek). 

To wartościowa pozycja nie tylko
dla historyków i nauczycieli, ale dla
każdego z nas, kto urodził się, kto
mieszka w Płocku. Pokazująca
prawdziwy obraz powojennego
Płocka. To również polemika z hi−
storykami, którzy dotąd pisali ofi−
cjalną historię naszego miasta.

Radosław Łabarzewski

„Ludzie płockiej bezpieki” Jacka Pawłowicza to nie tylko portret zbiorowy pracowni−
ków Urzędu Bezpieczeństwa w Płocku w latach 1945−1956, to też nieznana historia po−
wojennego Płocka. Historia krwawa, przerażająca i niestety... prawdziwa, widziana
oczami funkcjonariuszy.

Krótki łańcuch ludowej demokracji

Jacek Pawłowicz z IPN podczas promocji
w auli ratusza
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Co kryją piwnice budynku przy ul. 1 Maja 3/5? We wrześniu ubr. po raz pierwszy płoc−
czanie mogli zobaczyć, gdzie gestapo i NKWD więziło polskich patriotów. Znaczna
część z tych piwnic jest zamurowana i niedostępna do dziś. IPN stara się o pozwolenie
na ich zbadanie.
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Josef Csaplar nie jest już trenerem
piłkarzy nożnych Wisły Płock. 23
kwietnia późnym wieczorem stracił
stanowisko. Razem z nim z klubu od−
chodzi drugi trener nafciarzy Bogdan
Pisz. 

Powodem odwołania są bardzo słabe
wyniki osiągane przez zespół. W tym
sezonie Orange Ekstraklasy, Wisła
Płock pod okiem obu szkoleniowców
zdołała zaledwie dwa razy wygrać, je−
dynie z Pogonią Szczecin. – Kontrakt
z trenerem Csaplarem zostanie wypeł−
niony do końca rundy – mówi Maciej
Wiącek, rzecznik prasowy klubu. 

Umowa z Bogdanem Piszem zo−
stała rozwiązana na zasadzie porozu−
mienia stron. 

Nowym szkoleniow−
cem pierwszej drużyny
piłkarzy nożnych zo−
stał dotychczasowy tre−
ner bramkarzy Prze−
mysław Cecherz, któ−
ry do Wisły przyszedł

w styczniu. Ma 34 lata i pochodzi
z Łodzi. Jako zawodnik grał w Bałty−
ku Gdynia, a karierę trenera rozpo−
czął w czwartoligowym BKS Stal
Brzeziny. Przez dwa lata pracował
jako trener bramkarzy i asystent pier−
wszego trenera w Górniku Zabrze,
a w ubiegłym roku w tym klubie za−
liczył też krótką karierę pierwszego
szkoleniowca. 

Drugiego trenera Mirosława 
Milewskiego fanom płockiej piłki
nie trzeba specjalnie przedstawiać.
Od 1993 do 1999 roku jeden z fila−
rów płockiego zespołu, ostatnio tre−
ner Mazowsza Płock. Obaj szkole−
niowcy podpisali kontrakt do końca
tego sezonu. P.N.

Zmiany w Wiśle

Warsztaty 
relaksacyjne

W sali konferencyjnej Miejskiej
Pływalni „Podolanka” odbyły się
pokazowe Warsztaty Relaksacyjne
dla Dzieci. Zajęcia dla maluchów
w wieku od 3 do 6 lat i ich rodziców
prowadzone są przez Ośrodek Efek−
tywnej Komunikacji. Głównym ich
celem jest pogłębianie relacji po−
między rodzicami i dziećmi. Rodzi−
ce obserwując dziecko na zajęciach
oraz ucząc się prowadzonych za−
baw, mogą je z powodzeniem stoso−
wać również w domu. 

Celem zajęć jest nabycie umie−
jętności m.in. działania w grupie,
wyrażanie pozytywnych emocji
w stosunku do innych osób, rozła−
dowanie napięcia oraz trudnych
emocji, kształtowanie wrażliwości
słuchowej przez wyrażanie muzyki
tańcem.

Warsztaty odbywają się w sobotę
lub niedzielę na pływalniach „Podo−
lanka” i „Jagiellonka”, w grupach 6−
8 par /dziecko−rodzic/ (co tydzień)
i trwają ok. 40−45 minut. Miesięcz−
ny koszt zajęć to 120 zł. 

Miejsca na zajęcia pokazowe moż−
na rezerwować pod numerem telefonu
0−516−075−061 lub e−mailem:
plock.rezerwacja@oek.com.pl (j)
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Sprzedać 
czy poczekać

Wiele kontrowersji wzbudził na sesji Rady Mia−
sta projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieru−
chomości stanowiących własność Gminy Płock,
położonych w rejonie ulic: Sienkiewicza, Strze−
leckiej, Ułańskiej, Powstańców Styczniowych i al.
Kilińskiego.

Jako pierwszy sprzeciw złożył Artur Jaroszew−
ski. Chciał on, aby zdjąć ten punkt z porządku
obrad. – Powinniśmy się dobrze zastanowić nad
sprzedażą tych działek, ponieważ to bardzo atrak−
cyjny teren w centrum miasta – mówił. – Powin−
niśmy wykorzystać środki unijne na zagospodaro−
wanie obszarów po byłej jednostce wojskowej. Te−
reny te będą dużo warte nawet za kilka, czy kilka−
naście lat, więc nie wolno nam podejmować decy−
zji zbyt pochopnie.

Taką propozycję poparł Andrzej Nowakowski.
– Jeśli w ogóle miasto myśli o pozyskiwaniu fundu−
szy unijnych, to w tym przypadku jest pełne pole do
wykazania się – argumentował. – Dajmy sobie, czyli
Płockowi szansę.

Jeszcze dalej posunął się radny Arkadiusz Iwa−
niak. – W naszym mieście brakuje bloków komunal−
nych i parkingów – mówił. – Przekażmy te tereny do
spółki gminnej, która zajmie się ich zagospodarowa−
niem i realizacją bardzo potrzebnych inwestycji. 

Takiemu rozwiązaniu sprzeciwił się radca prawny,
który wyjaśnił, że tereny gminne mogą zostać prze−
kazane spółce jedynie aportem.

– Dziwią mnie wątpliwości radnych w sprawie
sprzedaży terenów – argumentował prezydent Miro−
sław Milewski. – Teraz jest to najlepszy moment,
gdyż ceny nieruchomości są bardzo wysokie. Pienią−
dze z ich sprzedaży znacznie zasilą budżet Płocka.
Jest to zgodne z tym, co jest zapisane w przyjętym
przez radnych budżecie na 2007 rok.

Prezydent przekonywał też, że na zagospodaro−
wanie tych terenów po byłej jednostce wojskowej
nie dostalibyśmy dotacji z UE, bo został zmienio−
ny miejscowy plan zagospodarowania przestrzen−
nego. – Być może, że uzyskalibyśmy pieniądze z in−
nego programu operacyjnego, ale nie jest to pew−
ne – mówił. – Mamy wybranych kilka projektów,
które w kolejnych latach będziemy chcieli sfinan−
sować z pieniędzy europejskich. Jeśli dostaniemy
pieniądze na połowę tych projektów, to i tak bę−
dzie dobrze. Nie sądzę, abyśmy otrzymali dotację
na budownictwo wielorodzinne na tym terenie.
Aby dostać pieniądze, projekt musi być naprawdę
atrakcyjny i wyróżniać się, a nasz byłby podobny
do wielu innych. 

Po długiej dyskusji odbyło się głosowanie imien−
ne. 13 radnych wyraziło zgodę na sprzedaż tych te−
renów, 10 było przeciw, a jeden – wstrzymał się od
głosu. 

Do sprzedaży na tym terenie jest pięć działek o po−
wierzchni: 13 652, 7 139, 6 379, 4 790 i 4 624 mkw. 

Według miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego największa działka będzie na usługi
o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. Na tym te−
renie dopuszcza się również budownictwo przezna−
czone na: szkolnictwo i naukę, mieszkalnictwo zbio−
rowe (hotel, domy akademickie), garaż wielopozio−
mowy oraz parkingi. 

Na działkach o pow. ponad 7 tys. mkw. i 4624
mkw. będą budynki mieszkalne wielorodzinne,
a także – ewentualnie – usługi, garaże wbudowane
oraz parkingi.

Obszar o pow. 4790 mkw. został przeznaczony
głównie na usługi wyspecjalizowane o uciążliwości
nieprzekraczającej granic terenu. Na ostatniej dział−
ce o pow. 6379 mkw. znajdą się usługi o charakterze
lokalnym i ponad lokalnym. Być może powstanie
tam też garaż wielopoziomowy lub parking pod−
ziemny. M.D.

(...) Systematyczny i coraz bardziej widoczny rozwój
Płocka jest możliwy dzięki zwiększającemu się w ostat−
nich latach budżetowi, którego wykonanie w roku 2006
sięgnęło 104,31 procenta. W ubiegłym roku dyspono−
waliśmy kwotą ponad 611 mln złotych, z czego 203
mln złotych, tj. 33,73 proc. zostało wydane na inwesty−
cje. Plan wydatków został zrealizowany na poziomie
98,45 proc., tj. w kwocie blisko 602 mln 902 złotych. 

Dziedziną, na którą wydaliśmy w ubiegłym roku aż
171 mln. 898 tys. 349 złotych tj. 28,5 procenta budże−
tu jest oświata. Te kwoty to wynagrodzenia i utrzyma−
nie placówek, ale w znaczącej części także inwestycje,
podnoszące wygodę oraz poziom kształcenia w płoc−
kich placówkach. Na uwagę z pewnością zasługuje
wybudowanie sali gimnastycznej przy Specjalnym Oś−
rodku Szkolno−Wychowawczym nr 2, boisk przy szko−
łach podstawowych nr 11 i 18 oraz przy gimnazjach nr
2 i nr 5. Dokończono remont budynku Jagiellonki. Bar−
dzo ważnym dla osiedla Podolszyce Południe było
powstanie nowego przedszkola.(...)

Pierwsze miejsce w rankingu zajęliśmy także dzięki
dynamicznie rozwijającemu się budownictwu miesz−
kaniowemu. W roku 2006 oddano płocczanom ok. 300
nowych mieszkań zbudowanych w różnych formułach.
Wyremontowano wiele budynków z zasobów komu−
nalnych, trwała odnowa starej części
miasta, która jest coraz atrakcyjniej−
sza. Przyznane zostały dotacje na re−
monty kamienic zabytkowych dla
prywatnych właścicieli w wysokości
ok. 400 tys. złotych. 

