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Jań ski nie jest kan dy da tem na bło go -
sła wio ne go i świę te go w kla sycz nym
wy da niu. Dla te go, zda niem bp płoc -
kie go Pio tra Li be ry po stać Jań skie go
mo że in spi ro wać i mo że być atrak cyj -
na dla współ czes nych lu dzi. – To jest
re wo lu cja w my śle niu o dro dze do
świę to ści. Po pier wsze, czło wiek, któ ry
tak głę bo ko dot knął ludz kiej sła bo ści,
upadł w grze chu, na wró cił się i pub -
licz nie przyz nał „ja zgrze szy łem”.
Zro bił coś, cze go czę sto bra ku je w dzi -
siej szym ży ciu pub licz nym – tłu ma czył
bp Li be ra. – Waż na jest też ro la ja ką
speł nił wo bec Wiel kiej Emi gra cji, któ -
rej po ka zał jak w kon fron ta cji ze świa -
tem zla i cy zo wa nym być so bą i po zo -
stać chrze ści ja ni nem. 

Nie bez po wo du zwa ny był jej Apo -
sto łem. Dla te go wy da je się ide al nym
pa tro nem dla lu dzi emi gru ją cych za
chle bem. In spi ru ją ca mo że być też
idea bra ter stwa, któ rą wpro wa dzał
w ży cie w „Dom ku Jań skie go”, z któ -
re go wy ro sło Zgro ma dze nie Zmar -

twych wsta nia Pa na Na sze go Je zu sa
Chry stu sa. 

– Dla Ko ścio ła po so bo ro we go wą tek
bra ter stwa jest bar dzo waż ny. Ko ściół
XXI wieku po wi nien być co raz bar dziej
bra ter ski – pod kre ślał bp Li be ra. 

Przy ja ciel Mic kie wi cza

Ten uro dzo ny w 1807 r. w Li so wie k.
Grój ca, ab sol went Szko ły Wo je wódz kiej
Oj ców Be ne dyk ty nów w Puł tu sku, pro fe -
sor Po li tech ni ki War szaw skiej, taj ny ko -
res pon dent w pra sie za chod niej i póź niej -
szy za ło ży ciel za ko nu „zmar twych wstań -
ców”, w Pa ry żu za przy jaź nił się m.in.
z Ada mem Mic kie wi czem. Przez dłu gi
czas był kie row ni kiem pa ry skich wy dań
je go poe zji, a zwłasz cza pier wsze go wy -
da nia „Pa na Ta de u sza”. Za ło żył z nim na -
wet sto wa rzy sze nie Bra ci Zjed no czo -
nych, któ re prze trwa ło je dy nie pół ro ku. 

Na emi gra cji prze by wał od 1828 r. Po -
cząt ko wo od szedł od Ko ścio ła, przy łą -
czył się do uto pij ne go i so cja li zu ją ce go
ru chu zwo len ni ków Sa int -Si mo na. Stał

się go rą cym pro pa ga to rem pro gra mu
spra wie dli wo ści spo łecz nej. Udał się do
Lon dy nu na pół rocz ne sa mo dziel ne stu -
dia. Tam na wią zał kon tak ty z czo ło wy mi
eko no mi sta mi an giel ski mi: J.S. Mil lem
i R. Owe nem.

Do mek Jań skie go

Po wy bu chu Pow sta nia Li sto pa do -
we go zde cy do wał się wró cić do Pa ry ża
i tam po zo stać. W tym cza sie za czę ła
do Fran cji nap ły wać fa la emi gran tów
z Pol ski (Wiel ka Emi gra cja). Był m.in.
sta łym człon kiem To wa rzy stwa Li te -
rac kie go Pol skie go, re dak cji na u ko -
wych cza so pism fran cu skich i en cy klo -
pe dii, re dak to rem „Piel grzy ma Pol skie -
go” (1833), pier wszym bib lio te ka rzem
za cząt ków pol skiej bib lio te ki w Pa ry -
żu. W 1832 r. zer wał z sa in tsi mo ni sta -
mi. Wte dy za czął się je go wiel ki po -
wrót do Ko ścio ła Ka to lic kie go. Czte ry
la ta póź niej za ło żył tzw. Do mek Jań -
skie go, w któ rym spo ty ka ła się gru pa
na wró co nych przez nie go mło dych lu -
dzi. 17 lu te go 1836 r. – dzień otwar cia
„Dom ku” – uz na wa ny jest za po czą tek
Zgro ma dze nia Zmar twych wstań ców.
Cięż ka pra ca, złe odży wia nie i ciąg łe
po sty zna czą co od bi ły się na zdro wiu
Jańskiego. 

dokończenie na str. 5

W so bo tę 19 kwiet nia, w płoc kiej ka te drze, zo stał zam knię ty die ce zjal ny etap be a ty fi ka cji Bo gda na Jań skie go. Te raz zgro ma dzo na
do ku men ta cja tra fi do Rzy mu.

Pub licz ny Po kut nik, Apo stoł Emi gra cji

Trwa ko lej na edy cja ple bi scy tu Płoc -
cza nin Ro ku. Każ dy mo że wy brać oso -
bę, któ ra je go zda niem w 2007 ro ku
naj bar dziej „za ist nia ła” w na szym mie -
ście i przy czy ni ła się do je go pro mo cji.
Gło su je my na ku po nach z Ga ze ty Wy -
bor czej Płock do 23 ma ja. Og ło sze nie
wy ni ków ple bi scy tu i wrę cze nie zwy -
cięz cy sta tu et ki Bo le sła wa Krzy wo u ste -
go na stą pi 30 ma ja pod czas Dni Hi sto rii
Płoc ka.

Ka pi tu ła ós mej edy cji
ple bi scy tu do te go zasz czyt -
ne go ty tu łu no mi no wa ła: 

Mar ka Ga jew skie go –
sze fa Po ro zu mie nia Or ga -
ni za cji Kom ba tan ckich, or ga ni za -
to ra ogól no pol skie go kon kur su mło -
dzie żo we go „Lo sy żoł nie rza i orę ża
pol skie go”.

Mi ro sła wa Ła kom skie go – pla sty -
ka, wła ści cie la agen cji Via Art, au to ra

ubieg ło rocz ne go best sel le ra „W 80
stron do o ko ła Płoc ka”.

Je rze go Ma zu sia – pla sty ka, dy rek -
to ra Płoc kiej Ga le rii Sztu ki, któ ra pod
je go rzą da mi wy raź nie się roz wi nę ła
i otwo rzy ła tak że na mniej przy go to -
wa nych od bior ców.

Be a tę Jasz czak – współ za ło ży ciel -
kę i sze fo wą po wo ła ne go w koń cu
2006 ro ku Sto wa rzy sze nia Edu ka cyj -
no -Ar ty stycz ne go „Oto Ja”, pro mu ją -
ce go twór czość osób nie peł no spraw -
nych.

Pio tra Bu chal skie go, Bo gda na Za -
lew skie go – wio śla rzy i ich tre ne ra

Woj cie cha Jan kow skie go, któ rzy na
prze ło mie sier pnia i wrześ nia ubieg łe -
go ro ku na Mi strzo stwach Świa ta
w Mo na chium wy wal czy li pra wo star -
tu w ósem ce na igrzy skach olim pij -
skich w Pe ki nie. 

Przy pom nij my, że do tych czas ty tu ły
zdo by li: An na i Wik tor Bram scy
(2000), Ma rze na Ka lasz czyń ska
(2001), Bo gu sław Osiec ki (2002), To -
masz Kor ga (2003), ks. prof. Woj ciech
Gó ral ski (2004), An drzej Drze wiec ki
i Wło dzi mierz Fi ga tow ski (2005), Ha -
li na i Sta ni sław Płu cien ni ko wie
(2006). (j)

Płoc cza nin 2007
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* Ta de u szo wi Mil ke po wie rzo no obo -
wiąz ki dy rek to ra HZPiT „Dzie ci
Płoc ka” do koń ca sier pnia 2012 ro ku.

* Wg ra por tu Ma zo wiec kie go Cen -
trum Zdro wia Pub licz ne go płoc kie
dzie ci cho ru ją znacz nie czę ściej niż
w po zo sta łych re jo nach wo je wódz -
twa. Np. w 2006 ro ku na ty siąc
mło dych osób po ra dy le kar skiej
za się gnę ło 773 płoc czan, a w po -
wie cie ziem skim 305.

* Do koń ca kwiet nia moż na by ło zgła -
szać dzie ci do przed szko li. W 26
pla ców kach miej skich jest 3.500
miejsc. Li sty przy ję tych bę dą wy -
wie szo ne w po ło wie ma ja.

* Sa mo rzą dy wo je wódz kie: ma zo wiec -
ki i łódz ki pod pi sa ły (16 kwiet nia)
po ro zu mie nie w spra wie ko niecz no -
ści bu do wy cen tral ne go por tu lot ni -
cze go mię dzy War sza wą a Ło dzią.

* Na sta dio nie miej skim 10 i 11 ma ja
od bę dzie się XXX Ma zo wiec ka
Wy sta wa Psów Ra so wych.

* Mo sto stal wy grał w są dzie 4,37 mln
zł re kom pen sa ty od Płoc kie go
Przed się bior stwa Ro bót Mo sto -
wych za znacz ny wzrost cen sta li
z któ rej przy go to wy wał ele men ty
do no wej prze pra wy mo sto wej.

* Zes pół Szkół Usług i Przed się bior -
czo ści otrzy mał (18 kwiet nia)
sztan dar i imię ab pa A.J. No wo -
wiej skie go. Od sło nię to też tab li cę
pa miąt ko wą pa tro na.

* 267 kasz ta now ców okle jo nych zo -
sta ło spe cjal ny mi lep ki mi taś ma -
mi -pu łap ka mi na szro tów ka kasz -
ta now co wia czka, nisz czą ce go
drze wa w ca łej Pol sce.

* 9 ma ja o godz. 17 w au li po li tech ni ki
przy al. Ja cho wi cza od bę dzie się
spot ka nie z wi ce mar szał kiem se na -
tu Zbi gnie wem Ro ma szew skim.

* Od 18 do 20 kwiet nia w Płoc ku
trwa ły ogól no pol skie ma ne wry
człon ków Ochot ni cze go Po go to -
wia Ra tun ko we go Związ ku Har -
cer stwa Rzecz pos po li tej. Ba zę
mie li w Ma ła cho wian ce.

* Płoc ki od dział ZNP przy łą czył się do
po go to wia pro te sta cyj ne go; związ -
kow cy chcą m.in. zwię ksze nia wy -
na gro dzeń o 50%, utrzy ma nia Kar ty
Na u czy cie la, za cho wa nia pra wa do
wcześ niej szych eme ry tur.

* Zes pół tech no lo gów spół ki Or len As -
falt otrzy mał zło ty me dal i dy plom
Mi ni stra Na u ki i Szkol nic twa Wyż -
sze go za opra co wa nie me to dy wy -
twa rza nia wie lo ro dza jo wych as fal -
tów dro go wych BI TREX.

* Do Mi ni ster stwa Skar bu nie wpły nę ła
żad na ofer ta na pry wa ty za cję płoc kich
Za kła dów Mięs nych (mi mo wcześ -
niej sze go za in te re so wa nia kil ku firm).