Jestem przekonany, że wszyscy od−
czuliśmy utrudnienia, związane z bu−
dową nowych dróg i ciągów komuni−
kacyjnych w mieście. Do głównych
inwestycji w tej dziedzinie należą dro−
gi dojazdowe do II przeprawy mosto−
wej, ul. Tumska, Gościniec i Popła−
cińska. Zakończono budowę kilkuna−
stu ulic osiedlowych, rozpoczęto no−
we. Ukończono także remont starego
mostu. (...) Nie zapomnieliśmy o re−
montach starszych ciągów komunika−
cyjnych. Najważniejsze to odnowie−
nie ulic: Słonecznej, Północnej, Gin−
tera i Dobrowolskiego, Gwardii Lu−
dowej, Chopina, Miodowej, a także chodników przy al.
Kobylińskiego i Kolegialnej. Na ten cel wydano ponad
14 mln złotych.

Prawie 36 milionów złotych zostało wykorzystane
na potrzeby gospodarki komunalnej. Zainwestowano
w Płocki Park Przemysłowo−Technologiczny, amfite−
atr wraz ze wzmocnieniem skarpy, nowe oświetlenie
w mieście np. przejść dla pieszych czy iluminację bu−
dynku Delegatury Urzędu Wojewódzkiego i pomnika
Piłsudskiego. Inwestujemy w płockie ZOO; m.in. po−
zyskaliśmy nowe tereny pod dalszy rozwój ogrodu zo−
ologicznego, powstał efektowny wybieg dla pingwi−
nów, a także projekty nowych – dla słoni i lampartów. 

(...) Prawie 10,5 miliona złotych wydano na ochronę
zdrowia płoczczan. Kontynuowano modernizację
Szpitala św. Trójcy. Rozpoczęto prace nad
modernizacją przychodni rehabilitacyjnej przy ul.
Tysiąclecia. Realizowane były programy profilaktyczne
dla płoczczan, z których na szczególną uwagę zasługuje
program diagnozowania nowotworów PET.

Ważną pozycją w wydatkach budżetu było bezpie−
czeństwo. Odczuli to sami płocczanie, którzy w ostat−
nich badaniach przeprowadzonych na zlecenie Gazety
Wyborczej przez Pracownię Badań Społecznych, po−
twierdzili, że odnotowali w tej dziedzinie korzystne
zmiany. Na bezpieczeństwo wydano w ubiegłym roku
blisko 13 mln złotych. W ramach tej kwoty rozbudowa−
no strażnicę na osiedlu Podolszyce Północ i rozpoczęto
przy niej budowę komisariatu policji, sfinansowano trzy

etaty dzielnicowych i opłacono dodatkowe patrole poli−
cyjne. Zakupiono samochody dla straży pożarnej i poli−
cji, zmodernizowano system łączności straży miejskiej.
Zainstalowano kolejnych 40 kamer monitoringu wizyj−
nego w najbardziej newralgicznych miejscach miasta.

Na sport i rekreację wydano w roku 2006 prawie 18
mln złotych. (...)

Rok 2006 to w Płocku rok należący do kultury. Za−
inwestowaliśmy w tę dziedzinę 17,6 mln złotych. Waż−
nym wydarzeniem było otwarcie nowej siedziby Płoc−
kiej Galerii Sztuki, która znalazła swoje miejsce w in−
teresującej architekturze dawnej łaźni.

Po raz pierwszy, w ubiegłym roku przeprowadziliś−
my szeroko propagowaną akcję, zmierzającą do roz−
woju turystyki weekendowej w mieście i promocji
Płocka w kraju, pod hasłem FESTIWALOWY
PŁOCK. Licznym i różnorodnym imprezom towarzy−
szyły megaboardy, plakaty w całej Polsce, zwiastuny
w telewizji publicznej, reklamy radiowe w stacjach
ogólnopolskich, ulotki informacyjne. Wśród zupełnie
nowych propozycji wydarzeń cyklicznych znalazły się:
Międzynarodowy Festiwal Zawodów Filmowych „CI−
NEMAGIC” oraz zorganizowany przez Płocki Ośro−
dek Kultury i Sztuki REGGAELAND, który okazał się
wydarzeniem na bardzo wysokim poziomie.

(...) W ubiegłym roku
przyznano nam 239 mln
złotych ze środków euro−
pejskich na dalszy rozwój
Płockiego Parku Przemy−
słowo−Technologicznego,
otrzymaliśmy dofinanso−
wanie z Unii na budowę
ulicy Tumskiej, złożyliś−
my aplikację o dofinanso−
wanie ogromnej inwesty−
cji za niemal 200 mln zło−
tych, związanej z uregulo−
waniem gospodarki wod−
no−ściekowej na terenie
Płocka. Wniosek został
już pozytywnie zaopinio−
wany przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środo−
wiska, czekamy jedynie
na decyzję Brukseli.

Zdaniem opozycji

rozwój naszego miasta wcale nie przedstawia się
tak różowo. Najobszerniejszą analizę przedstawił
Andrzej Nowakowski, wymieniając ponad 30, wię−
kszych i mniejszych inwestycji, które były w ubieg−
łorocznym planie a nie zostały zrealizowane, lub ich
realizacje ledwo rozpoczęto. Radny stwierdził, że
ambitny plan inwestycyjny, który Rada przyjęła na
ubiegły rok, spełzł na niczym. Zauważył też plusy
jak: długi chodnik w ul. Ciechomickiej, ładna „po−
dłoga” ul. Tumskiej, ale sukcesy są odwrotnie pro−
porcjonalne do porażek.

Podobnego zdania był Piotr Nowicki, który w imie−
niu klubu Lewica i Demokraci zadeklarował, że będą
głosować przeciw udzieleniu absolutorium. Stwierdził,
że Prezydent jest mistrzem obietnic (tramwaj, 2 tys.
miejsc pracy w parku technologicznym, kolejka linowa
itp.), ale w ślad za obietnicami nie idą czyny.

Prezydenta wzięła w obronę Wioletta Kulpa, stwier−
dzając, że coraz bogatszy budżet najlepiej świadczy
o prawidłowym rozwoju miasta. Również prezydent
Milewski, odpowiadając na zarzuty podkreślił, że jak−
kolwiek rzeczywiście na niektórych zadaniach wystą−
piły – z różnych przyczyn – opóźnienia, to żadna inwe−
stycja nie została skreślona i wszystkie, jakie zaplano−
wano, będą zrealizowane. A z tego, że ubiegłoroczny
budżet był największy w historii Płocka należy się tyl−
ko cieszyć. E. Jasińska

Największy budżet w historii miasta
(skrót sprawozdania Mirosława Milewskiego)
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Mało jest w historii poezji rodzimej
twórców o tak męskim tembrze ekspre−
sji lirycznej, jak Władysław Broniewski
– choćby ze względu na samą tematykę,
w znacznej mierze określoną przez patos
walki narodowowyzwoleńczej i protestu
społecznego, osobliwie sąsiadujący
z mniej jednoznacznym, autoironicznym
etosem „poety przeklętego”, mocniej−
szych słów używającego także w eroty−
kach (jakby na potwierdzenie słów bo−
hatera jednej ze sztuk Szaniawskiego, że
„nie piękne słowa mówią o pięknej mi−
łości”). Mimo to jednak, poeta często
uderzał w tony łagodniejsze, z ujmującą
bezpośredniością opisując uroki mazo−
wieckich krajobrazów (ze szczególną
atencją dla brzóz, klonów i kaczeńców)
i z niespodziewaną, w kontekście szor−
stkiej na ogół stylistyki, czułością zwra−
cając się do najbardziej ukochanych ko−
biet życia: drugiej żony Marii Zarębiń−
skiej, a zwłaszcza tragicznie zmarłej cór−
ki z poprzedniego małżeństwa, Joanny
(szerzej znanej jako Anka). Ta właśnie
delikatniejsza, chciałoby się rzec, kobie−
ca strona osobowości piewcy „Bagnetu
na broń” została szczególnie zaakcento−
wana podczas spotkania poetycko−mu−
zycznego w Książnicy Płockiej 16
kwietnia br., zamykającego czynną od
kilku od miesięcy wystawę „Maje i listo−
pady. Pejzaże życia Władysława Bro−
niewskiego”. Znamienne zresztą, że
wiersze bohatera wieczoru (110. roczni−
ca urodzin i 45. rocznica śmierci) zabrz−
miały w niewieściej, pełnej uczucia in−
terpretacji znanej aktorki stołecznej,
Barbary Horawianki. Przedstawiła ona
logicznie zakomponowany zestaw
utworów, gdzie liryka krajobrazowa
(„Hawrań i Murań”) harmonijnie współ−
grała z osobistą („Bratek” ze wzruszają−
cego cyklu Anka), zmierzając do finało−
wej kulminacji w postaci powszechnie
znanego utworu „Mój pogrzeb” („Mnie
ta ziemia od innych droższa...”). Mu−
zyczny ekwiwalent poetyckich pejzaży
Broniewskiego starali się stworzyć (w
formie improwizowanych interludiów
między poszczególnymi blokami wier−
szy), znany na gruncie lokalnym sakso−
fonista Krzysztof Kralka i luminarz ro−
dzimego „rocka elektronicznego” Wła−
dysław Komendarek, dawny pianista
grupy Exodus. Choć, zważywszy na naj−
częstsze odniesienia muzyczne w twór−
czości autora „Mazurka Chopina”, no−
woczesne, syntetyczne brzmienia były
na pewno gorszym rozwiązaniem niż ro−
mantyczny fortepian. Obaj muzycy nie
najgorzej dostroili się do emocjonalnego
tembru poetyckiej części wieczoru –
z wyjątkiem nadmiernie rozbudowanej
i niepotrzebnie popisowej kompozycji
zamykającej program. Nie był to wszak−
że koniec spotkania, którego ostatecz−
nym finałem okazało się wystąpienie
drugiego, szczególnie godnego i, last but
not least, również żeńskiego gościa
Książnicy tego wieczoru: Marii (Majki)
Broniewskiej−Pijanowskiej – córki poe−
ty (na zdjęciu).

Z dużym wdziękiem narracyjnym
powróciła ona do przedwojennych
wspomnień z dzieciństwa, kiedy to po

raz pierwszy znalazła się w Płocku
wraz z Broniewskim i swoją matką,
aktorką teatru objazdowego. Przypom−
niała też jeden z najbardziej niezwy−
kłych epizodów z życia poety: prze−
jazd rowerem z Warszawy do Lwowa
we wrześniu 1939 roku. Nade wszyst−
ko jednak, po zakończeniu imprezy,
zgodziła się na poniższy wywiad. 

AD: Zacznijmy od uściślenia ko−
neksji rodzinnych: mówiąc szczerze,
do dziś żyłem w przekonaniu, że
Broniewski miał tylko jedną córkę,
Ankę...

MB−P: Jestem jego córką adopto−
waną. Moją matką była Maria Zarę−
bińska, a ojcem – jej pierwszy mąż,
Zbigniew Kornacki, który zmarł, kiedy
miałam dwa lata. Anka była jedyną ro−
dzoną, absolutnie ukochaną córką
Broniewskiego. Mnie jednak też trak−
tował naprawdę po ojcowsku – dał mi
zresztą nazwisko.

AD: Wnoszę stąd, że trzecie mał−
żeństwo było bezpotomne...

MB−P: Tak. Mówiąc dosadnie,
Wanda, jego ostatnia żona, była już za
stara na te rzeczy.

AD: Anka urodziła się znacznie
wcześniej, z pierwszego małżeństwa
z Janiną – kiedy zaś Broniewski zwią−
zał się z Pani matką, przez dłuższy
czas wychowywałyście się razem. Tra−
fiłyście też, przede wszystkim Anka,
do poezji ojca...

MB−P: Tak, chodzi tu głównie
o znany cykl liryczny, powstały po jej
śmierci. Ja też jestem tam wspomnia−
na: „Anka nie przyszła, Majka ode−
szła, nie miały czasu” etc. Głównie ze
mną wiążą się natomiast dwa wiersze
dla dzieci, na przykład „Lotniczka”,
napisana w 1939 roku we Lwowie.

AD: Broniewski znalazł się tam
wtedy razem z wieloma polskimi pisa−
rzami o podobnych, lewicowych sym−
patiach – i, mimo to, został aresztowa−
ny przez NKWD w wyniku prowoka−
cji, zorganizowanej w miejscowym lo−
kalu. Czy było to wtedy, kiedy aresz−
towano także Aleksandra Wata – vide
film Roberta Glińskiego Wszystko, co
najważniejsze?

MB−P: Tak, to był ten sam wieczór –
choć we wspomnieniach żony Wata,
Oli, będących podstawą wspomnianego
przez Pana filmu, jest w tej kwestii wie−
le nieścisłości. Tak czy inaczej, Sowieci
zaprosili wtedy całe grono polskich pi−
sarzy, których chcieli się pozbyć:
oprócz Wata i Broniewskiego na przy−
kład Wojciecha Skuzę, który zresztą już
nie wrócił zza wschodniej granicy. 

AD: Dlaczego akurat Broniewskie−
go – czyżby ze względu na piłsudczy−
kowską przeszłość?

MB−P: Byłam wtedy dzieckiem,
więc niezbyt dokładnie pamiętam te
wydarzenia, lecz wydaje mi się, że
główną przyczyną były tu jego prote−
sty, kiedy zaczęto zmieniać nazwy
lwowskich ulic z polskich na ukraiń−
skie. Uważał, że Lwów jest polski
i wcale się z tym nie krył; może też dla−
tego odmówił, kiedy chciano go wy−
brać członkiem Wierchownowo Sowie−

ta [sowieckiej Rady Najwyższej –
AD] Ukrainy.

AD: Czy nie podpisał jednak wtedy
zbiorowej deklaracji w sprawie przyłą−
czenia Ukrainy Zachodniej do ZSRR?
I czy nie wziął udziału w wiernopod−
dańczym wiecu zorganizowanym na tę
okoliczność w teatrze lwowskim?

MB−P: Nie potrafię Panu dokładnie
odpowiedzieć na te pytania, lecz nie
wydaje mi się, by w istocie tak było.
Zarzucano mu przecież nacjonalizm,
którego wyrazem miały być takie wier−
sze, jak „Żołnierz polski” albo „Słoń−
ce września”. Generalnie postrzegano
go jako „chuligana”, z którym trzeba
zrobić porządek.

AD: Jak zatem polski patriotyzm
konfigurował się u niego ze świado−
mością klasową, w rozumieniu chyba
nieodległym od proletariackiego inter−
nacjonalizmu – patrz „Magnitogorsk
albo rozmowa z Janem”?

MB−P: W II Rzeczpospolitej wię−
kszość inteligencji, by tak to określić,
socjalizowała: było to w pewnym sen−
sie modne. Pamiętajmy, że sam Piłsud−
ski należał swojego czasu do partii so−
cjalistycznej, a Broniewski był prze−
cież piłsudczykiem. Tak czy inaczej
zresztą, w Polsce przedwojennej duża
część społeczeństwa żyła w trudnych
warunkach – ja zaś żartuję sobie nie−
kiedy, że znów nadchodzą czasy, kiedy
będziemy recytować Broniewskiego
przy każdej okazji: na przykład takie
wiersze, jak „Bezrobotny”, zaczynają−
cy się od słów „Nie mam za co jeść
i pić”, albo „Ballada o Placu Teatral−
nym”, gdzie przechadza się „upiór
szpiega Gruna”. Wszystko więc, prę−
dzej czy później, powraca – także
krzywda społeczna, przeciw której
protestował wówczas Broniewski. Po
wojnie zaś... cóż, wrócił do kraju
strasznie rozpijaczony, a władze za−
częły go wyjątkowo hołubić. Mimo
wszystko jednak, nie dał się wciągnąć
do partii, krytykował wiele posunięć
ówczesnego reżimu, a Bierutowi, kiedy
ten zwrócił się do niego o napisanie
słów do nowego hymnu polskiego,
zwyczajnie odmówił. Właściwie do
końca życia był piłsudczykiem, a zara−
zem socjaldemokratą – w żadnym ra−
zie komunistą.

AD: Musiało zatem być prawdą, co
usłyszałem od mojego ś.p. ojca Fran−

ciszka – płockiego działacza społecz−
nego i kulturalnego, zaprzyjaźnionego
z Broniewskim pod koniec życia tego
ostatniego – a propos wizyty u poety
Stefana Arskiego, który pisał akurat
antypiłsudczykowską książkę My,
pierwsza brygada i miał nadzieję, że
„wieszcz proletariatu” dopomoże mu
w tym przedsięwzięciu. Ten jednak
z hukiem wyrzucił go za drzwi. 

MB−P: Nie czytałam wspomnianej
przez Pana książki, lecz mogę powie−
dzieć, że zapewne tak było: Arski, ja−
ko komunista, nie mógł mieć innych
intencji, a ojciec.... Przypomina mi
się tu jego przyjęcie imieninowe
z moim udziałem, w dużym pokoju,
właściwie salonie, w willi na Moko−
towie, gdzie obecnie jest Muzeum
Broniewskiego. Wśród tłumu gości
był Lepecki, dawny adiutant Piłsud−
skiego. Nagle solenizant dzwoni
w kieliszek i woła przez cały pokój:
„Lepa, baczność!” Ten trzasnął ko−
pytami, a gospodarz dalej: „Wznoszę
toast za pamięć naszego marszałka
Józefa”. Wszyscy myśleli, że powie
„Stalina”, a ten: „Piłsudskiego!”
Trzasnęli kopytami obydwaj i wypili
do dna – a były to lata pięćdziesiąte,
wśród gości znajdował się między in−
nymi Cyrankiewicz... Mówiąc krótko:
enfant terrible reżimu komunistycz−
nego w Polsce.

AD: Skoro już jesteśmy przy tema−
cie elit politycznych i literackich pee−
relu, warto chyba przywołać postać
Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego,
po śmierci Broniewskiego kreowane−
go – a zapewne też kreującego się – na
jego następcę...

MB−P: Była to jeszcze przedwojen−
na przyjaźń, która obejmowała także
bardzo fajnego brata Stanisława Ry−
szarda, z zawodu technika czy też ro−
botnika budowlanego.

AD: Raczej chyba to drugie – wzią−
wszy pod uwagę Wspólny pokój
(1932) Uniłowskiego, słynną swego
czasu powieść z kluczem, gdzie wystę−
pują obaj bracia Dobrowolscy, a ten
drugi, Mieczysław, określony jest jako
„bolszewicki wychowanek”, czyli,
najprawdopodobniej, członek KPP... 

MB−P: Tego akurat nie wiem, ale
mogę powiedzieć, że przed wojną
wszyscy trzej byli naprawdę blisko.
W okresie peerelu nie było już tak za−
żyłych stosunków [zapewne także dla−
tego, że bracia Dobrowolscy znacznie
wcześniej dość przykro rozstali się ze
sobą – AD], choć, istotnie, Stanisław
Ryszard usilnie kreował się na „dru−
giego Broniewskiego”.

AD: Tak czy inaczej, mam podsta−
wy domniemywać, że w latach pięć−
dziesiątych, właśnie dzięki Broniew−
skiemu, Dobrowolski po raz pierwszy
zawitał do Płocka, co miało dlań dale−
kosiężne konsekwencje w postaci dłu−
goletniej przyjaźni z moim ojcem i z
Janem Przyszlakiem, zasłużonym dy−
rektorem Jagiellonki (w której, jak
wiadomo, uczył się Pani ojciec), czy,
przede wszystkim, małżeństwa z miej−
scową bibliotekarką, Sabiną Figiel...

KOBIECE OBLICZE BRONIEWSKIEGO
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MB−P: Nie mam w tej kwestii wie−
dzy szczegółowej, ale jest to możliwe:
Dobrowolski przez cały czas bardzo
czepiał się Władka.

AD: A jak dalece Płock istniał
w tym czasie w świadomości Bro−
niewskiego?

MB−P: Na pewno w sposób bar−
dzo istotny: słynny poemat Mazo−
wsze i najbardziej znane wiersze
z tomu Nadzieja były przecież pisa−
ne z myślą o Wiśle i Płocku, Szkoda
tylko, że nie zdążył zrobić tego filmu
z Anką – bo miał powstać piękny
poetycko−dokumentalny film według
jej pomysłu i na podstawie jego poe−
matu Wisła, pisanego właśnie a pro−
pos tego przedsięwzięcia. Niestety,
chora na serce Anka zmarła wcześ−
niej w wyniku zatrucia gazem.
Wbrew dość rozpowszechnionym
pogłoskom nie było to jednak samo−
bójstwo, akurat wtedy dość „mod−
ne” w kręgach literackich.