* W or ga ni zo wa nym przez Cen trum
Edu ka cji kon kur sie ję zy ka an giel -
skie go na gro dę głów ną – in deks
Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Za wo -
do wej – zdo by ła Aga ta Grzy bow -
ska z Ma ła cho wian ki. Na to miast
w kon kur sie che micz nym 3 in dek sy
po li tech ni ki ro zdzie lo no mię dzy
Sła wo mi ra Dor na z Byd gosz czy,
Pio tra Ur bań skie go z Sier pca i Prze -
my sła wa Ró żań skie go z płoc kie go
Zes po łu Szkół Cen trum Edu ka cji.

* Koleje Mazowieckie wprowadziły 
2 oferty promocyjne: Pies gratis 
i Rower gratis. (j)

Oczysz czal nia miej ska
Agen cja Nie ru cho mo ści Rol nych zło -

ży ła pro po zy cję nie od płat ne go prze ka za -
nia na rzecz Gmi ny Płock czyn nej oczysz -
czal ni ście ków i ka na li za cji sa ni tar nej
wraz z przy le ga ją cy mi te re na mi przy ul.
Kut now skiej i Przysz kol nej. Wo do cią gi
Płoc kie po twier dzi ły za sad ność prze ję cia
oczysz czal ni w ce lu upo rząd ko wa nia gos -
po dar ki ście ko wej w tym re jo nie.

Po nie waż ANR zo bo wią za ła się jesz -
cze udzie lić sub wen cji na bu do wę prze -
pom pow ni wraz z ka na li za cją, mia sto
chęt nie zgo dzi ło się na prze ję cie tych nie -
ru cho mo ści.

Re mon ty MZGM
Za twier dzo ny zo stał plan re mon tów na

2008 rok w za so bach ad mi ni stro wa nych
przez MZGM-TBS. W su mie na ten cel
przez na czo no 1 mln 350 tys. zło tych,
z cze go 450 ty się cy na re mon ty i 900 tys.
na kon ser wa cje. Pla nu je się m.in. wy re -
mon to wać in sta la cje wod no -ka na li za cyj -
ne za 200 ty się cy, wy ko nać ro bo ty ma lar -
sko -tyn kar skie za 240 tys. zł., re mon ty
lo ka li przed za sie dle niem 50 tys. zł, usu -
wa nie awa rii i utrzy ma nie po go to wia lo -
ka tor skie go 660 ty się cy.

Pop ły ną w For li
Na sze par tner skie mia sto For li we

Wło szech za pro si ło re pre zen ta cję Płoc ka
do udzia łu w mię dzy na ro do wych za wo -
dach pły wac kich o „Pu char Miast Par t-
ner skich For li”. Na za wo dy, któ re od by -
wa ją się od 29 kwiet nia do 4 ma ja po je -
chało 16 mło dych pły wa ków z tre ne rem.
Gos po da rze po kry wa ją koszt zak wa te ro -
wa nia i wy ży wie nia, z bu dże tu Płoc ka
sfi nan so wa ne zo sta ną kosz ty tran spor tu
i ubez pie cze nia.

Pe tro bu do wa do wy na ję cia
Mia sto na by ło od PBP Pe tro bu do wa jej

by ły biu ro wiec zlo ka li zo wa ny przy ul. 3
Ma ja 16 wraz z do tych cza so wy mi użyt -
kow ni ka mi, któ rym po przed ni wła ści ciel
wy po wie dział za war te umo wy. W związ -
ku tym Pre zy dent po sta no wił wy na jąć
miesz czą ce się tam lo ka le użyt ko we
w try bie pub licz ne go prze tar gu nie o gra ni -
czo ne go. Staw ki wy wo ław cze w wię kszo -
ści przy pad ków wy no szą 10 zł za mkw.

Ak tu a li za cja op łat za grun ty
Pre zy dent za rzą dził wy ce nę grun tów

Skar bu Pań stwa, bę dą cych w użyt ko wa -
niu wie czy stym osób fi zycz nych i praw -
nych oraz w trwa łym za rzą dzie jed no stek
or ga ni za cyj nych, nie po sia da ją cych oso -
bo wo ści praw nej. W 2008 ro ku prze wi -
dzia no zak tu a li zo wa nie op łat rocz nych
dla oko ło 260 użyt kow ni ków wie czy -
stych. Zmia na wy so ko ści op łat obej mie
90 dzia łek ewi den cyj nych o łącz nej po -
wierz chni po nad 62 ha. (j)
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Mi nęło pół mie sią caPre zy dent za rzą dził

Agen cja Re wi ta li za cji Sta rów ki
ARS Spół ka z o.o. za koń czy ła in we -
sty cję, po le ga ją cą na wy bu do wa niu
bu dyn ku miesz kal ne go wie lo ro dzin ne -
go z usłu ga mi w par te rze przy ul. Ma -
ła chow skie go 4, w miej scu ro ze bra nej
ofi cy ny po łud nio wej bu dyn ku znaj du -
ją ce go się przy ul. Grodz kiej 8. Wy ko -
naw cą by ła fir ma „SZUR GOT”, we -
dług pro jek tu przy go to wa ne go przez
płoc ki Bu do plan.

W wy ni ku prac pow stał bu dy nek no -
wo czes ny, ale na wią zu ją cy cha rak te rem
do sta ro miej skie go kli ma tu; 3,5 kon dy -
gna cyj ny z dwo ma lo ka la mi usłu go wy -
mi o pow. 44,80 m2 i 38,40 m2 na par -
te rze – do wy na ję cia oraz dzie wię cio ma
lo ka la mi miesz kal ny mi o po wierz -
chniach od 20,46 m2 do 64,72 m2 na I,
II pię trze i pod da szu, któ re zo sta ły
wcześ niej sprze da ne. 

Bu dy nek jest wy po sa żo ny w wę zeł
c.o. i ogrze wa ny z miej skiej sie ci ciep -
łow ni czej. Stan dard wy koń cze nia  – de -
we lo per ski. Do dat ko wo wy po sa żo ny
jest w in sta la cję te le fo nicz ną, TV-Sat,
do sto so wa ny do od bio ru te le wi zji kab -
lo wej, do mo fo n.

Za pro jek to wa ny bu dy nek pow stał
w miej scu ro ze bra nej w 2004 r. rów -
no leg łej do bu dyn ku fron to we go (od

ul. Ma ła chow skie go) ofi cy ny ka mie -
ni cy Grodz ka 8. Ka mie ni ca fron to wa
zo sta ła wy bu do wa na w 1863 ro ku ja -
ko par te ro wa. W 1919 ro ku do bu do -
wa no do niej pię tro. Bu dy nek fron to -
wy ma wy mia ry w pla nie 22,40 x
10,30 m i wy so kość w ka le ni cy 11,80
m. Po sia da tak że 2 pro sto pa dłe ofi cy -
ny. Bu do wla jest bo ga to de ko ro wa na;
ca ła ele wa cja jest bo nio wa na, bal ko ny
że liw ne, zdo bio ne. Po nad to nad ok na -
mi są pro fi le cią gnio ne w po sta ci
obra mo wań. (j)

No wa Ma ła chow skie go 4

Fi nan so wa ny z bu dże tu mia sta pro -
gram pro fi lak ty ki i wczes ne go wy kry -
wa nia no wo two rów sut ka adre so wa ny
jest do ko biet, któ re do tych czas nie le -
czy ły się z po wo du scho rzeń gru czo łu
pier sio we go. W ra mach pro jek tu prze -
wi dzia ne są na stę pu ją ce świad cze nia:
prze pro wa dze nie wy wia du, ba da nie
mam mo gra ficz ne, edu ka cja in dy wi du al -
na i gru po wa w za kre sie pro fi lak ty ki no -
wo two rów sut ka, ba da nie USG sut ków
(w przy pad ku stwier dze nia nie pra wi dło -

wo ści w ba da niu mam mo gra ficz nym
i pal pa cyj nym) oraz biop sja cien ko ig ło -
wa (w przy pad ku stwier dze nia nie pra -
wi dło wo ści w ba da niu mam mo gra ficz -
nym i USG pier si). 

Ba da nia są wy ko ny wa ne w Cen trum
Me dycz nym „OME GA”, przy ul. Kró le -
wiec kiej 24a. Pa cjen tki w wie ku od 35
do 49 lat mo gą re je stro wać się oso bi -
ście w przy chod ni lub te le fo nicz nie
(024 269-26-20, 024 367-63-41 lub 024
367-63-42). ag

Za pro sze nie na mam mo gra fię

Płoc ka Pań stwo wa Wyż sza Szko ła
Za wo do wa bę dzie współ pra co wać z Ro -
syj skim No wym Uni wer sy te tem. 14
kwiet nia rek tor PWSZ Alek san der Koz -
łow ski i pro rek tor ro syj skiej uczel ni
Wła di mir A. Mi na jew pod pi sa li po ro zu -
mie nie.

– Ma my pod pi sa nych już osiem na ście
umów o współ pra cy z uczel nia mi pań -
stwo wy mi i pry wat ny mi oraz z in sty tu -
cja mi kul tu ral ny mi, spo łecz ny mi i sa mo -
rzą do wy mi – mó wił pod czas uro czy sto -
ści Koz łow ski. – Mam na dzie ję, że
z Mosk wą ta współ pra ca bę dzie rów nie
in ten syw na. 

– Pod czas wcześ niej szych spot kań
zna le źliś my wie le pun któw stycz nych
– do dał Mi na jew. – Do ty czy ły one przy -
go to wa nia ję zy ko we go, współ pra cy
w dzie dzi nie tech no lo gii in for ma cyj nej,

pe da go gi ki i psy cho lo gii. Wszyst kie te
kie run ki dzia ła ją na na szym uni wer sy te -
cie. Mam na dzie ję, że na sze pla ny szyb -
ko wpro wa dzi my w ży cie.

Obie uczel nie chcą or ga ni zo wać sta że
dla pra cow ni ków na u ko wo -dy dak tycz -
nych, stu den tów, dok to ran tów i pra cow -
ni ków ad mi ni stra cji. Po nad to chcą pro -
wa dzić wspól ne ba da nia na u ko we, me -
to dycz ne oraz tech no lo gicz ne. Efek tem
współ pra cy ma ją być tak że wspól ne
kon fe ren cje, sym po zja, se mi na ria i let -
nie szko ły ję zy ko we. Po nad to w przy -
szło ści ma ją pow stać wspól ne po dręcz -
ni ki i po mo ce na u ko we. 

No wy Ro syj ski Uni wer sy tet kształ ci
po nad 30 tys. stu den tów. Głów ną sie -
dzi bę ma w Mosk wie, gdzie uczy się 10
tys. osób. Resz ta stu diu je w fi liach
i przed sta wi ciel stwach. (m.d.)

Kie ru nek: wschód

Mu ze um dłu żej
W związ ku z roz po czę ciem se zo nu let nie -

go, od 1 ma ja go dzi ny otwar cia Mu ze um
Mazowieckiego ule ga ją zmia nie. Przez naj -
bliż sze pół ro ku pla ców ka bę dzie otwar ta od
wtor ku do nie dzie li w godz. 10 – 17. W po nie -
dzia łek mu ze um bę dzie nie czyn ne. W okre sie
świąt ma jo wych i pier wsze go ma jo we go we -
e ken du, tj. od 1 (czwar tek) do 4 ma ja (nie -
dzie la) mu ze um bę dzie otwar te. (rł)



Do po ło wy grud nia po win na za koń -
czyć się bu do wa seg men tu dy dak tycz -
ne go w ra mach roz bu do wy Ja giel lon ki.