AD: Może też ze względu na jej
odejście poemat Wisła pozostał nie−
dokończony. Rozważając wszakże
kwestię „Broniewski a Płock”, nie
sposób pominąć pięknego przedwo−
jennego wiersza „Miasto rodzinne”
– mnie bliskiego o tyle, że należy do
pięciu utworów poety, które przetłu−
maczyłem na angielski do dwujęzycz−
nej antologii wierszy o Płocku zatytu−
łowanej Ulica Tumska (2006). Czy
wersy: „Ja poszedłem stamtąd na woj−
nę/i nie wrócę do tego miasta” nie
świadczą przypadkiem, że, jeszcze ja−
ko człowiek młody, poeta duchowo
rozstał się z Płockiem?

MB−P: Fizycznie z konieczności tak
– duchowo na pewno nie. Ciągle opo−
wiadał o domu rodzinnym, dębie,
szkole i zawsze z sentymentem wspo−
minał „miasto rodzinne”.

AD: A jak często odwiedzał Płock?
MB−P: Trudno mi powiedzieć, bo

z nim tu nie przyjeżdżałam. 
AD: Jednak, pomijając wspomnia−

ną wcześniej wizytę w latach dziecię−
cych, bywała chyba Pani w tym mie−
ście...

MB−P: Owszem, w samym tylko bu−
dynku Książnicy trzykrotnie, włącznie
z dzisiejszą wizytą.

AD: Ciekawym zbiegiem okolicz−
ności, budynek ten znajduje się w tej
części miasta, gdzie duch Broniew−
skiego szczególnie mocno zaznacza
swą obecność...

MB−P: Trudno, żeby było inaczej:
przecież na tej właśnie ulicy mieszkał
– i nadal stoi tu jego dom rodzinny.

AD: A także pomnik, który się Pani
ze względów artystycznych nie podo−
ba...

MB−P: Tak jest w istocie.
AD: Przyzna Pani jednak, że przez

ponad trzydzieści lat zdążył się on już
stać integralną częścią lokalnego kra−
jobrazu – zwłaszcza, że istotnie „z
Tumskiej spogląda Góry” na drugi
brzeg Wisły?

MB−P: Ależ ja to wszystko wiem
i rozumiem – czyż jednak nie mogę
szczerze powiedzieć, co myślę?

AD: Byłbym ostatnim spośród tych,
którzy ośmieliliby się twierdzić ina−
czej – dzięki serdeczne za rozmowę.

Andrzej Dorobek

75−letni Jan Witold Mierzyński świę−
tował ostatnio nie tylko swoje urodziny,
ale również jubileusz 30−lecia pracy
w płockim teatrze i półwiecze pracy ar−
tystycznej w ogóle. 

Przygodę z aktorstwem rozpoczął
w Teatrze Ziemi Opolskiej w 1956 r. Po−
tem był Wrocław, Poznań, Opole, Rze−
szów, Zabrze i Grudziądz. Do Teatru im.
J. Szaniawskiego zaangażował go 1
września 1977 r. pierwszy dyrektor i zało−
życiel płockiej sceny prof. Jan Skotnicki.

Znany z ról: sir Tobiasza Czkawki
w „Wieczorze trzech króli” Szekspira,
Kanalarza w „Rzeczy Listopadowej”
Brylla, Doktora Racapana w „Na czwora−
kach” Różewicza, Regimentarza w „Śnie
srebrnym Salomei”, Dziada w „Weselu”
St. Wyspiańskiego, Grzegorza w „Da−
mach i Huzarach”, a ostatnio także
w przygotowanej przez siebie insceniza−
cji „Tryptyk Rzymski” Jana Pawła II.

Z tym ostatnim wystąpił na wieczorze
benefisowym zorganizowanym w sie−
dzibie ZHPiT „Dzieci Płocka”. Dzień
wcześniej potrójny jubileusz świętował
w kawiarni artystycznej „Czarny Kot”. 

Ta ostatnia często prezentuje dokona−
nia płockich poetów, do których grona
należy zaliczyć również J.W. Mierzyń−
skiego. Ma na swym koncie 6 tomików
wierszy, m.in. „Witraże czasu”, „Kol−
cem słońca”, „Harpun ludzkich dusz”
i przygotowuje się do wydania kolejne−
go pt. „Rozdarta mgła.” 

Jest też autorem sztuk scenicznych
(„Straszna babunia, czyli biuro matry−
monialne”, „Powrót minionego czasu”),
adaptacji i przekładów, a także jest
członkiem Stowarzyszenia Autorów
Polskich. W 1993 r. założył Scenę Nie−
zależną „Antrakt”, o profilu skierowa−
nym na edukację teatralną dzieci i mło−
dzieży. Współpracował również z Pań−

stwową Szkołą Muzyczną w Płocku
i był, kilkakrotnie, przewodniczącym
Płockiego Komitetu Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa. Wielokrotnie odz−
naczony za działalność kulturalną przez
władze państwowe i samorządowe (Za−
służony Działacz Kultury w 1984, Me−
dal 40−lecia PRL w 1985 i Srebrny
Krzyż Zasługi 1988). Podczas sobotniej
uroczystości były kwiaty i życzenia.
Jubilat otrzymał również nagrodę
pieniężną od Marszałka Woj.
Mazowieckiego i listy gratulacyjne od
Prezydenta Płocka i Starosty Płockiego.
Poniżej jeden z wierszy jubilata. (rł)

Cytat z Tryptyku Rzymskiego
Jana Pawła II

„On wskaże” – Bóg!

Wzywam Was – Płocki Lud!

Nie czekajcie na cud,
by piękne było nasze miasto.
Kometa czeka
Z Świętą Gwiazdą.
13 – ty grudzień
wspomnień „grudy”

Lud z tarczą walki
to nie złudy.
To nie homilia.
To kazanie!
Niech Chrystus się narodzi
w sianie

Lud błogosławiąc,
sobie wierny.
Mądrością Ojczyzny
Pancerny!

Potrójny benefis

Jubilatowi (trzeci od lewej) gratulowali także koledzy z teatralnej sceny
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Barbara Ciszyńska
Pięciolatek
Dziecku płockich emerytów
ratuszowy zegar wybił pięć lat.
W zestawieniu z wiecznością
nie jest nawet oseskiem,

ale w życiu jednego pokolenia
to długi okres czasu.
Może przynieść wiele
dojrzałych owoców.

Doczekała się tego Matka
dziecka. Mogła z dumą
patrzeć jak rosło, jak
rozwijało zainteresowania...

Znów poczuliśmy się sztubakami!
zamiast w fotele wrastać,
myszką po świecie
w ę d r u j e m y!

Zamiast leniwie
przeciągać się w pościeli,
żabką lub delfinem
baseny przemierzamy,

sprawdzamy działanie
zestawu urządzeń siłowych!
By poczuć się Europejczykami,
mowę sąsiadów poznajemy!

Dzięki zdolnościom, trudowi
Koleżanek i Kolegów
odkrywamy arkana robótek
ręcznych, haftów, wycinanek!

Możemy przyozdobić mieszkanie
własnymi obrazami, wykonać 
oryginalne ozdoby choinkowe,
karty świąteczne i upominki!
Fotografowie mają ręce pełne

filmów i fotografii, by owoce
pracy sztubaków uwiecznić
i w kronikach potomnym przekazać!

A co przyniesie dziesięciolatek?

Jeśli dożyjemy, zobaczymy!
Tymczasem Opiekunom dziękujemy
za radość spotkań, za wycieczki
i za zmagania z w i e k i e m!

Płock, 24−25 marca 2007 r.

Janeczce Czaplickiej – Matce pomy−
słu – z okazji pięciolecia Uniwersytetu
Trzeciego Wieku – z serdecznym po−
dziękowaniem Autorka

Jubileuszowe strofy
W poprzednim numerze informowaliśmy, że płocki Uniwersytet Trzeciego Wieku ob−

chodzi piąte urodziny. Były kwiaty, gratulacje i... wiersz napisany specjalnie na tę okazję.

Najwytrwalsi studenci otrzymali dyplomy od rektora PWSZ prof. Aleksandra Kozłow−
skiego, wśród nich autorka wiersza
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W tym roku przypada 126. rocznica
urodzin Władysława Eugeniusza Si−
korskiego – wybitnego męża stanu,
generała broni, premiera rządu RP, na−
czelnego wodza polskich sił zbrojnych
w kraju i na emigracji w latach 1939
– 1943.

Urodził się 20 maja 1881 roku
w Hyżnem koło Rzeszowa. Uczęsz−
czał do szkoły średniej w Rzeszowie
i we Lwowie. Studiował na Politechni−
ce Lwowskiej, którą ukończył z dyplo−
mem inżyniera budowy dróg i mo−
stów. Już wtedy energicznie włączył
się w nurt życia politycznego m.in.
współtworząc organizacje niepodleg−
łościowe. Należał do zespołu inicjują−
cego powstanie Związku Walki Czyn−
nej i Związku Strzeleckiego, od 1914
roku członek naczelnego Komitetu
Narodowego. W 1918 roku został in−
ternowany na 4 miesiące. 

W czasie I wojny światowej służył
w Legionach. W wolnej Polsce awan−
sował na wysokie stopnie wojskowe,
pełnił obowiązki szefa Sztabu Gene−
ralnego WP, premiera, ministra spraw
wewnętrznych, ministra spraw woj−
skowych. Podczas wojny bolszewic−
kiej w 1920 roku dowodził Grupą Po−
leską, a następnie 5. (bitwa nad Wkrą)
i 3. Armią. W latach 1921−1922 był
szefem Sztabu Generalnego, a następ−
nie premierem i ministrem spraw
wewnętrznych. Rzecznik sojuszu pol−
sko−francuskiego. 

Po „przewrocie majowym” w 1926,
podczas którego zachował bierną po−
stawę, poświęcił się studiom zagad−
nień wojskowych i stał się otwartym
przeciwnikiem politycznym obozu Pił−
sudskiego. W 1936 roku był jednym
z inicjatorów utworzenia frontu Mor−
ges i powstania Stronnictwa Pracy.

Po klęsce wrześniowej 1939 roku
przedostał się przez Rumunię do Fran−
cji i 30 września tego roku został mia−
nowany premierem i ministrem spraw
wojskowych rządu Rzeczypospolitej
Polskiej na uchodźstwie. Dowódca
wojsk polskich we Francji (od czerwca
1940 w Wielkiej Brytanii). Dążył do
zwycięstwa nad III Rzeszą w sojuszu

z zachodnimi mocarstwami i odbudo−
wy niepodległej Rzeczypospolitej
z przedwojenną granicą wschodnią.