Obec nie obiekt znaj du je się w sta nie
su ro wym otwar tym. Usta wia ne są krok -
wie pod dach, któ ry wy ło żo ny zo sta nie
bla chów ką. Wew nątrz bu dyn ku ukła da -
ne są in sta la cje: sa ni tar ne, elek trycz ne
i wen ty la cyj ne. 

Na zew nątrz wy ko na no już oko ło 60
proc. dróg do ja zdo wych, ście żek i chod -
ni ków. 

Wej ście głów ne do bu dyn ku dy dak -
tycz ne go bę dzie od uli cy 3 Ma ja. Do dat -
ko we wej ścia prze wi dzia no od stro ny

in ter na tu oraz od po łud nia i za cho du,
czy li od stro ny te re nów spor to wych.
No wy seg ment bę dzie miał po nad 3 ty -
sią ce me trów kwa dra to wych. Bę dzie to
bu dy nek wol no sto ją cy, trzy kon dy gna -
cyj ny, nie pod piw ni czo ny z ko per to wym
da chem. Na par te rze znaj dą się: wej ście
głów ne, hol z kio skiem, po miesz cze nia
tech nicz ne, szat nie (rów nież spe cjal ne
dla ćwi czą cych na otwar tych te re nach
spor to wych) oraz bib lio te ka z czy tel nią.

Na pię trze po za sa la mi lek cyj ny mi za -
pro jek to wa ne zo sta ły dwa po ko je dla
na u czy cie li z anek sem ku chen nym. Ca -
łe dru gie pię tro prze wi dzia no na sa le
lek cyj ne.

W su mie, w ca łym seg men cie znaj -
dzie się 14 sal lek cyj nych dla oko ło 400
ucz niów. W bu dyn ku będą po dwie pra -
cow nie che micz ne i bio lo gicz ne z za ple -
cza mi. Ga bi ne ty che micz ne na pię trze
po sia dać bę dą wspól ne za ple cze. Jed na
z klas przez na czo na zo sta nie do pro wa -
dze nia ćwi czeń przez ucz niów w gru -
pach przy sto le usta wio nym wzdłuż sa -
li, a dru ga do pro wa dze nia za jęć przez
na u czy cie la.

Ca ły obiekt przy sto so wa ny zo sta nie
do po trzeb osób nie peł no spraw nych.
Do ja zdy, chod ni ki oraz par kin gi wy ko -
na ne zo sta ną z kost ki bru ko wej. Po mię -
dzy no wym seg men tem a ist nie ją cym
bu dyn kiem li ce um oraz ba se nem pow -
sta nie plac re kre a cyj ny z „wys pa mi”
zie le ni ni skiej i wy so kiej. M.D.
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Do bie ga koń ca re mont am fi te a tru.
Przez dwa ty god nie trwał mon taż py lo -
nów. Przy pom nij my, że pra ce w am fi te -
a trze by ły ko niecz ne, gdyż oka za ło się,
że gło wi ce py lo nów, któ re mia ły pod -
trzy my wać mem bra nę da chu by ły zbyt
sła be. Dla te go trze ba by ło zdjąć dach,

wzmoc nić py lo ny i po now nie usta wić
mem bra nę nad obiek tem. 

Wy ko naw cą ro bót jest kon sor cjum
firm Vec tra i BBR Pol ska. Przy go to wa -
niem kon struk cji sta lo wej za ję ła się fir -
ma WI MET. Wszyst ko od by wa ło się
zgod nie z pro jek tem ro bót re mon to -
wych, przy go to wa nych przez Kon sul ta -
cyj ne Biu ro Pro jek to we Krzysz to fa Żół -
tow skie go. (m.d.)

Co raz bli żej

OR LEN In ter na tio nal Ex plo ra tion &
Pro duc tion Com pa ny BV, z Gru py Ka pi -
ta ło wej PKN OR LEN, zy ska pra wo do
45% udzia łu w kon ce sji na po szu ki wa nie
i wy do by cie ro py naf to wej oraz ga zu
ziem ne go w szel fie Mo rza Bał tyc kie go.
Spół ka pod pi sa ła umo wę za ku pu 50%
udzia łów w spół ce Odin Ener gi Lat vi ja. 

Przed mio tem dzia łal no ści Odin Ener gi
Lat vi ja jest prze de wszyst kim po szu ki -
wa nie, roz poz na wa nie i wy do by wa nie
wę glo wo do rów. W wy ni ku za war cia
umo wy, OR LEN In ter na tio nal Ex plo ra -
tion & Pro duc tion na był 50% udzia łów,
za łącz ną su mę 950 000 USD. W mo -
men cie do ko na nia zap ła ty OR LEN In ter -
na tio nal Ex plo ra tion & Pro duc tion sta nie
się wła ści cie lem praw do 45% udzia łu
w kon ce sjach na po szu ki wa nie i wy do -
by cie ro py naf to wej i ga zu ziem ne go
w ło tew skiej stre fie eko no micz nej Mo rza
Bał tyc kie go. Rów no cześ nie zo sta ła za -
war ta umo wa na by cia po zo sta łych 50%
udzia łów Odin Ener gi Lat vi ja, przez par -

tne ra PKN OR LEN, spół kę Ku wa it Ener -
gy Com pa ny, przy czym stro ną tran sak cji
by ła spół ka za leż na Ku wa it Ener gy Ne -
ther lands Cor po ra tion. 

– Ta tran sak cja po twier dza, że kon sek -
wen tnie ale z roz wa gą dą ży my do re a li -
za cji na szej stra te gii up stra e mu. Ogra ni -
cza jąc ry zy ka, zgod nie z za ło że nia mi, na -
by liś my pa kiet udzia łów bez po dej mo wa -
nia ro li ope ra to ra. Szcze gól nie waż ne
w tym pro jek cie jest po ło że nie ge o gra -
ficz ne złóż, któ re poz wa la na bez poś red -
nie za o pa try wa nie na szych ra fi ne rii
w Pol sce i na Li twie. Nie za mie rza my na
tym eta pie po dej mo wać się ro li ope ra to -
ra, ale chce my się bacz nie przy glą dać,
stop nio wo bu do wać swo je kom pe ten cje
w tym za kre sie – po wie dział Wie sław
Pru gar, dy rek tor Biu ra Po szu ki wań
i Wy do by cia PKN OR LEN i pre zes za -
rzą du OR LEN In ter na tio nal Ex plo ra tion
& Pro duc tion. 

Biu ro Pra so we
PKN Or len

Orlen na Szelfie Bałtyckim

Kon sor cjum pię ciu firm zaj mie się
bu do wą ko lej nych dróg do ja zdo wych
do no we go mo stu. 

Zwy cię ży ło ono w dru gim eta pie
prze tar gu, w któ rym de cy do wa ła ce na.
Kon sor cjum za pro po no wa ło, że wy ko na
in we sty cję za nie ca łe 60 mln zł. Dru ga
fir ma, któ ra zło ży ła ofer tę – Bu di mex
Dro mex wy li czył, że pra ce kosz to wać
bę dą 22 mln zł wię cej. 

Na plac bu do wy pra cow ni cy war -
szaw skie go Po li me xu -Mo sto stal, Do -
pra sta vu ze sło wac kiej Bra ty sła wy,
płoc kie go Przed się bior stwa Ro bót Dro -
go wych i Przed się bior stwa In sta la cyj -
no -U słu go we go „We resz czyń ski” oraz
go sty niń skie go Przed się bior stwa Ro bót

Dro go wo -Bu do wla nych wej dą naj praw -
do po dob niej w ma ju. Pra ce bę dą trwa ły
na od cin ku od węz ła Do brzy kow ska do
węz ła Gó ry. W ra mach za da nia ma zo -
stać wy bu do wa ne też 190 me trów ul.
Bro war nej, któ ra bę dzie biec od dro gi
do ja zdo wej do mo stu w kie run ku ul.
Piw nej. Od ci nek od To kar do Cie cho -
mic bę dzie miał dłu gość 4,5 km i bę dzie
dwu pas mów ką, któ ra przet nie ul. Cie -
cho mic ką, prze cho dząc pod nie du żym
wia duk tem. 

Dzię ki pow sta niu ko lej ne go od cin ka
dróg do ja zdo wych część ru chu cię ża ro -
we go kie ro wać się bę dzie na no wy
most. 

Za koń cze nie prac na ca łym od cin ku
po win no na stą pić w ma ju 2009 ro ku. 

(m.d.)

Kon sor cjum na dro gi

Przy chod nia Re ha bi li ta cyj na przy ul.
Ty siąc le cia 13 przyj mu je już w no wym
bu dyn ku.

Dwu kon dy gna cyj ny obiekt pow stał
na ty łach do tych cza so wej sie dzi by przy -
chod ni. Ma bli sko 2 tys. mkw. Na par te -
rze znaj du je się hol z szat nią, po cze kal -
nia, re je stra cja oraz po ko je za bie gów re -
ha bi li ta cyj nych. Na pię trze zlo ka li zo -
wa no sa le ćwi czeń gru po wych i in dy wi -
du al nych, a tak że sa lę ćwi czeń blo czko -
wych. W pro jek cie uw zględ nio no rów -
nież pra cow nie krio te ra pii i ciep ło lecz -
nic twa. Na obu po zio mach zna laz ły się
po miesz cze nia ad mi ni stra cyj ne, za ple -
cze sa ni tar ne i po rząd ko we, po ko je ba -
dań oraz za ple cze so cjal ne per so ne lu.
W piw ni cy za pla no wa no szat nie dla
per so ne lu oraz po miesz cze nia tech nicz -
ne. W tej chwi li Płoc ki ZOZ za bie ga
o po zy ska nie środ ków na do po sa że nie
obiek tu. 

Po wy pro wadz ce przy chod ni fir ma
przy stą pi ła do mo der ni za cji sta re go bu -
dyn ku. Znaj dzie się w nim Za kład Pie lę -
gna cyj no -O pie kuń czy (obec nie pla ców -
ka zaj mu je część od dzia łu wew nętrz ne -
go w Szpi ta lu Świę tej Trój cy). Obiekt
jest dwu kon dy gna cyj ny, nie pod piw ni -
czo ny, wy ko na ny w tech no lo gii tra dy -
cyj nej. Po cząt ko wo znaj do wał się
w nim żło bek. By do sto so wać go do no -
wych po trzeb, ko niecz ne jest sku cie ist -
nie ją cych tyn ków wew nętrz nych i zew -
nętrz nych, wy bu rze nie przy bu dó wek

i niek tó rych ścian oraz wy bu do wa nie
no wych kla tek scho do wych. Za kład bę -
dzie miał do dys po zy cji 15 po koi 3-łóż -
ko wych i 3 po ko je 2-łóż ko we – w su mie
50 miejsc. Prze wi dzia no tak że po miesz -
cze nia na punkt pie lę gniar ski, bru dow -
ni ki, kuch nię od dzia ło wą i sa ni ta ria ty.
Po prze bu do wie bu dy nek bę dzie miał
po nad 800 mkw.

Za gos po da ro wa ny zo sta nie rów nież
te ren wo kół kom plek su. Po ja wi się 15
no wo po sa dzo nych drzew ozdob nych.
Pow sta ną par kin gi i chod ni ki. 