Zginął, w niewyjaśnionej dotąd, ka−
tastrofie lotniczej nad Gibraltarem,
wraz ze swoją córką Zofią Leśniow−
ską, w lipcu 1943 roku.

Dziś, kiedy Europa obchodzi 50.
rocznicę powstania Unii Europejskiej,
trzeba przypomnieć, że gen. Włady−
sław Sikorski był twórcą idei, która po
latach zaowocowała dzisiejszym jubi−
leuszem. Ten przewidujący polski po−
lityk, jeszcze w czasie trwania działań
wojennych, zapowiadał nowy kieru−
nek w polityce europejskiej. 11 listo−
pada 1940 roku, Sikorski i prezydent
Benesz, ogłosili polsko−czechosłowac−
ką deklarację, w myśl której, po za−

kończeniu wojny oba te państwa – nie−
podległe i suwerenne – wejdą w ścisły
związek polityczny i gospodarczy,
który stanie się podstawą nowego po−
rządku w Europie środkowej. Koncep−
cja Sikorskiego zakładała, że do bloku
wejdą także Węgry i pozostałe pań−
stwa tego regionu*. Podobne pomysły
Roberta Schumana i Konrada Adenau−
era pojawiły się 17 lat później,
w zmienionych realiach geopolitycz−
nych, których nasz wielki rodak nie
mógł przewidzieć. Marian Wilk

* Piotr Żaroń „Kierunek wschodni
w strategii wojskowo−politycznej gen.
Władysława Sikorskiego 1940−1943”,
PWN 1988

Prekursor Unii Europejskiej

Z zaciekawieniem przeczytałem artykuł
pod takim tytułem (Nr 8/167), ale w nim
nie znalazłem płocko – radziwskiej wojny.
Znalazłem za to nadzwyczaj ciekawy ma−
teriał o poległych w 1939 r. – zarówno Po−
lakach, jak i Niemcach. Niestety, jest
w tym artykuliku kilka niezbyt prawdzi−
wych tez.

Gdzie ta wojna?
Jestem przybyszem do Płocka (od

1964 r.). Takich jak ja, jest w “górnym”
Płocku 80.000. Są też i w Radziwiu, jak−
kolwiek w mniejszej znacznie ilości, cho−
ciażby dlatego, że “radziwiaków” jest tyl−
ko kilka tysięcy, z tego około 25% właśnie
w “górnym” Płocku, głównie na Podol−
szycach, bo tam uzyskali mieszkania za−
stępcze, za utracone podczas powodzi za−
torowej w 1982 roku. 

Na pewno nieliczni przybysze znają hi−
storię Płocka, nawet nie wiedzą, że właś−
nie na Radziwiu są pochowani żołnierze
z wojny polsko – niemieckiej w 1939 r.
Nie dziwi mnie, że i “radziwiacy” tych
faktów nie znają. Chwała członkom To−
warzystwa Przyjaciół Radziwia, że dotarli
do kościelnych źródeł pisanych i zweryfi−
kowali je.

Niszczenie “wrogich” tablic nagrobnych
nie jest, niestety, odosobnionym przypad−
kiem i nie dotyczy tylko PRL. Przypomnę
“likwidację” pomnika Żołnierzy Radziec−
kich i ekshumację ciał tych żołnierzy z Pla−
cu Obrońców Warszawy. A przecież ci lu−

dzie zginęli podczas wyzwalania Płocka
spod okupacji niemieckiej.... Ba, już za
czasów „Solidarności” nastąpiło zbez−
czeszczenie ewangelickiego cmentarza
niemieckiego w Maszewie, gdzie wysta−
wiono kościół katolicki. Tablicami nagrob−
nymi “wybrukowano” plac przed tym ko−
ściołem. Także cmentarz wojskowy przy
ul. Norbertańskiej nosi ślady wandalizmu
po I wojnie światowej (1914 – 1918). Ale
Płock nie jest tu wyjątkiem, że przypomnę
Toruń, Radom, czy inne miejscowości. Ale
my, Polacy, upominamy się o polskie gro−
by za granicą, zwłaszcza w Rosji, a nawet
i w Turcji (grób J. Śniadeckiej). 

Czy Radziwie i Płock mają wspólną hi−
storię?

Mają, ale dopiero od 1923 r, gdy Ra−
dziwie zostało włączone na stałe do mia−
sta Płocka. Wcześniej Radziwie było na−
wet “za granicą” (podczas wczesnej fazy
rozbiorów Polski). Tym niemniej, losy
Radziwia i Płocka czasem się splatały,
czasem rozchodziły. Zależało to nawet
od powodzi zatorowych na Wiśle. Spo−
czywający w Radziwiu na cmentarzu
Francuz Marek Lajourdie, hydrotechnik,
po ukończeniu Sorbony sprowadzony do
Polski przez księdza Stanisława Staszica,
osiadł i ożenił się w Płocku, był projek−
tantem Starego Portu w Radziwiu i kon−
serwatorem mostu pontonowego na Wi−
śle, odszukał dokumenty, że nawet
w XVIII wieku Radziwie było częścią
prawobrzeżnego Płocka (tak jak do dziś –
Rybaki). Pokochał Radziwie i tam go po−
chowano. W tym czasie Radziwie było
ponownie „za Wisłą”.

Autor tekstu nieco chyba pomylił zawo−
dy radziwiaków. Byli flisakami, furmana−
mi, ale nie było tam “panów”,,czy “forna−
li”. Są pewne przesłanki historyczne, że
właśnie na Radziwiu hetman Stefan Czar−
niecki nadał ziemię kilku Tatarom z czam−
bułu, którym dowodził nie A. Kmicic, tyl−
ko ówczesny chorąży koronny, późniejszy
król Polski Jan (III) Sobieski (!). A stało się
to po oswobodzeniu Płocka spod okupacji
szwedzkiej, pod koniec “potopu”. Jeszcze
jedna ciekawostka, związana z “górnym”
Płockiem. Otóż na pewno w XVIII w.
właśnie mieszkańcy Radziwia pełnili służ−
bę ochronną zamku i katedry na Wzgórzu
Zamkowym (“Tumską Górą” stało się ono
dopiero na przełomie XVIII/XIX w, pod−
czas kilkuletniej okupacji pruskiej).

Z poważaniem BoT

Śladem naszych publikacji

Wojna płocko – radziwska

Konstanty Bolesta Modliński

Chciałbym przypomnieć bardzo zasłużoną dla naszego
miasta postać Konstantego Bolesty Modlińskiego – litera−
ta i publicysty, działacza społecznego okresu międzywo−
jennego, współzałożyciela oddziału płockiego Towarzy−
stwa Krajoznawczego. W czerwcu przypada 120. rocznica
jego urodzin.

Urodził się w Warszawie, studiował w krakowskiej
Wyższej Szkole Przemysłowej, potem czas jakiś przeby−
wał w USA, w stanie Nebraska, gdzie współredagował ga−
zetę polonijną (przyp. redakcji).

Po powrocie do kraju w 1915 roku osiedlił się w Płocku.
Był zauroczony naszym miastem. Wniósł wielki wkład w roz−
wój płockiej prasy. Razem z Ludwikiem Rosińskim wydawał
m.in. „Kurier Płocki”, później samodzielnie „Mazowsze
Płockie i Kujawy” (1926−1930) oraz „Życie Mazowsza”
(1935−1939). W bardzo dostępny sposób opisał m.in. płockie
wydarzenia w latach 1916−1920. Tworzył także utwory lite−

rackie, głównie fraszki i wiersze, poświęcone w większości
naszemu miastu i jego bohaterskim obrońcom.

Podczas II wojny światowej ukrywał się m.in. w Krako−
wie. W styczniu 1945 roku został pierwszym powojennym
prezesem płockiego PTTK, kontynuował także pracę pub−
licystyczną, redagując w latach 1957−1959 kwartalnik
„Ochrona Przyrody” (przyp. red.). Zmarł w Płocku w 1966
roku. Załączam jeden z jego, ciągle aktualnych, wierszy.

Dalej bracia!
Dalej bracia, wszystkie stany:
Chłopy, łyki, księża, pany
Dzisiaj przodków pokolenia
Mówią wam wprost do sumienia:
– Rzućcie sporym kłótnie, zwady −
Stańcie razem do gromady!
– Wszyscy razem gdy pójdziecie −
To zasłynie Polska w świecie!

Jan Szymański

z redakcyjnej poczty��

Renowacja mogiły żołnierzy 19. pp. pochowanych w 1939 roku na cmentarzu w Radzi−
wiu



17Sygnały Płockie

*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*

Laureat literackiej nagrody NIKE
2005 Andrzej Stasiuk – prozaik, poeta
i krytyk literacki będzie gościem
Książnicy Płockiej. Przyjedzie do
Płocka 11 maja, aby promować swoją
najnowszą książkę „Fado”.

– Życie składa się z oderwanych
fragmentów, które zapadły w pamięć.
Nie spaja ich żadna logika, żaden
sens, poza tym, że przydarzyły się
właśnie mnie – przekonuje autor „Fa−
do” – książki niezwykłej, urzekającej. 

Uhonorowany wieloma nagrodami
(oprócz NIKE m.in. nagrodą Fundacji
im. Kościelskich w 1995) pisarz
w młodości był wyrzucany ze szkół,
działał w ruchu pacyfistycznym, zde−
zerterował z wojska, za co na półtora

roku trafił do więzienia. Doświadcze−
nia spod celi opisane zostały w debiu−
tanckim zbiorze opowiadań „Mury
Hebronu” (1992), w którym dał prób−
kę swojego charakterystycznego stylu,
niebywałej umiejętności łączenia
brzydoty i okrucieństwa z liryzmem,
patosu z sarkazmem i artyzmem, wy−
rafinowanego języka ujętego w poe−
tycki skrót. Kolejne powieści – świet−
ne „Opowieści galicyjskie”, „Przez
rzekę”, „Biały kruk” – ugruntowują
pozycję literacką Stasiuka. Nominacje
do NIKE otrzymują już jego wcześ−
niejsze książki „Dukla” (NIKE 1998)
i „Zima” (NIKE 2002). Zwycięskie
okazało się ”Jadąc do Babadag” – opis
podróży po Bułgarii, Rumunii, Mołda−
wii, węgierskiej, czeskiej i słowackiej
prowincji. Stasiuk – piewca wykluczo−
nych, odkrywca zapomnianych pery−
ferii Europy, zabiera nas ponownie
w metafizyczną podróż.