Pra ce pro wa dzi Fir ma Re mon to wo -
Bu do wla na „Li pow ski”. Na wy wią za nie
się z za da nia ma czas do koń ca ma ja br.
Koszt in we sty cji to po nad 7 mln zł. mk

Re ha bi li ta cja po prze pro wadz ce

W lep szych wa run kach
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Ko lej ne pa ry otrzy ma ły w Urzę dzie
Sta nu Cy wil ne go me da le za dłu go let nie
po ży cie mał żeń skie.

Tym ra zem na ślub nym ko bier cu, 9
kwiet nia, po now nie sta nę li pań stwo:
Adol fi na i Ma rian Je rzy ko wie, Jó ze fa
i Jó zef Przed peł scy, Te re sa i Jó zef Sa -
wic cy (na zdję ciu), Bro ni sła wa i Sta ni -
sław Stą po ro wie i Te re sa i Sta ni sław
Wól tań scy. W Pa ła cu Ślu bów ju bi la tów
po wi ta ła El żbie ta Wa si lew ska, kie row -
nik Urzę du Sta nu Cy wil ne go. Ży cze nia
bo ha te rom wie czo ru zło żył tak że Pre zy -
dent Płoc ka Mi ro sław Mi lew ski. Spe -
cjal nie dla ju bi la tów wy stą pił Ka me ral -
ny Zes pół Wo kal ny Płoc kie go Oś rod ka
Kul tu ry i Sztu ki. A póź niej mał żon ko -
wie ze wzru sze niem przyj mo wa li od go -
ści ży cze nia i kwia ty oraz po zo wa li do
pa miąt ko wych zdjęć. 

Ty dzień póź niej, 16 kwiet nia, świę to -
wa ły ko lej ne pa ry: Ire na i Jan Chle wiń -
scy, Al fre da i Sła wo mir Gło wac cy, Jad -
wi ga i Ze no biusz Mać kow scy, Te re sa
i Jó zef Pe ło wie oraz Zo fia i Ro man Piąt -
kow scy. W trak cie ce re mo nii bo ha te ro -
wie wie czo ru wraz ze zgro ma dzo ny mi
goś ćmi wy słu cha li wy stę pu Ka me ral ne -
go Chó ru Mło dzie żo we go z III LO pod
dy rek cją Ma cie ja Bień ka.

Me dal „Za dłu go let nie po ży cie mał -
żeń skie“ na da je Pre zy dent Rzecz pos po -
li tej Pol skiej. Mo gą go otrzy mać pa ry,
któ re prze ży ły ze so bą co naj mniej 50
lat. Wy star czy zgło sić się do płoc kie go
Urzę du Sta nu Cy wil ne go z do wo da mi
oso bi sty mi ju bi la tów i od pi sem ak tu
mał żeń stwa, je śli ślub nie był za war ty
w Płoc ku. mk

Zło te go dy w USC

17 – 18 ma ja 2008 we Lwo wie (ho tel
”Sput nik”) or ga ni zo wa na jest XXVII
Mię dzy na ro do wa Pol sko – Ukra iń ska
kon fe ren cja na te mat „Pol ska – Ukra i -
na: sa mi bu du je my przy szłość”.
Uczest ni cy kon fe ren cji otrzy ma ją ak tu -
al ne in for ma cje han dlo wo -gos po dar -
cze, bę dą mie li moż li wość za poz na nia
się z no wy mi prze pi sa mi ex por to wo -
im por to wy mi, do wie dzą się w co war to
in we sto wać na Ukra i nie, jak na być nie -
ru cho mość itp. Pro gram kon fe ren cji
skie ro wa ny jest do: wła ści cie li i dy rek -

to rów firm i przed sta wi cielstw, in sty tu -
cji i or ga ni za cji, przed sta wi cie le ma -
łych, śred nich i du żych przed się -
biorstw, ka dry za rzą dza ją cej, spe cja li -
stów w za kre sie mar ke tin gu i han dlu,
za in te re so wa nych zby tem to wa rów
i usług na Ukra i nę, a tak że za ło że niem
przed sta wi ciel stwa, przed się bior stwa,
spół ki, fi lii.

Szcze gó ło wy pro gram kon fe ren cji
i kwe stio na riusz zgło sze nio wy umiesz -
czo ne są na stro nie http://www.se mi -
nar.pl.ua (j)

Two ja fir ma na Ukra i nie

To masz Grze la do tych cza so wy pre -
zes za rzą du OR LEN Tran sport SA, zo -
stał po wo ła ny na sta no wi sko dy rek to ra
wy ko naw cze go jed ne go z naj wię kszych
ob sza rów PKN OR LEN. Je go za da niem
bę dzie wdro że nie za sad za rzą dza nia
seg men to we go w ob sza rze lo gi sty ki
w Gru pie Ka pi ta ło wej oraz opra co wa nie
i wpro wa dze nie stra te gii lo gi sty ki dla
wszyst kich ryn ków dzia łal no ści kon cer -
nu w Pol sce, Cze chach i na Li twie.

No wo po wo ła ny dy rek tor wy ko naw -
czy po sia da du że do świad cze nie we

wdra ża niu no wa tor skich roz wią zań oraz
spraw dzo ne pre dys po zy cje me ne dżer -
skie do re a li za cji no wych za dań. Ma na
swo im kon cie za wo do wym wie le klu -
czo wych dla Kon cer nu pro jek tów: m.in.
wpro wa dze nie pa liw szla chet nych Ver -
va do sie ci sta cji „Pre mium” oraz roz -
wój sie ci eko no micz nej „Bli ska”. Po -
nad to ko or dy no wał przy go to wa nie stra -
te gii dla bio pa liw, a tak że wdro że nie no -
wej stra te gii dla OR LEN GAZ, spół ki
z Gru py Ka pi ta ło wej dzia ła ją cej w bran -
ży ga zu płyn ne go. B.C.

Dy rek tor od lo gi sty ki

Już po raz dru gi oso by nie peł no spraw -
ne mog ły sko rzy stać z ofert przed sta wio -
nych na Tar gach Pra cy. Im pre za od by ła
się 17 kwiet nia w Do mu Tech ni ka. Or ga -
ni za to ra mi by li: Wo je wódz ki Urząd Pra cy
w War sza wie (fi lia w Płoc ku), Po wia to wy
Urząd Pra cy, Miej ski Urząd Pra cy oraz
Miej ski Oś ro dek Po mo cy Spo łecz nej. 

Na tar gach za in te re so wa ni mo gli za -
poz nać się z ofer ta mi pra cy, przy go to wa -
ny mi przez 40 wy staw ców. Oprócz ulo -
tek, fol de rów i ogól nej pre zen ta cji, fir my
przy go to wa ły spe cjal ne kar ty re kru ta cyj -
ne. Szu ka ją cy pra cy mo gli je wy peł nić
i zło żyć na miej scu, bez poś red nio u pra -
co daw ców. Pod czas tar gów moż na by ło
za poz nać się z dzia łal no ści firm róż nych
branż, m.in.: bu do wla nej, in for ma tycz nej,
prze twór stwa mięs ne go, sprzą ta ją cych,
ho te lar skich. Za in te re so wa ni mo gli zło -
żyć swo je ofer ty na sta no wi ska m.in. kie -
row cy, po ko jów ki, po moc ni ka ku cha rza,
czy pra cow ni ka pral ni. 

Oprócz przed się bior ców za pre zen to wa -
ły się szko ły wyż sze. Nie za bra kło też sto -
isk in for ma cyj nych, np. Pol skiej Or ga ni -
za cji Pra co daw ców Osób Nie peł no spraw -

nych, Iz by Gos po dar czej Re gio nu Płoc -
kie go, czy Pań stwo wej In spek cji Pra cy.
Moż na rów nież by ło za poz nać się z dzia -
łal no ścią fun da cji i sto wa rzy szeń, dzia ła -
ją cych na rzecz osób z róż ny mi nie peł no -
spraw no ścia mi, a war szta ty te ra pii za ję -
cio wej za pre zen to wa ły swo je do ko na nia. 

Pod czas tar gów nie mog ło za brak nąć
czę ści bar dziej ofi cjal nej. Ma rze na Ka -
lasz czyń ska -Ki kie wicz, rzecz nik osób
nie peł no spraw nych mó wi ła m.in. o za -
trud nie niu osób nie peł no spraw nych na
otwar tym ryn ku pra cy. Eu ro pej ski Fun -
dusz Spo łecz ny dla nie peł no spraw nych
za pre zen to wa ła Ewa Pie trzak, a Da riusz
Na wroc ki wyg ło sił re fe rat nt. eko no mii
spo łecz nej oraz szans za trud nie nia i roz -
wo ju osób nie peł no spraw nych. 

Na za koń cze nie swo je do ko na nia ar ty -
stycz ne za pre zen to wa ły zes po ły z do mów
po mo cy spo łecz nej oraz war szta tów te ra -
pii za ję cio wej.

Pa tro nat ho no ro wy nad tar ga mi ob ję li:
mar sza łek wo je wódz twa ma zo wiec kie go
– Adam Stru zik, pre zy dent Płoc ka – Mi -
ro sław Mi lew ski oraz sta ro sta po wia tu
płoc kie go – Mi chał Bosz ko. (m.d.)

Szan sa na za trud nie nie

Zgod nie z art. 1 usta wy o cza so wym
po słu gi wa niu się do wo da mi wy da ny mi
przed 1 stycz nia 2001 r., do ku men ty, je -
śli zo sta ły wy da ne przed tą da tą, nie sta -
no wią od 1 kwiet nia 2008 r. do ku men tu
stwier dza ją ce go toż sa mość. 

Tym cza sem do Za kła du Ubez pie czeń
Spo łecz nych w dal szym cią gu o świad -
cze nia wy stę pu ją oso by, któ re do ku -
men tu ją swo ją toż sa mość do wo da mi
oso bi sty mi wy da ny mi przed 1 stycz nia
2001 r. i jed no cześ nie nie dys po nu ją
pasz por tem.

W wie lu przy pad kach klien ci ZUS są
oso ba mi w po de szłym wie ku lub nie peł -
no spraw ny mi. Bio rąc pod uwa gę te
szcze gól ne oko licz no ści ZUS bę dzie
przyj mo wać ja ko po twier dze nie toż -
sa mo ści klien ta do wód oso bi sty wy -

sta wio ny przed dniem 1 stycz nia
2001 r. – przez okres 6 mie się cy tj. do
30 wrześ nia 2008 r. Wa run kiem jest
pod pi sa nie przez ta kie oso by oświad -
cze nia, zo bo wią zu ją ce go do do peł nie -
nia obo wiąz ku wy mia ny do wo du oso -
bi ste go zgod nie z obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi.

Obo wią zek zło że nia oświad cze nia nie
do ty czy osób, któ re udo ku men tu ją, że
zło ży ły już wnio sek o wy da nie no we go
do wo du oso bi ste go.

Bie żą ce for mal no ści w ZUS moż na
za ła twić bez ko niecz no ści po sia da nia
no we go do wo du oso bi ste go, je śli po da
się nu mer NIP i PE SEL oraz przed sta wi
waż ny pasz port. 

Bar ba ra Smar dzew ska -Czmiel
(rzecz nik pra so wy O/ZUS w Płoc ku) 

ZUS in for mu je

Nie masz no we go do wo du? 
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dokończenie ze str. 1

Zmarł w wie ku 33 lat, 2 lip ca 1840 r. w Rzy mie. Na
tab li cy gro bo wej umiesz czo no na pis: Tu spo czy wa
ma ją cy zmar twych wstać ś.p. Bo gdan Jań ski, pier wszy
jaw ny po kut nik i apo stoł emi gra cji pol skiej we Fran -
cji. 23 stycz nia 1956 je go pro chy prze nie sio no do ko -
ścio ła Zmar twych wstań ców w Rzy mie. 

Zam knię ty pro ces 

Pro ces be a ty fi ka cyj ny i ka no ni za cyj ny Bo gda na Jań -
skie go na wnio sek Zgro ma dze nia Zmar twych wsta nia
roz po czął się 14 ma ja 2005 r. Pod czas eta pu die ce zjal ne -
go wy słu cha no m.in. 14 świad ków oraz od czy ta no pis ma
i li sty Słu gi Bo że go. W su mie od by ło się 25 po sie dzeń
spe cjal ne go try bu na łu, ostat nie w so bo tę 19 kwiet nia.
Z tej oka zji od pra wio na zo sta ła uro czy sta msza świę ta,
któ rej prze wod ni czył bi skup płoc ki Piotr Li be ra. Na zam -
knię cie die ce zjal ne go eta pu pro ce su przy je cha li wier ni
i kap ła ni z ca łej Pol ski oraz za rząd Zmar twych wstań ców
z Rzy mu. Do Rzy mu, do Kon gre ga cji ds. Świę tych, tra fi
te raz ca ła ze bra na w Płoc ku do ku men ta cja. – Zo sta nie

pod da na oce nie za cho wa nia norm pra wa ka no niczne go.
Je że li nie bę dzie żad nych uchy bień, zo sta nie wy da ny de -
kret o waż no ści pro ce su na eta pie die ce zjal nym. Po tem
przy dzie lo ny zo sta nie re la tor, urzęd nik Kon gre ga cji, któ -
ry bę dzie czu wał nad przy go to wa niem „po si tio”, czy li
kry tycz nej bio gra fii Słu gi Bo że go – wy jaś niał oj ciec po -
stu la tor Wie sław Śpie wak. – Etap die ce zjal ny jest pier -
wszą, pod sta wo wą i niez wy kle waż ną fa zą w po stę po wa -
niu be a ty fi ka cyj nym i ka no ni za cyj nym, gdyż w je go trak -
cie zbie ra ny jest ca ły ma te riał do wo do wy.

Pra ce nad bio gra fią kry tycz ną mo gą po trwać na wet
dwa i pół ro ku. Je śli doj dzie do be a ty fi ka cji (że by o niej
my śleć po zo sta je jesz cze kwe stia cu du) jest szan sa, że
od bę dzie się ona w płoc kiej die ce zji; w Płoc ku al bo
w Puł tu sku. Ra do sław Ła ba rzew ski

A P E L
PRE ZE SA SĄ DU OKRĘ GO WE GO W PŁOC KU
do le ka rzy miesz ka ją cych, prak ty ku ją cych 

w płoc kim okrę gu są do wym

Zwra cam się z uprzej mą proś bą do le ka rzy z re jo nów:
Płoc ka, Cie cha no wa, Mła wy, Płoń ska, Ży rar do wa, So cha -
cze wa, Sier pca i Go sty ni na o zgło sze nie się do Są du Okrę -
go we go w Płoc ku (tel. 024 2622526, adres e−ma il:
so.plock.adm plock.ho me.pl, 09−404 Płock, Plac Na ru to wi -
cza 4) do peł nie nia czyn no ści le ka rza są do we go w wy bra -
nym re jo nie, miej scu i cza sie.

Wa run ki niez będ ne do za war cia umo wy cy wil no – praw -
nej ze stro ny le ka rza to: pra wo wy ko ny wa nia za wo du le ka -
rza na te ry to rium Rze czy pos po li tej Pol skiej, peł na zdol ność
do czyn no ści praw nych, nie ka ral ność za prze stęp stwo lub
prze stęp stwo skar bo we. Za wy da nie za świad cze nia po twier -
dza ją ce go zdol ność al bo nie zdol ność do sta wie nia się na
wez wa nie or ga nu upraw nio ne go uczest ni ka po stę po wa nia
z po wo du cho ro by przy słu gu je wy na gro dze nie w kwo cie 80
zło tych.

Szcze gó ły do ty czą ce in sty tu cji le ka rza są do we go za -
war te są w usta wach: z 15.06.2007 ro ku o le ka rzu są do -
wym (Dz. U. nr 123, poz. 849) i z 29.02.2008 ro ku
o zmia nie usta wy o le ka rzu są do wym (Dz. U. nr 51, poz.
293) oraz na stro nie in ter ne to wej Są du Okrę go we go
w Płoc ku – so plock.bip.org.pl.

Ha li na MIESZ KO WICZ
Pre zes Są du Okrę go we go

Zwra cam się do Was z wiel ką proś bą o po moc
w po szu ki wa niu Ju lia na Mań ke, któ ry we dług wszel -
kich, po sia da nych prze ze mnie da nych żył w po ło wie
XIX wie ku w wa szym mie ście 

Kto kol wiek sły szał, kto kol wiek wie...
Tak roz po czy na się e-ma il, któ ry na po cząt ku

kwiet nia przy szedł do re dak cji „Sy gna łów Płoc kich”.
Przy sła ła go pra pra praw nu czka Ju lia na – Tan ja Ka i -
za ro va, któ ra uro dzi ła się w 1966 r. w po ło żo nym na
Ślą sku Cie szyń skim tuż przy gra ni cy z Pol ską – Bo -
hu mi nie (Kraj Mo raw sko -Ślą ski – wo je wódz two).
Dziś pra cu je w fir mie che micz nej Bo che mie s.r.o.
w swym ro dzin nym mie ście (co cie ka we fir ma ta ma
swe przed sta wi ciel stwo w Ka to wi cach). List wy dał
nam się na ty le cie ka wy, że po sta no wi liś my opub li ko -
wać go w ca ło ści. Być mo że ktoś z na szych czy tel ni -
ków bę dzie w sta nie po móc w po szu ki wa niach śla -
dów Ju lia na Mań ke w Płoc ku. 

Sza now ni Ko le dzy,
mam na dzie ję, że krew ni J. Mań ke ży ją jesz cze

w Płoc ku. By ła bym bar dzo wdzięcz na, gdy by ście
mo gli je go hi sto rię, z mo ją proś bą o po moc, wy dru -
ko wać w wa szej ga ze cie.

Ju lian Mań ke (lub Ju -
lián Man ke) uro dził się
w 1837 ro ku w Płoc ku.
Wzrost chy ba 160 cm,
ciem ne ru de wło sy, jas ne
ru de wą sy i brą zo we
oczy. Ka to lik. Pra co wał
ja ko ge o me tra. Za udział
w or ga ni za cji re wo lu cyj -
nej, gdzie był prze wod ni -
czą cym od dzia łu lub ko -
mór ki, wios ną 1864 ro ku

zo stał ze sła ny na Sy be rię. W kaj da nach, stat kiem
pa ro wym prze wie zio no go do Ir kuc ka, gdzie zo -
stał ska za ny na 12 lat przy mu so wych ro bót w fa -
bry ce Ner czyń skiej*. Pra co wał też w tam tej szych
ko pal niach sre bra. Z cza sem ka ra zo sta ła zła go -
dzo na. W 1868 ro ku zwol nio ny z prac przy mu so -
wych zo stał wy sła ny ja ko osad nik do zie mi ir kuc -
kiej. Tam pra co wał w ko pal niach zło ta. Oże nił się
z Bur jat ką ze zna mie ni te go ro du. Z te go związ ku

na świat przy szło tro je dzie ci. Mań ke zmarł
w 1902 ro ku.

Wie my, że Ju lián otrzy -
my wał li sty z Płoc ka, chy -
ba od mat ki al bo sio stry.
Tra dy cja ro dzin na mó wi,
że Ju lián był z po cho dze -
nia Fran cu zem, ale nie jest
to in for ma cja spraw dzo na.
Lo sy ca łej ro dzi ny Ju liána
bar dzo cie ka wie spla ta ją
się z Wiel ką Hi sto rią. Sam
Ju lián w aresz cie ner czyń -
skim dzie lił ce le z zna nym
ro syj skim pi sa rzem re wo -
lu cyj nym Ni ko ła jem Czer -
ny szew skim*. 

Je go naj młod szy syn był zmu szo ny ucie kać
przed prze śla do wa nia mi skie ro wa ny mi prze ciw
księ żom pra wo sław nym. Wnu ki Ju lia na prze ży -
wszy po re wo lu cyj ne bu do wa nie Związ ku Ra dziec -
kie go i gro zę dru giej woj ny świa to wej kie ro wa ły
się da lej na za chód. Jed nak do pie ro je go praw -
nucz ce uda ło się prze do stać z po wro tem do kra ju,
z któ re go Ju lian po cho dzi, tyl ko tro sze czkę wię cej
na po łud nie (obec nie Re pub li ka Cze ska).

Ja ko pra pra praw nu czka Ju liána Man ke z Płoc -
ka bę dę wdzięcz na za ja kie kol wiek in for ma cje
o Ju lia nie al bo je go po tom stwie. Chęt nie po dzie lę
się swo ją wie dzą o lo sach na szej ro dzi ny. W ostat -
nich dniach uda ło się mi tą sa mą dro gą (In ter net
– przyp. red.), za po mo cą ar ty ku łu w ga ze cie, od -
na leźć kon takt z po tom stwem Ju lia na, ży ją cym
w oko li cy bu rej skiej* na Sy be rii. 

Dys po nu je fo to gra fią Ju liána Man ke z 1889 ro -
ku i fo to gra fią je go ma my, o któ rej wiem nie wie -
le. Je śli zech cą Pań stwo mi po móc, pro szę o do łą -
cze nie do ar ty ku łu mo je go adre su ma i lo we go?
Na praw dę bar dzo in te re su ją mnie dal sze in for ma -
cje do ty czą ce mych przod ków.

Dzię ku ję i po zdra wiam

Tan ja Ka i za ro va

Kie dy zgo dzi liś my na pub li ka cję T. Ka i za ro va
przy sła ła ko lej ne go e-ma i la ze zdję ciem i kil ko ma
sło wa mi wy jaś nie nia. Oka za ło się, że jej ma ma jest

Ro sjan ką, któ ra od 45 lat miesz ka w Cze chach. Ma
jed nak kon takt ze swo ją sio strą z Kras no dar ska, któ ra
to zna laz ła in for ma cje o Ju lia nie Mań ke i je go pol -
skich ko rze niach. Z ko lei w lu tym te go ro ku ma ma
Tan ji prze czy ta ła ro syj skie cza so pis mo, w któ rym od -
kry ła ar ty kuł miesz kań ca Sy be rii z Ta la ka nu Pav la
Afa na sje va, któ ry szu kał po tom ków Ju lia na Mań ke.
Pod tek stem po dał swój e-ma il, na któ ry na pi sa ła Tan -
ja. Tak do wie dzia ła się, że Afa na sjev pi sze książ kę
o sy be ryj skich po szu ki wa czach zło ta. Li czył, że ro -
dzi na po mo że mu w pra cy nad książ ką. Zdję cie
Juliana, któ re za miesz cza my po cho dzi właś nie od sy -
be ryj skie go ba da cza.