„Fado” – zbiór dwudziestu czterech
małych form, z których każda stanowi
odrębną historię – to symboliczny ”po−
wrót z Babadag” – melancholijna opo−
wieść drogi prowadząca z „końca
świata” ku domowi. 

Początek spotkania w Książnicy
Płockiej o godz. 18. (rł)

Stasiuk w Płocku

Na Światowy Dzień Książki (23
kwietnia) młodzież Zespołu Szkół Bu−
dowlanych nr 1 w Płocku (pod opieką
Teresy Kiełpińskiej) przygotowała in−
scenizację pt. „Człowiek i książka”.
Uczniowie przedstawili dzieje książki
od czasów starożytnych do chwili
obecnej oraz jej miejsce we współ−
czesnym świecie informacyjnym. Wi−
dowisko zostało zaprezentowane mło−
dzieży płockich szkół w Bibliotece dla
Dzieci im. W. Chotomskiej. Dzięki ta−
kiej formie, zarówno młodzi artyści

jak i odbiorcy uświadomili sobie rolę
i znaczenie książki w nauce i życiu. 

Po raz kolejny młodzież ZSB nr 1
w Płocku wykazała się talentem arty−
stycznym i otwartością na środowi−
sko lokalne. Opiekun grupy teatralnej
i uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych
nr 1 serdecznie dziękują kierownictwu
Biblioteki dla Dzieci za umożliwienie
prezentacji inscenizacji, a młodzieży
Gimnazjum nr 2 i Szkolnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego nr 1 za
uczestnictwo i ciepłe przyjęcie. T.K.

Z książką za pan brat

Ponad 230 prac plastycznych wpłynę−
ło do Młodzieżowego Domu Kultury na
rejonowy finał Międzynarodowego
Konkursu Plastycznego „Dziecko
i pies”. 23 kwietnia przy ul. Tumskiej 9
odbyło się jego rozstrzygnięcie. Jury
przyznało kilkanaście nagród w 5 kate−
goriach wiekowych (od 3 do 25 lat).

Konkurs narodził się 8 lat temu
w Młodzieżowym Domu Kultury
w Częstochowie. Początkowo ogólno−
polski, później przerodził się w mię−
dzynarodowy. Placówka co roku
otrzymuje prace nadsyłane z najdal−
szych zakątków świata., m.in. z Ar−
gentyny, Chile, Egiptu, Kuby, Libanu
i wielu, wielu innych. Rejonowemu
rozstrzygnięciu towarzyszyły warszta−
ty origami. Wystawę pokonkursową

oglądać można do 22 maja br.
w MDK od poniedziałku do piątku,
w godz. 9 – 16. (rł)

Pies, mój przyjaciel

Profesor Stanisław Portalski – przed−
wojenny absolwent „Jagiellonki”,
a obecnie prezes Polskiego Towarzy−
stwa Naukowego na Obczyźnie i wice−
prezes Światowej Rady Badań nad Po−
lonią przyjedzie do Płocka. Będzie pro−
mował książkę, której jest bohaterem,
ale po części też autorem. „Wspomnie−
nia Jagiellończyka” wydane zostały
w formie rozmowy prof. Stanisława
Portalskiego z Leszkiem Skierskim –
dziennikarzem Katolickiego Radia
Puls, a także pracownikiem Teatru Dra−
matycznego w Płocku. 

Książka odnotowuje fakty histo−
ryczne z okresu drugiej wojny świa−
towej, które nigdzie nie zostały zapi−
sane, a pozostały w pamięci już tylko
nielicznych żołnierzy, pamiętających
front wschodni i udział Wojska Pol−
skiego w walkach na różnych fron−
tach II wojny światowej. Wspomnie−
nia są też uzupełnieniem monografii
historycznej „Jagiellonki” z lat 30.
XX wieku. W publikacji znaleźć
można także wspomnienia o profeso−
rze Stanisławie Portalskim autorstwa
m.in.: Ryszarda Kaczorowskiego b.
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol−
skiej na Uchodźstwie, ks. prałata dr
Władysława Wyszowadzkiego – pro−
boszcza polskiej parafii pw. Chrystu−

sa Króla na Balham w południowym
Londynie, prof. Andrzeja Targow−
skiego – prezesa Światowej Rady Ba−
dań nad Polonią i prof. dr Ryszarda
Kotasia – sekretarza generalnego
Polskiego Towarzystwa Naukowego
na Obczyźnie. 

Spotkania z bohaterem książki, au−
torem i wydawcą odbędą się: 5 maja
(sobota) o godz. 12 w Liceum Ogól−
nokształcącym im. Władysława Ja−
giełły w Płocku oraz 11 maja (pią−
tek) o godz. 17 w Płockiej Galerii
Sztuki. (rł)

Wspomnienia 
Jagiellończyka

Miłośników szeroko pojętej piosenki
poetyckiej Spółdzielczy Dom Kultury
zaprasza do udziału w przeglądzie „Mi−
strzowie piosenki i ballady”, który orga−
nizuje 17 maja we współpracy z Wy−
działem Kultury i Sportu Urzędu Miasta
Płocka. Uczestnikami przeglądu mogą
być soliści – uczniowie szkół średnich
i studenci uczelni wyższych. Każdy mo−
że wykonać dwa utwory, zróżnicowane
w nastroju i ekspresji (piosenkę: tury−
styczną, aktorską, kabaretową, żeglar−
ską, poetycką, jazzową lub bluesową),
których łączny czas prezentacji nie mo−
że przekroczyć 10 minut. Zwycięzcy
zostaną wyłonieni w drodze głosowania

publiczności (otrzymają nagrody rze−
czowe). Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do innego podziału nagród i wy−
boru zwycięzców. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 11
maja, telefonicznie pod nr tel. 024 263
35 60, bądź osobiście w Spółdziel−
czym Domu Kultury, ul. Krzywouste−
go 3 w godzinach 8 – 20. Należy po−
dać imię i nazwisko osoby występują−
cej, ewentualnie nazwę zespołu i wa−
runki techniczne. Istnieje również
możliwość próby po wcześniejszym
ustaleniu terminu z akustykiem. SDK
wystawia na prośbę nauczycieli i ucz−
niów/studentów zaświadczenia. (rł)

Ballady i piosenki



Program zatytułowany „Mieszkanka
firmowa” rozpocznie się o godz. 18.
W bilety można zaopatrzyć się w Do−
mu Darmstadt – cena 20 zł.

Stanisław Tym jest znanym satyry−
kiem, aktorem, reżyserem i felietoni−
stą. Urodził się 17 lipca 1937 r. w Mał−
kini, w latach pięćdziesiątych XX wie−
ku studiował w Warszawie, m.in. che−
mię na Politechnice Warszawskiej,
przetwórstwo na SGGW, a także na
Wydziale Aktorskim PWST. Już
w czasie studiów pisał teksty i wystę−
pował w kabaretach studenckich, był
też bramkarzem i szatniarzem w klu−
bie studenckim Stodoła. W latach
1960 – 1972 był aktorem, autorem i re−
żyserem warszawskiego Teatru STS.

Jest autorem wielu sztuk teatralnych
(”Rozmowy przy wycinaniu lasu”),
skeczy (”Ucz się, Jasiu” w wykonaniu
Jana Kobuszewskiego, Wiesława
Michnikowskiego i Wiesława Gołasa)
i słuchowisk radiowych, a także scena−
riuszy do filmów Stanisława Barei
(„Miś”, „Co mi zrobisz, jak mnie zła−
piesz”), w których również występo−
wał i był współreżyserem. Odtwórca
niezapomnianej roli kaowca w filmie
Marka Piwowskiego „Rejs”. Współau−
tor i artysta kabaretów: Owca, Dudek,

Lopek i Wagabunda.
W drugiej połowie lat 90. pisał felie−

tony do tygodnika „Wprost”, obecnie
jest stałym felietonistą dziennika
„Rzeczpospolita”.

Zdobył wiele nagród, m.in. za naj−
lepszy scenariusz do filmu ”Rozmo−
wy kontrolowane” na FPFF w Gdyni
w 1992 roku, Nagrodę Kisiela dla
najlepszego publicysty w 1998 roku,
telewizyjnego Pegaza ”za poczucie
humoru i przenikliwość umysłu”
w 2002 roku. (j)

Dom Darmstadt zaprasza 11 maja na wieczór kabaretowy ze
Stanisławem Tymem

Mieszanka Tyma

18 Sygnały Płockie

*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*

Nazwisko Olgi Bończyk kojarzy się ze
srebrnym ekranem. Jej twarz rozpoznawa−
na jest dzięki roli anestezjolog Edyty Ku−
szyńskiej w serialu „Na dobre i na złe”.
Mało kto jednak wie, że poza aktorstwem
Olga Bończyk ma też inną pasję, śpiew.

Artystka urodziła się w 1968 roku we
Wrocławiu. Tam też odebrała gruntowne
wykształcenie muzyczne. Zaraz po matu−
rze dołączyła do Spirituals Singers Band
– jedynego w Polsce zespołu, który profe−
sjonalnie wykonuje muzykę gospel. Poza
tym śpiewała w jazzowym zespole „Salted
Peanuts”. Tuż przed ukończeniem stu−
diów wyjechała do Warszawy, gdzie pra−
cowała w studiach dubbingowych oraz ja−
ko aktorka. Do śpiewania powróciła, kie−
dy w jednym z odcinków „Na dobre i na
złe” wykonała wspaniałą balladę Włodzi−
mierza Nahornego i Jonasza Kofty pt. „Je−
go portret”. Piosenkarski comeback Boń−
czyk związany jest z recitalem „Piosenki
z klasą”. Płocka publiczność miała okazję
wysłuchać go 13 kwietnia w sali koncerto−
wej płockiej szkoły muzycznej. Program
koncertu to głównie piosenki filmowe
w polskich tłumaczeniach, m.in. Wojcie−
cha Młynarskiego i Jacka Bończyka.

Olga Bończyk już od pierwszych
dźwięków olśniła publiczność. Znane
wszystkim piosenki, za sprawą jej piękne−
go i niskiego głosu, nabrały nowego bla−
sku. Ogromnym atutem Bończyk jest
wszechstronność wokalna i umiejętność
stworzenia elektryzujących interpretacji.
„Gdzieś ponad tęczą” i „Szeptem” zaśpie−

wała lirycznie i delikatnie, w songach
„Cabaret” i „Paroles Paroles” zafascyno−
wała słuchaczy niewiarygodną mocą
i energią, a w „Gdy mi Ciebie zabraknie”
oczarowywała lekkością i humorem. Na
bis usłyszeliśmy brawurowo wykonany
„New York, New York” w oryginalnej
wersji językowej. 