Tan ja Ka i za ro va za mie rza przy je chać do Płoc ka.
Li czy, że za nim to na stą pi ktoś z czy tel ni ków „Sy gna -
łów Płoc kich” po mo że jej w dal szych po szu ki wa -
niach. Oto e-ma il pra pra praw nu czki Ju lia na Mań ke:
ta na.ka i za ro va@bo che mie.cz 

In for ma cje moż na prze ka zy wać rów nież bez poś -
red nio do re dak cji Sy gna łów Płoc kich.

Ra do sław Ła ba rzew ski

Ner czyńsk – mia sto nad Ner czą w ob wo dzie czy -
tyj skim (obec nie Fe de ra cja Ro syj ska) za ło żo ne
w 1654 r. Sie dzi ba okrę gu gór ni cze go (sre bro, ołów,
zło to). Od 1826 do 1917 r. ko lo nia ka tor żni cza, gdzie
wię zio no m.in. de ka bry stów, pow stań ców pol skich
z 1831 i 1863 oraz na rod ni ków. 

Ni ko łaj Czer ny szew ski (1828-1889) – ro syj ski
dzia łacz re wo lu cyj ny, fi lo zof, zwo len nik i wyz naw ca
ha seł so cja liz mu uto pij ne go. W la tach 60. XIX w. ja -
ko przy wód ca ide o wy sta nął na cze le ru chu re wo lu -
cyj ne go w Ro sji. Au tor pro kla ma cji wzy wa ją cej do
re wo lu cji (1862), za to zo stał aresz to wa ny i osa dzo ny
w Twier dzy Pie tro pa włow skiej. W 1864 r. ska za ny na
cięż kie do ży wot nie ro bo ty na Sy be rii, osie dlił się
w Astra cha niu, póź niej w Sa ra to wie.

Bu rej skie Gó ry, Bu rien ski Hre bet – pas mo gór skie
w Sy be rii Wschod niej, po ło żo ne po mię dzy do li ną
dol ne go Amu ru na wscho dzie a do li ną Bu rei na za -
cho dzie. Prze bieg po łud ni ko wy, dłu gość ok. 500 km.
Gó ry Bu rej skie wzno szą się do 2512 m n.p.m. Kli mat
umiar ko wa nie chłod ny, mon su no wy. Ob szar po kry ty
la sem i sła bo za lud nio ny.

z redakcyjnej poczty

Wyższe Seminarium Duchowne polskiej prowincji Zmar-
twychwstańców w Krakowie

Prawdopodobnie matka
Juliana do której – do
Płocka – pisał listy z
Syberii
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*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

132 man da ty wy sta wio ne przez płoc ką
po li cję przez dwa dni – to swo i sty re -
kord. Jed nak prze ra ża ją ce jest to, że aż
ty lu kie row ców ła mie prze pi sy ru chu
dro go we go. 

Fun kcjo na riu sze w po nie dzia łek, 14
kwiet nia, prze pro wa dzi li ak cję pn.
„trzeź wość”, a dzień póź niej ak cję pn.
„pręd kość”. 

Pier wsze go dnia nie by ło naj go rzej. Na
jeź dzie po al ko ho lu po li cjan ci za trzy ma li
trzech kie row ców. Re kor dzi sta miał 2,5
pro mi la al ko ho lu w wy dy cha nym po wie -
trzu. – Jak by te go by ło ma ło męż czyz na
upie rał się, że ab so lut nie nie jest pi ja ny
– opo wia da An na Le wan dow ska z po li -
cji. – Po nie waż ewi den tnie nie był w sta -
nie obiek tyw nie oce nić fak tów, od wie zio -
no go do po li cyj nej iz by za trzy mań, że by
wy trzeź wiał. Sa mo chód tra fił na to miast
na po li cyj ny par king. 

We wto rek na uli ce mia sta i po wia tu
wy je cha ło 20 fun kcjo na riu szy z sek cji
ru chu dro go we go. Do dys po zy cji mie li
czte ry wi de o re je stra to ry i trzy fo to ra da -
ry. Do dat ko wo, osiem pa tro li po słu gi wa -
ło się ręcz ny mi mier ni ka mi pręd ko ści. 

– Kie row cy do sko na le wie dzie li, że
mo gą się spo dzie wać kon tro li, gdyż
o na szej ak cji mó wi ły od kil ku dni ro -
zgłoś nie ra dio we – mó wi za stęp ca na -
czel ni ka sek cji ru chu dro go we go Zbi -
gniew Bed na rek. – W do dat ku od sa -
me go ra na w CB -ra dio aż hu cza ło od
prze ka zy wa nych so bie przez kie row -
ców in for ma cji o zma so wa nych kon -
tro lach.

Jak wi dać, nie na wszyst kich pro wa -
dzą cych au ta to po dzia ła ło. Fun kcjo na riu -
sze za trzy ma li w su mie 160 kie row ców.
102 man da ty wy sta wio ne zo sta ły za prze -
kro cze nie pręd ko ści. – W tej ka te go rii
naj bar dziej za pa mię ta liś my kie row cę,
któ ry na licz ni ku miał 120 ki lo me trów na
go dzi nę, a do te go wy prze dzał na pod wój -
nej ciąg łej li nii – opo wia da Bed na rek. 

30 kie row ców je cha ło bez za pię tych
pa sów bez pie czeń stwa. 

Ale to nie ko niec man da tów, gdyż za -
led wie w cią gu 12 go dzin fo to ra da ry
uwiecz ni ły 92 po ja zdy, któ re je cha ły
zbyt szyb ko. Pro wa dzą ce je oso by mo gą
spo dzie wać się za pro sze nia na ko men dę.

(m.d.)

120 km na go dzi nę
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24-let ni męż czyz na zgi nął w wy pad -
ku, do któ re go do szło w Wo li Łąc kiej.
Wszyst ko wy da rzy ło się ok. godz. 2
w no cy, 18 kwiet nia. 

– Za raz po wyj ściu z za krę tu kie row -
ca stra cił pa no wa nie nad po ja zdem
i wpadł w po ślizg – opo wia da mł. as pi -
rant Zbi gniew Mar czak z sek cji do cho -
dze nio wo -śled czej po li cji. – Sa mo chód
wpadł do la su, ude rzył w drze wo, słup
te le fo nicz ny, pod ska ki wał na nie rów -
no ściach i wy sta ją cych ko rze niach tak
wy so ko, że śla dy na drze wie, w któ re
ude rzył, są trzy i pół me tra nad zie mią.

Miesz ka niec Łąc ka pro wa dził volk-
swa ge na ka brio le ta z płó cien nym da -
chem. – Nie ste ty, męż czyz na nie miał
za pię tych pa sów bez pie czeń stwa – mó -
wi Mar czak. – Wy padł ze swo je go au ta
na zie mię i zgi nął przy gnie cio ny włas -
nym sa mo cho dem. 

Po li cja ba da przy czy ny tra ge dii,
spraw dzo ny zo sta nie m.in. stan tech -
nicz ny po ja zdu.

Fun kcjo na riu sze ape lu ją o roz waż -
ną ja zdę i za pi na nie pa sów bez pie -
czeń stwa. 

(m.d.)

Bez za pię tych pa sów

Dwa przy pad ki pi ja nych opie ku nów
dzie ci od no to wa ła płoc ka po li cja.

Pier wsze zgło sze nie fun kcjo na riu sze
otrzy ma li 17 kwiet nia, z ogni ska przed -
szkol ne go na osie dlu Oto liń ska. Po
dziec ko zgło si ła się mat ka, któ ra wy da -
wa ła się pi ja na. – Al ko mat wy ka zał u niej
po nad dwa pro mi le al ko ho lu – opo wia da
as pi rant Da riusz Ja ro siń ski. – Po li cjan ci
po je cha li do miesz ka nia dziec ka, ale tam
oka za ło się, że na ma mę cze ka dru gi
sied mio let ni syn. Po nie waż nie by ło żad -
ne go od po wie dzial ne go do ro słe go, któ ry
móg łby za jąć się dzieć mi, zo sta ły one
od wie zio ne do po go to wia opie kuń cze go.
Nie trzeź wa mat ka tra fi ła do po li cyj nej
iz by za trzy mań.

Dru gi przy pa dek wy da rzył się dzień
póź niej. Tuż przed po łud niem dy żur ny
Ko men dy Miej skiej Po li cji w Płoc ku
ode brał te le fon. – Na si są sie dzi ostro
pi ją, a w miesz ka niu jest ma łe dziec ko,
któ re wspi na się na pa ra pe ty – za a lar -
mo wał głos w słu chaw ce.

Do lo ka lu przy ul. Sło wac kie go po je -
cha li fun kcjo na riu sze z pra cow ni ka mi
opie ki spo łecz nej i po go to wia ra tun ko -
we go. – Zba da liś my ro dzi ców al ko ma -
tem – mó wi as pi rant szta bo wy Da riusz
Ry biń ski. – Mat ka mia ła trzy i pół pro -
mi la, a oj ciec pro mil mniej al ko ho lu.
Trzy let nie dziec ko tra fi ło do po go to wia
opie kuń cze go, a pi ja ni ro dzi ce do po li -
cyj nej iz by za trzy mań. (m.d.)

Pod „opie ką” ro dzi ców

Kil ku dzie się ciu mło dych ro we rzy -
stów z Płoc ka i po wia tu wal czy ło, 14
kwiet nia, o wej ście do Ogól no pol skie go
Tur nie ju Ru chu Dro go we go. Za wo dy
od by ły się na te re nie Zes po łu Szkół nr 1
na Mię dzy to rzu. Ucz nio wie pod sta wó -
wek i gim na zjów mu sie li wy ka zać się
wie dzą te o re tycz ną i umie jęt no ścią ja -
zdy na ro we rze. 

Po za żar tej wal ce oka za ło się, że do
eta pu wo je wódz kie go zak wa li fi ko wa ły
się trzy o so bo we zes po ły ze Szko ły Pod -
sta wo wej w No wym Mi sze wie oraz
Gim na zjum nr 1 z Płoc ka. 

Fi na ły tur nie ju od bę dą się pod ko niec
ma ja w Ra do miu. 

Na zwy cię skie dru ży ny cze ka ły pu -
cha ry, dy plo my oraz na gro dy ufun do -
wa ne przez Wo je wódz ki Oś ro dek Ru -
chu Dro go we go: od twa rza cze mp3
i mp4 i in ne drob ne upo min ki.

Or ga ni za to ra mi tur nie ju by li: WORD,
Ko men da Miej ska Po li cji, Urząd Mia sta
i Sta ro stwo Po wia to we. (m.d.)

Jeż dżą naj le piej
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* Mo to cykl i opel zde rzy ły się na ron -
dzie pro wa dzą cym na no wy most.
Z usta leń po li cji wy ni ka, że ko bie -
ta kie ru ją ca sa mo cho dem oso bo -
wym nie ustą pi ła pier wszeń stwa
prze ja zdu. Mo to cy kli sta ze zła ma -
ną no gą tra fił do szpi ta la. 

* Z ul. Ba ta lio nu Pa ra sol zgi nął volk-
swa gen, a z ul. Sza rych Sze re gów
– au di.

* Na te re nie ha li przy ul. Dłu giej pra -
cow nik, prze wo żąc wóz kiem wi -
dło wym ma te ria ły pro duk cyj ne,
po trą cił 58-lat ka, któ ry z obra że -
nia mi cia ła tra fił do szpi ta la.

* Z ha li przy ul. Tar tacz nej zło dzie je
za bra li pięć sztuk drzwi alu mi nio -
wych.

* Na ul. Ro guc kie go dwóch męż czyzn
za a ta ko wa ło 26-lat ka. Na past ni cy
bi li go pię ścia mi i ko pa li w gło wę.
Spraw cy za bra li wie żę mu zycz ną
i ucie kli. 

* Z piw ni cy przy ul. 1 Ma ja zgi nę ło 500
me trów prze wo du elek trycz ne go.

* Ro dzi ce pię cio let nie go Kac pra za -
wia do mi li po li cję, że za gi nął ich
syn. W miesz ka niu w blo ku przy
ul. Lach ma na by ła ca ła ro dzi na:
ma ma, ta ta i bab cia. Kac per znik -
nął na chwi lę do ro słym z oczu
i prze padł. Ro dzi ce po my śle li, że
chłop czyk wy szedł po ci chu z do -
mu. Po li cjan ci w pier wszej ko lej -
no ści po sta no wi li jesz cze raz prze -

szu kać ca łe miesz ka nie i zna le źli
Kac pra w sza fie. Chłop czyk sły -
szał jak wo ła ją go bli scy, ale cze -
kał na do god ny mo ment, że by
z sza fy wy sko czyć i na stra szyć
bab cię. 

* Na dro dze kra jo wej nr 62 w Bia ło -
brze gach po li cjan ci za trzy ma li do
kon tro li ma zdę. Oka za ło się, że jej
kie row ca, 32-let ni męż czyz na ma
3,42 pro mi le al ko ho lu we krwi.
Nie trzeź wy stra cił pra wo ja zdy,
a je go au to tra fi ło na strze żo ny
par king.

* Pod czas trwa nia gieł dy to wa ro wej
przy ul. Biel skiej, zło dzie je okra dli
42-let nie go miesz kań ca Si ko rza.
Męż czyz na stra cił pie nią dze, ta lo -
ny na za ku py oraz do ku men ty. 

* 49-let ni kie row ca For da Tran si ta
wy mu sił pier wszeń stwa i zde rzył
się z pe u ge o tem. Oba po ja zdy
prze wró ci ły się na bok, a pe u ge ot
ściął słup sy gna li za cji świet lnej.
Do szpi ta la tra fił 33-let ni kie row ca
pe u ge o ta i trzech je go pa sa że rów.
Do zda rze nia do szło na skrzy żo -
wa niu ul. Cho pi na z Biel ską. 

* Kie row ca Opla Astry pod czas skrę -
ca nia z ul. Biel skiej w Tar go wą
wy mu sił pier wszeń stwo i ude rzył
w au di kie ro wa ne przez 48-let nie go
płoc cza ni na. Pa sa żer opla z obra że -
nia mi cia ła tra fił do szpi ta la. 

(m.d.)

Kro ni ka po li cyj na
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Kon sty tu cja z Dnia 3. Ma ja 1791 Ro ku

W imię Bo ga w Trój cy Świę tej je dy ne go. Sta ni sław Au gust z Bo żej Ła ski i Wo li Na ro du Król Pol ski,

Wiel ki Ksią żę Li tew ski, Ru ski, Pru ski, Ma zo wiec ki, Żmudz ki, Ki jow ski, Wo łyń ski, Po dol ski, Po dla ski,

In flan cki, Smo leń ski, Sie wier ski i Czer ni chow ski,  wraz z sta na mi skon fe de ro wa ny mi w licz bie pod wój nej

na ród pol ski re pre zen tu ją ce mi.

Uz na jąc, iż los Nas wszyst kich od ugrun to wa nia i wy do sko na le nia 

Kon sty tu cji Na ro do wej je dy nie za wisł, dłu giem do świad cze niem poz na wszy

za daw nio ne Rzą du na sze go wa dy, a chcąc ko rzy stać z po ry, w ja kiej się

Eu ro pa znaj du je i z tej do go ry wa ją cej chwi li, któ ra Nas sa mym so bie

wró ci ła, wol ni od hań bią cych ob cej prze mo cy na ka zów, ce niąc dro żej nad

ży cie, nad szczę śli wość oso bi stą – exy sten cję po li tycz ną, nie po dleg łość

zew nętrz ną i wol ność wew nętrz ną Na ro du, któ re go los w na sze rę ce 

jest po wie rzo ny, chcąc oraz na bło go sła wień stwo, na wdzięcz ność

współ czes nych i przy szłych po ko leń za słu żyć; mi mo przesz kód, któ re

w Nas na mięt no ści spra wo wać mo gą, dla do bra po wszech ne go, dla

ugrun to wa nia wol no ści, dla oca le nia Oj czyz ny na szej i jej gra nic, z naj wię kszą

sta ło ścią du cha ni niej szą Kon sty tu cję uch wa la my i tę cał ko wi cie 

za świę tą, za niew zru szo ną de kla ru je my, do pó ki by Na ród w cza sie 

Pra wem prze pi sa nym wy raź ną wo lą nie uz nał po trze by od mie nie nia

w niej ja kie go Ar ty ku łu. Do któ rej to Kon sty tu cji dal sze usta wy 

Sej mu te raź niej sze go we wszyst kiem sto so wać się ma ją. 
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I. Re lig ja pa nu ją ca

Re lig ją Na ro do wą Pa nu ją cą jest i bę dzie Wia ra Świę ta Rzym ska Ka to lic ka, ze wszyst -

kie mi jej Pra wa mi. Przej ście od Wia ry Pa nu ją cej do ja kie go kol wiek wyz na nia jest za -

bro nio ne pod ka ra mi Apo sta zji. Że zaś taż sa ma Wia ra Świę ta przy ka zu je Nam ko chać

bliź nich na szych, prze to wszyst kim lu dziom ja kie go kol wiek wyz na nia po kój w Wie rze

i opie kę rzą do wą win niś my i dla te go wszel kich obrząd ków i Re li gii wol ność w Kra jach

Pol skich po dług ustaw kra jo wych wa ru je my. 

II. Szlach ta zie mia nie

Sza nu jąc pa mięć Przod ków Na szych ja ko Fun da to rów Rzą du wol ne go, Sta no wi Szla -

chec kie mu wszel kie swo bo dy, wol no ści, pre ro ga ty wy, pier wszeń stwa w ży ciu pry wat -

nem i pub licz nem na ju ro czy ściej za pew nia my; szcze gól niej zaś Pra wa, Sta tu ta i Przy -

wi le je te mu Sta no wi od Ka zi mie rza Wiel kie go, Lud wi ka Wę gier skie go, Wła dy sła wa Ja -

gieł ły i Wi tol da bra ta je go, Wiel kie go Xią żę cia Li tew skie go, niem niej od Wła dy sła wa i Ka -

zi mie rza Ja giel loń czy ków, od Ja na Al ber ta, Ale xan dra i Zyg mun ta Pier wsze go bra ci, od

Zyg mun ta Au gu sta, ostat nie go z Lin ji Ja giel loń skiej, spra wie dli wie i praw nie na da ne,

utwier dza my i za niew zru szo ne uz na je my. God ność Sta nu Szla chec kie go w Pol szcze za

rów ną wszel kim stop niom szla chec twa, gdzie kol wiek uży wa nym, przyz na je my. Wszel -

ką Szlach tę rów ne mi być mię dzy so bą uz na je my, nie tyl ko co do sta ra nia się o Urzę dy

i o spra wo wa nie po sług Oj czyź nie, ho nor, sła wę i po ży tek przy no szą cych; ale oraz co

do rów ne go uży wa nia Przy wi le jów i Pre ro ga tyw Sta no wi Szla chec kie mu słu żą cych. Na -

de wszyst ko zaś Pra wa bez pie czeń stwa oso bi ste go, wol no ści oso bi stej i włas no ści grun -

to wej i ru cho mej, tak jak od wie ków każ de mu słu ży ły świę tob li we, nie na ru sze nie za cho -

wa ne mieć chce my i za cho wu je my; za rę cza jąc na ju ro czy ściej, iż prze ciw ko włas no ści

czy jej kol wiek żad nej od mia ny lub ex cep cji w pra wie nie do pu ści my; owszem, naj wyż -

sza wła dza kra jo wa i Rząd przez nią usta no wio ny żad nych pre ten sji pod pre tex tem Ju -

rium Re ga lium i ja kim kol wiek in nym po zo rem do włas no ści oby wa tel skich bądź w czę -

ści, bądź w ca ło ści, ro ścić so bie nie bę dzie. Dla cze go bez pie czeń stwo oso bi ste i wszel -

ką włas ność ko mu kol wiek z Pra wa przy na leż ną, ja ko praw dzi wy spo łecz no ści wę zeł, ja -

ko źre ni cę wol no ści oby wa tel skiej sza nu je my, za bez pie cza my, utwier dza my i aby na po -

tom ne cza sy sza no wa ne, ubez pie czo ne i nie na ru szo ne zo sta wa ły, mieć chce my. 

Szlach tę za naj pier wszych Obroń ców wol no ści i ni niej szej Kon sty tu cji uz na je my;

każ de go Szlach ci ca cno cie, oby wa tel stwu i ho no ro wi jej świę tość do sza no wa nia, jej

trwa łość do strze że nia po ru cza my, ja ko je dy ną twier dzę Oj czyz ny i swo bód na szych. 

III. Mia sta i miesz cza nie

Pra wo na te raź niej szym Sej mie za pa dłe pod ty tu łem Mia sta Na sze Kró lew skie wol -

ne w Pań stwach Rze czy pos po li tej w zu peł no ści utrzy ma ne mieć chce my i za część

ni niej szej Kon sty tu cji de kla ru je my, ja ko Pra wo wol nej Szlach cie Pol skiej dla bez pie -

czeń stwa ich swo bód i ca ło ści wspól nej Oj czyz ny no wą, praw dzi wą i sku tecz ną da -

ją ce si łę. 