Muzycy towarzyszący piosenkarce tak−
że pokazali się od jak najlepszej strony.
Potrafili połączyć trudną sztukę akompa−
niowania z pełnymi feelingu improwiza−
cjami. Spore wrażenie zrobił grający na
wibrafonie Miłosz Rutkowski. Energiczne
sola w jego wykonaniu wręcz porywały.

Piątkowy koncert dowiódł, że nawet
piosenki znane i ograne mogą nabrać no−
wych barw, jeśli tylko wezmą się za nie
świetni muzycy. Jednym słowem był to
koncert z klasą. Łukasz Grocki

Śpiewająca pani anestezjolog czyli Olga Bończyk w Płocku

Koncert z klasą

Teksty Agnieszki Osieckiej zdomi−
nowały powiatowe eliminacje 52.
Ogólnopolskiego Konkursu Recytator−
skiego i Poezji Śpiewanej, zorganizo−
wane przez Płocki Ośrodek Kultury
i Sztuki. Do tego etapu konkursu zak−
walifikowało się 12 osób.

Jury w składzie: Paweł Gładyś,
Waldemar Koperkiewicz i Tadeusz
Bystram (przewodniczący) przyznało
6 nagród. W turnieju recytatorskim
zwyciężył Krzysztof Kruk ze Spół−
dzielczego Domu Kultury. Dwie dru−
gie nagrody otrzymali: Joanna Sta−
churska z Sierpca i Adrian Kulesza
z płockiego SDK. III nagroda przypa−
dła najmłodszej uczestniczce elimina−
cji Kamili Dorobek z Młodzieżowego
Domu Kultury. Wyróżnienie specjalne

otrzymała Edyta Czachorowska
z SDK.

W kategorii poezji śpiewanej, za no−
we, interesujące interpretacje piosenek
Agnieszki Osieckiej, I nagrodę przyzna−
no Karolinie Słyk z POKiS−u, a drugą
otrzymała Iwona Opara z SDK.

Wszyscy nagrodzeni reprezentować
nas będą na przeglądzie wojewódz−
kim, który odbędzie się 5−6 maja
w Mazowieckim Centrum Kultury
i Sztuki w Warszawie. Warto dodać,
że konkurs odbywa się pod patronatem
Towarzystwa Kultury Teatralnej,
a nad finałem sprawuje pieczę Akade−
mia Teatralna im. A. Zelwerowicza.
Jedną z głównych nagród jest zalicze−
nie pierwszego etapu egzaminu wstęp−
nego na tę uczelnię. M.R.

Recytują i śpiewają Osiecką

Płockie Stowarzyszenie Twórców
Kultury i Zarząd Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Płocku,
dla uczczenia 110. rocznicy urodzin
Władysława Broniewskiego, ogłaszają
konkurs poetycki pod hasłem „Bro−
niewski dzisiaj”.

Wiersze, nigdzie dotąd nie publiko−
wane (od jednego do trzech), w trzech
egzemplarzach, opatrzone godłem
słownym, które powinno być powtó−
rzone na drugiej kopercie, zawierają−
cej dane autora (imię, nazwisko, adres,
nr telefonu), należy nadsyłać do 31

maja br. na adres: Dom Broniewskie−
go, ul. Kościuszki 24, 09−402 Płock
z dopiskiem „Konkurs poetycki”.

Na autorów najlepszych wierszy
czekają nagrody pieniężne (800, 600
i 400 zł oraz 2 wyróżnienia po 100 zł).
Ponadto wiersze nagrodzonych auto−
rów zostaną wydrukowane w tomiku
pokonkursowym. Ogłoszenie wyni−
ków i wręczenie nagród laureatom od−
będzie się w lipcu br. w Domu Bro−
niewskiego.

Dodatkowe informacje o konkursie
uzyskać można po nr tel. 602 679 950. (j)

Wiersze na urodziny

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki za−
prasza 9 maja do Domu Darmstadt na
projekcję filmu z 2003 roku, w oryginal−
nej wersji językowej pt. „Good bye, Le−
nin” w reżyserii Wolfganga Beckera.

To pomysłowa komedia o nostalgii za
minionymi czasami i o tym, jak powo−
dowany miłością do ciężko chorej matki
(partyjnej działaczki w byłej NRD) syn,
przez długi czas po zburzeniu Muru Ber−
lińskiego, utrzymywał ją w przekonaniu,
że nic się nie zmieniło i nie ma lepszego
ustroju niż socjalistyczny.

Oryginalny pomysł powrotu do cza−
sów NRD za pomocą specjalnie spre−
parowanych produktów spożywczych,
fikcyjnych wiadomości telewizyjnych,
nagrywanych na kasety wideo i prze−

bieranek, stanowi w filmie zabawne
tło dla bardzo poruszającej historii
o zagubionej życiowo kobiecie. Reży−
ser ciekawie połączył komiczny senty−
mentalizm z dramatem obyczajowym,
tworząc w efekcie współczesną tragi−
komedię, zrealizowaną z dużym wy−
czuciem i zachowaniem dobrego fil−
mowego smaku. Wykorzystał w niej
liczne materiały archiwalne z okresu
politycznych przemian Niemiec, które
znacząco wzmacniają realistyczną wy−
mowę filmowej fabuły. 

W roli pomysłowego syna zobaczy−
my Daniela Bruhla, obok niego: Katrin
Sass, Chulpan Khamatova, Maria Si−
mon i Aleksander Beyer. Początek
projekcji o godz. 17. (j)

Kino niemieckie w Domu Darmstadt

Good bye, Lenin
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Katarzyna Kowalczyk, najwybitniejsza
zawodniczka Klubu Pływackiego MZOS
Płock znów udowodniła, że jest jedną
z najlepszych polskich pływaczek w stylu
dowolnym, osiągając na dystansie 100 m
swój życiowy rekord 0.57,24 sek. 

Podczas Głównych Mistrzostw Polski
Seniorów i Młodzieżowców w Dębicy
(12−15 kwietnia) Kasia dwukrotnie stanęła
na podium; zajęła II miejsce na dystansie
100 m stylem dowolnym z wynikiem 0.57,
24 sek. ustępując tylko olimpijce z Aten
Paulinie Barzyckiej i III miejsce na dystan−
sie 200 m stylem dowolnym z czasem
2.03,97 sek., gdzie I miejsce zajęła Otylia
Jędrzejczak, a II – Paulina Barzycka,
umacniając tym swoją pozycję wśród naj−
lepszych polskich sportowców.

Obecnie płocka medalistka rozpo−
częła marsz po przepustkę do najważ−
niejszej dla każdego sportowca impre−
zy – Igrzysk Olimpijskich. Aby spełnić
swoje marzenia, Kasia musi w kolej−
nych Mistrzostwach Polski Seniorów
osiągnąć wymagane minimum, dające
jej możliwość udziału w sztafecie 4 x

200 m stylem dowolnym na igrzyskach
w Pekinie w 2008 roku.

Katarzyna Kowalczyk, na co dzień
ćwiczy pod okiem trenera Jurija Szy−
czkowa. Od 2005 roku jest w kadrze Pol−
ski seniorów. Pływanie to życiową pasja
Kasi, w której od 2006 roku wspiera ją
płocki oddział Koncernu Energetycznego
ENERGA SA. A. Niedzielak

Rekord Kasi Kowalczyk

15 kwietnia w Warszawie na Kanale
Żerańskim odbyły się Centralne Regaty
Długodystansowe. Obowiązek startu
w tych zawodach mieli zawodnicy i za−
wodniczki, którzy kandydują do repre−
zentacji seniorów i juniorów. 

Zawody te są bardzo specyficzne ze
względu na dystans (8 km), termin (począ−
tek sezonu i jeszcze ograniczony kontakt
z wodą) oraz obowiązek startu tylko na
małych typach łodzi (jedynki i dwójki).
W zawodach tych wystartowali nasi dwaj
olimpijczycy (Piotr Buchalski, Bogdan Za−
lewski) i, zdaniem trenera kadry – Wojcie−
cha Jankowskiego, start tych zawodników
potwierdził ich bezpośrednią przynależ−
ność do składu ósemki olimpijskiej. Zaraz
po tych zawodach obaj zawodnicy udali
się na zgrupowanie kadry do Wałcza. 

W regatach wystartowała również grupa
młodzieżowa, prowadzona przez trenera
i prezesa PTW w jednej osobie – Grzego−
rza Stellaka. Znalazł się on w bardzo trud−
nej sytuacji z powodu kontuzji czołowego
zawodnika Michała Grzelaka; musiał
zmieniać wszystkie wcześniejsze propozy−
cje personalne składów startowych. 

Bardzo dobrze popłynęła dwójka bez
sternika w składzie: Kamil Karolkowski
i Radosław Milczarek, zajmując III miej−
sce. Natomiast dwójka w składzie: To−

masz Cichocki, Hubert Różański po 5 km
miała najlepszy czas, ale zasłabnięcie
(kontuzja) Różańskiego zepchnęło ich na
VII miejsce (w tej dwójce naturalnym
partnerem Cichockiego jest Michał Grze−
lak). Również na swoim poziomie i zgod−
nie z oczekiwaniem trenera popłynęła
dwójka w składzie: Arkadiusz Urbaniak
i Przemysław Grzelak. W grupie mło−
dzieżowej jako udany start można uznać
jeszcze występ Mariusza Śpiegowskiego
na jedynce wagi lekkiej. 

Bezpośrednio po tych zawodach na
zgrupowanie kadry młodzieżowej do oś−
rodka w Bachotku wyjechali: Tomasz Ci−
chocki i Michał Grzelak (który zaleczył
kontuzję). Optymizmem powiało w grupie
juniorek trenera Jerzego Podsędka, gdzie
cztery zawodniczki (G. Pietrzak, A. Kwia−
tos, A.Badełko, M. Jagiełło) startując na
jedynkach zajęły miejsca od V do VIII.
W tej grupie jest jeszcze mocna zawodni−
czka Joanna Kołpak, ale choroba pozbawi−
ła ją startu w warszawskich regatach.
Również dwójka juniorów trenera Andrze−
ja Petrykowskiego w składzie: Bartosz
Niedzielski i Krzysztof Lewandowski pop−
łynęła na oczekiwanym poziomie. Dwaj
zawodnicy na jedynkach (Łukasz Karpiń−
ski i Mariusz Sochacki) uplasowali się
w środku stawki. W. Rogowski 

Zgodnie z oczekiwaniami

Pięć medali przywieźli płoccy
pływacy z mistrzostw Polski senio−
rów w Dębicy. Złote krążki zawisły
na szyi Katarzyny Żołnowskiej
i Piotra Gałki. Zawodniczka KP
MZOS Płock zwyciężyła na dystan−
sie 400 m stylem zmiennym z cza−
sem 4.52,88. 