IV. Chło pi wło ścia nie

Lud rol ni czy, spod któ re go rę ki pły nie na job fit sze bo gactw kra jo wych źró dło, któ ry

naj licz niej szą w Na ro dzie sta no wi lud ność, a za tem naj dziel niej szą Kra ju si łę, tak przez

spra wie dli wość, ludz kość i obo wiąz ki chrze ści jań skie, ja ko i przez włas ny nasz in te res

do brze ro zu mia ny, pod opie kę Pra wa i Rzą du kra jo we go przyj mu je my, sta no wiąc: iż

od tąd ja kie by kol wiek swo bo dy, na da nia lub umo wy dzie dzi ce z wło ścia na mi dóbr swo -

ich au ten tycz nie uło ży li, czy li by te swo bo dy, na da nia i umo wy by ły z gro ma da mi, czy -

li też z każ dym osob no wsi miesz kań cem zro bio ne, bę dą sta no wić wspól ny i wza jem -

ny obo wią zek po dług rze tel ne go zna cze nia wa run ków i opi su za war te go w ta ko wych

na da niach i umo wach, pod opie kę Rzą du kra jo we go pod pa da ją cy. Ukła dy ta ko we i wy -

ni ka ją ce z nich obo wiąz ki przez jed ne go wła ści cie la grun tu do bro wol nie przy ję te, nie

tyl ko je go sa me go, ale i na stęp ców je go lub pra wa na byw ców tak wią zać bę dą, że ich

ni gdy sa mo wol nie od mie niać nie bę dą moc ni. Naw za jem wło ścia nie ja kiej kol wiek bądź

ma jęt no ści od do bro wol nych umów, przy ję tych na dań i z nie mi złą czo nych po win no -

ści usu wać ina czej się nie bę dą mo gli, tyl ko w ta kim spo so bie i z ta kie mi wa run ka mi,

jak w opi sach tych że umów po sta no wio ne mie li, któ re czy na wiecz ność, czy li do cza -

su przy ję te, ści śle ich obo wią zy wać bę dą. Za wa ro wa wszy tym spo so bem dzie dzi ców

przy wszel kich po żyt kach od wło ścian im na le żą cych, a chcąc jak naj sku tecz niej za -

chę cić pom no że nie lud no ści kra jo wej, og ła sza my wol ność zu peł ną dla wszyst kich lu -

dzi tak no wo przy by wa ją cych, jak i tych któ rzy by pier wej z kra ju od da li wszy się, te raz

do Oj czyz ny po wró cić chcie li, tak da le ce, iż każ dy czło wiek do Państw Rze czy pos po li -

tej no wo z któ rej kol wiek stro ny przy by ły lub po wra ca ją cy, jak tyl ko sta nie no gą na zie -

mi pol skiej, wol nym jest zu peł nie użyć prze my słu swe go jak i gdzie chce, wol ny jest

czy nić umo wy na osia dłość, ro bo ciz nę lub czyn sze, jak i do pó ki się umó wi, wol ny jest

osia dać w mie ście lub na wsiach, wol ny jest miesz kać w Pol szcze lub w Kra ju, do któ -

re go zech ce, po wró cić, uczy ni wszy za dość obo wiąz kom, któ re do bro wol nie na sie bie

przy jął. 

V. Rząd, czy li oz na cze nie władz pub licz nych

Wszel ka wła dza spo łecz no ści ludz kiej po czą tek swój bie rze z wo li Na ro du. Aby więc

ca łość państw, wol ność oby wa tel ska i po rzą dek spo łecz no ści w rów nej wa dze na za -

wsze zo sta wa ły, trzy wła dze Rząd Na ro du Pol skie go skła dać po win ny i z wo li Pra wa

ni niej sze go na za wsze skła dać bę dą: to jest wła dza pra wo daw cza w Sta nach zgro ma -

dzo nych, wła dza naj wyż sza wy ko naw cza w Kró lu i Stra ży i wła dza są dow ni cza w Ju -

ry zdyk cjach na ten ko niec usta no wio nych lub usta no wić się ma ją cych. 

VI. Sejm, czy li wła dza pra wo daw cza

Sejm czy li Sta ny Zgro ma dzo ne na dwie Iz by dzie lić się bę dą: na Iz bę Po sel ską i na

Iz bę Se na tor ską pod pre zy den cją Kró la. 
Iz ba Po sel ska, ja ko wy o bra że nie i skład wszech władz twa na ro do we go bę dzie świą -

ty nią pra wo daw stwa. Prze to w Iz bie Po sel skiej naj pierw de cy do wa ne bę dą wszyst kie

pro jek ta. 1. Co do praw ogól nych, to jest: kon sty tu cyj nych, cy wil nych, kry mi nal nych

i do usta no wie nia wie czy stych po dat ków, w któ rych to ma ter jach pro po zy cje od Tro -

nu Wo je wódz twom, Zie miom i Po wia tom do roz trząś nie nia po da ne, a przez in struk cje

do Iz by przy cho dzą ce, naj pier wsze do de cy zji wzię te być ma ją. 2. Co do uch wał sej -

mo wych, to jest: po bo rów do czes nych, stop nia mo ne ty, za cią ga nia dłu gu pub licz ne -

go, no bi li ta cji i in nych na gród przy pad ko wych, roz kła du wy dat ków pub licz nych, or dy -

na ryj nych i ex tra or dy na ryj nych, woj ny, po ko ju, osta tecz nej ra ty fi ka cji trak ta tów związ -

ko wych i han dlo wych, wszel kich dy plo ma tycz nych ak tów i umów do Pra wa Na ro dów

ścią ga ją cych się, kwi to wa nia ma gi stra tur wy ko naw czych i tym po dob nych zda rzeń,

głów nym na ro do wym po trze bom od po wia da ją cych, w któ rych to ma ter jach pro po zy -

cje od Tro nu pro sto do Iz by Po sel skiej przy cho dzić ma ją ce, pier wszeń stwo w wpro -

wa dze niu mieć bę dą. 
Iz by Se na tor skiej, zło żo nej z Bi sku pów, Wo je wo dów, Kasz te la nów i Mi ni strów pod

pre zy den cją Kró la, ma ją ce go pra wo raz dać vo tum swo je, dru gi raz pa ri ta tem roz wią -

zy wać oso bi ście lub na de sła niem zda nia swo je go do tej że Iz by, obo wiąz kiem jest: 1.

Każ de pra wo, któ re po przej ściu for mal nem w Iz bie Po sel skiej do Se na tu na tych miast

prze sła ne być po win no, przy jąć lub wstrzy mać do dal szej Na ro du de li be ra cji opi sa ną

w Pra wie wię kszo ścią gło sów; przy ję cie, moc i świę tość Pra wu na da wać bę dzie; wstrzy -

ma nie zaś za wie si tyl ko Pra wo do przy szłe go or dy na ryj ne go Sej mu, na któ rym, gdy

pow tór na na stą pi zgo da, Pra wo za wie szo ne od Se na tu przy ję tem być mu si. 2. Każ dą

uch wa łę sej mo wą w ma ter jach wy żej wy li czo nych, któ rą Iz ba Po sel ska Se na to wi na -

tych miast prze słać po win na, wraz z tąż Iz bą Po sel ską, wię kszo ścią gło sów de cy do wać,

a złą czo na Izb obyd wóch wię kszość po dług Pra wa opi sa na bę dzie wy ro kiem i wo lą

Sta nów. 
Wa ru je my, iż Se na to ro wie i Mi ni stro wie w ob jek tach spra wo wa nia się z urzę do wa -

nia swo je go, bądź w Stra ży, bądź w Kom mis sji, vo tum de ci si vum w Sej mie nie bę dą

mie li i tyl ko za sia dać wten czas w Se na cie ma ją, dla da nia ex pli ka cji na żą da nie Sej mu. 

Sejm za wsze go to wym bę dzie: pra wo daw czy i or dy na ryj ny. Roz po czy nać się ma co

dwa la ta, trwać zaś bę dzie po dług opi su Pra wa o Sej mach. Go to wy, w po trze bach nag -

łych zwo ła ny, sta no wić ma o tej tyl ko ma te rii, do któ rej zwo ła ny bę dzie lub o po trze -

bie, po cza sie zwo ła nia przy pa dłej. 
Pra wo żad ne na tym or dy na ryj nym Sej mie, na któ rym usta no wio ne by ło, zno szo -

nym być nie mo że. Kom plet Sej mu skła dać się bę dzie z liczb osób niż szem pra wem

opi sa nej, tak w Iz bie Po sel skiej, ja ko w Iz bie Se na tor skiej. 

Pra wo o Sej mi kach, na te raź niej szym Sej mie usta no wio ne, ja ko na ji stot niej szą za -

sa dę wol no ści oby wa tel skiej uro czy ście za bez pie cza my. 

Ja ko zaś pra wo daw stwo spra wo wa ne być nie mo że przez wszyst kich i Na ród wy -

rę cza się w tej mie rze przez re pre zen tan tów, czy li Po słów swo ich do bro wol nie wy bra -

nych, prze to sta no wie my, iż Po sło wie na Sej mi kach obra ni, w pra wo daw stwie i ogól -

nych Na ro du po trze bach po dług ni niej szej Kon sty tu cji uwa ża ni być ma ją ja ko re pre -

zen tan ci ca łe go Na ro du, bę dąc skła dem uf no ści po wszech nej. 

Wszyst ko i wszę dzie wię kszo ścią gło sów de cy do wa ne być po win no. Prze to Li -

be rum Ve to, kon fe de ra cje wszel kie go ga tun ku i sej my kon fe de rac kie ja ko du cho -

wi ni niej szej Kon sty tu cji prze ciw ne, Rząd oba la ją ce, spo łecz ność nisz czą ce, na za -

wsze zno sie my. 
Za po bie ga jąc z jed nej stro ny gwał tow nym i czę stym od mia nom Kon sty tu cji Na ro -

do wej, z dru giej uz na jąc po trze bę wy do sko na le nia onej po do świad cze niu jej skut ków

co do po myśl no ści pub licz nej, po rę i czas re wi zji i po pra wy Kon sty tu cji co lat dwa dzie -

ścia pięć naz na cza my, chcąc mieć ta ko wy Sejm Kon sty tu cyj ny Ex tra -Or dy na ryj nym

po dług osob ne go o nim pra wa opi su. 

VII. Król, wła dza wy ko naw cza

Ża den Rząd naj do sko nal szy bez dziel nej wła dzy wy ko naw czej stać nie mo że. Szczę -

śli wość na ro dów od praw spra wie dli wych, praw sku tek od ich wy ko na nia za le ży. Do -

świad cze nie na u czy ło, że za nied ba nie tej czę ści Rzą du niesz czę ścia mi na peł ni ło Pol -

skę. Za wa ro wa wszy prze to wol ne mu Na ro do wi Pol skie mu wła dzę praw so bie sta no -

wie nia i moc bacz no ści nad wszel ką wy ko naw czą wła dzą oraz wy bie ra nia urzęd ni ków

do ma gi stra tur, wła dzę naj wyż sze go wy ko ny wa nia Praw Kró lo wi w Ra dzie Je go od da -

je my, któ ra to ra da Stra żą Praw zwać się bę dzie. 

Wła dza wy ko naw cza do pil no wa nia Praw i onych peł nie nia ści śle jest obo wią za na.

Tam czyn ną z sie bie bę dzie, gdzie Pra wa doz wa la ją, gdzie Pra wa po trze bu ją do zo ru

exe ku cji, a na wet sil nej po mo cy. Po słu szeń stwo na le ży się jej za wsze od wszyst kich

ma gi stra tur, moc przy na gle nia nie po słusz ne i za nied bu ją ce swe obo wiąz ki ma gi stra -

tu ry, w jej rę ku zo sta wia my. 
Wła dza wy ko naw cza nie bę dzie mog ła Praw sta no wić ani tłu ma czyć, po dat ków i po -

bo rów pod ja kiem kol wiek imie niem na kła dać, dłu gów pub licz nych za cią gać, roz kła du

do cho dów skar bo wych przez Sejm zro bio ne go od mie niać, woj ny wy da wać, po ko ju ani

trak ta tu i żad ne go ak tu dy plo ma tycz ne go de fi ni ti ve za wie rać. Wol no jej tyl ko bę dzie

tym cza so we z za gra nicz ne mi pro wa dzić ne go cja cje oraz tym cza so we i po tocz ne dla

bez pie czeń stwa i spo koj no ści kra ju wy ni ka ją ce po trze by za ła twiać, o któ rych naj bliż -

sze mu