Podobnej sztuki dokonał – podo−
pieczny Wojciecha Ostrzyckiego
– Piotr Gałka. Nasz żabkarz, poko−
nał na 50 m stylem klasycznym
swojego odwiecznego rywala, a za−
razem ubiegłorocznego mistrza Eu−
ropy, Sławomira Kuczkę z czasem
29.13s. Na dystansie o połowę dłuż−
szym triumfował wprawdzie Ku−
czko, ale srebrny medal Piotra Gał−
ki to i tak olbrzymi sukces płockie−
go zawodnika, który niedawno no−
sił się z zamiarem zakończenia ka−
riery sportowej. Tradycyjnie na po−
dium stanęła też Katarzyna Ko−
walczyk. (czytaj obok)

Nieznacznie, bo tylko o 0,05s
płocka sztafeta żeńska w składzie:
Żołnowska, Kowalczyk, Kret, Olej−
niczak, przegrała brązowy medal na
dystansie 4x100m stylem zmien−

nym. Podobnie było na dystansie
4x100m stylem dowolnym. Żoł−
nowska, Kowalczyk, Olejniczak,
Kozioł nie zdołały stanąć na po−
dium i musiały zadowolić się
czwartą lokatą. 

Podczas zawodów jednocześnie
prowadzono klasyfikację młodzie−
żowców, w której przyznano meda−
le Kasi Kowalczyk i Piotrkowi Gał−
ce, przy czym płocczanka otrzyma−
ła dodatkowo srebrny medal za wy−
ścig na 50 m stylem dowolnym.
W rywalizacji seniorów była na
szóstym miejscu, ale wyprzedziły ją
wtedy cztery zawodniczki powyżej
20. roku życia. Najwięcej w gronie
młodzieżowców zyskała 19−letnia
grzbiecistka Paulina Kret. Zdobyła
srebrny medal na 100 m stylem
grzbietowym (1.05,93) i brązowy
na 50 m (31,55). 

Warto również dodać, ze dzięki
wspaniałemu występowi w Dębicy,
płoccy pływacy są brani pod uwagę
w perspektywie występów na IO w Pe−
kinie. Szanse na olimpijski wyjazd ma−
ją: Katarzyna Żołnowska, Katarzyna
Kowalczyk i Piotr Gałka. P.N.

Kolejne medale 
pływaków

Arkadiusz Urbaniak i Przemyław Grzelak na Kanale Żerańskim

16 kwietnia rada nadzor−
cza Wisły Płock podjęła de−
cyzję o zmianie prezesa za−
rządu spółki: Krzysztofa
Dmoszyńskiego zastąpił
Marek Janicki. Powodem
takiego posunięcia były
niezadowalające wyniki
piłkarzy nożnych i nie naj−
lepszy wizerunek klubu na
rynku sportowym. 

Nowy prezes jest płoc−
czaninem, ma 38 lat i od
dziecka jest kibicem płoc−
kiej Wisły. Poprzednio pra−
cował w Telekomunikacji
Polskiej S.A. i spółce Petro−
tel na stanowisku dyrektora
handlowego. Pełnił też fun−
kcję przewodniczącego ra−
dy nadzorczej Wisły Płock,
a po zakończeniu kadencji
– członka tego organu nadzorującego
zarząd klubu. 

– Wisła musi być bardziej płockim
klubem – podkreśla Marek Janicki. 

Na konferencji prasowej, przewod−
niczący rady nadzorczej Dariusz For−
mela wielokrotnie podkreślał, iż celem
stawianym przed nowym prezesem
jest poprawa wizerunku klubu, utrzy−
manie się w obecnym sezonie w I lidze
i nawiązanie owocnej współpracy
z władzami miasta oraz z lokalnymi
przedsiębiorcami. Marek Janicki za−
pewnił, że uczyni wszystko, aby o pił−
karzach nożnych można było mówić
w pozytywnych słowach. Zamierza za−

cząć od rozmów z piłkarzami, ponie−
waż to oni najlepiej wiedzą dlaczego
ponoszą niemal same porażki. Dość
ogólnie nakreślił także sposób fun−
kcjonowania spółki Wisła. Zarządza−
nie klubem ma odbywać się zarówno
na polu sportowym, jak i finanso−
wym. I to na tej drugiej gałęzi zamie−
rza skupić się nowy prezes. Nie jest
jeszcze przesądzone, czy sprawami
sportowymi będzie zajmował się tre−
ner, czy ktoś z przygotowaniem ma−
nagerskim, ale można się domyślać, że
powołane zostanie do życia – wzorem
innych klubów – stanowisko dyrekto−
ra sportowego. P.N.

Zmiana prezesa 
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Już po raz czwarty w Szkole Pod−
stawowej nr 1 odbył się konkurs pla−
styczny pod tytułem: „Dbamy
o zdrowie: Jak spędzamy czas wol−
ny?”, w którym wzięły udział przed−
szkolaki 

z placówek nr 11, 25 i 33 oraz ucz−
niowie ze szkół podstawowych nr 1
i 6. Jury przyznało następujące na−
grody i wyróżnienia: 4 za I miejsca,
3 za II miejsca, 6 za III miejsca oraz
8 wyróżnień. W trakcie uroczystości
wręczania nagród uczniowie klasy
IIIc przedstawili inscenizację pt. „
Dbajmy o zdrowie” (na zdjęciu).

W drugiej części przedszkolaki
wzięły udział 

w konkursach promujących zdro−
wy styl życia. Dodatkową atrakcją
dla sześciolatków było zwiedzanie
placówki oraz udział w lekcjach: ma−
tematyki, j. polskiego, rysunku, mu−
zyki, j. angielskiego. Największym
powodzeniem cieszyły się zajęcia
w pracowni informatycznej.

Kolejnym konkursem, który odbył
się na terenie „Jedynki” był XI Mię−
dzyszkolny Konkurs Języka An−
gielskiego. Pomysłodawcą, autorem
i organizatorem jest Bogdan Tomasz

Karlak, nauczyciel języka angiel−
skiego w SP 1. W tegorocznym kon−
kursie wzięło udział 32 uczniów z 9
szkół miasta Płocka i powiatu płoc−
kiego. Po teście pisemnym, a następ−
nie odkodowaniu prac komisja
stwierdziła, że w klasyfikacji indy−
widualnej I miejsce zajął Edward
Mycroft z SP 23, II miejsce – Agata
Kuś z SP 23, III miejsce – Andrzej
Mioduski z SP 16, IV miejsce – Ma−
teusz Urbański z SP 16 oraz V miej−
sce – Jakub Przybylski z SP 3.
W klasyfikacji szkół I miejsce zajęła
SP 16, II miejsce− SP 23 i III miejsce
– SP 22. gos

Konkursy w „Jedynce”
Cytat
numeru

Patriotyzm nie polega 
na gwałtownych zrywach,
ale wymaga wytrwałego
oddania dla spraw kraju
przez całe życie.

Adlai Stevenson
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Rozpoczęła się kolejna edycja plebiscytu na prestiżowy tytuł „Płocczanina Roku 2006”. Tym razem kapituła nominowala
aż 5 pretendentów. Kto podczas tegorocznych Dni Historii Płocka odbierze srebrną statuetkę Bolesława III Krzywoustego,
zdecydują czytelnicy Gazety Wyborczej Płock, głosując na zamieszczanych w każdym numerze kuponach.

Kto zdobędzie tytuł?

Ks. Janusz Cegłowski –
proboszcz fary stał się po−
pularny, dzięki organizacji,
z dużym rozmachem, jubile−
uszu 650–lecia tej świątyni.
Uroczystości stały się wy−
darzeniem ogólnomiejskim
z koncertami, wystawą, se−
sją naukową i wydaniem
książki „Płocka fara w służ−
bie miastu 1356−2006”, któ−
rej jest współautorem. Pod−
czas remontu prezbiterium
przed jubileuszowymi ob−
chodami odkryto podziemne
krypty.

Halina i Stanisław Płucien−
nikowie – znani fotograficy,
którzy na kliszach utrwalili (i
to wielokrotnie) każdy cieka−
wy zakątek naszego miasta.
Choć kształcili się w innych
kierunkach (fizyka i historia
sztuki) swoją pasję realizują
z aparatem fotograficznym.
Nie ma chyba albumu, w któ−
rym nie byłoby ich zdjęć m.in.
„Małachowianka”, „Secesja
w zbiorach Muzeum Mazo−
wieckiego”, „Płock – miasto
na świetlistym szlaku”, Płocka
fara w służbie miastu”.

Renata Kutyło−Utzig –
polonistka i dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego im Sta−
nisława Małachowskiego,
znana przede wszystkim jako
współzałożycielka Teatru In−
tegracyjnego. Grają w nim
uczniowie liceum i pensjona−
riusze Domu Pomocy Spo−
łecznej w Brwilnie. Dla nie−
pełnosprawnych praca z tek−
stem i publiczne występy
(odbyło się już 5 premier) są
znakomitą terapią, a mło−
dzież uczą wrażliwości i tole−
rancji.

Mariusz Pogonowski –
aktor płockiego teatru, reali−
zujący swoje marzenia rów−
nież poza główną sceną; wraz
z kolegami przygotował kilka
przedstawień w ramach Sce−
ny Inicjatyw Aktorskich, pro−
wadzi warsztaty teatralne dla
młodzieży, założył w ubieg−
łym roku prywatny Teatr Per
Se i wyreżyserował sztukę
Calderona „Życie snem”,
w którym wystąpiły tylko
osoby niepełnosprawne –
uczestnicy warsztatów terapii
zajęciowej i DPS.

Maltańska Służba Me−
dyczna – tworzy ją ponad 30
osób, w tym 3 pielęgniarki i 5
lekarzy. Wszyscy pracują ja−
ko wolontariusze, pomagając
w szpitalu miejskim i pogoto−
wiu ratunkowym. Widać ich
podczas imprez masowych
w mieście. W ubiegłym roku
przeprowadzili kursy udziela−
nia pierwszej pomocy dla
prawie 200 osób. Działają
pod patronatem Zakonu Ka−
walerów Maltańskich.

Opr. (j)


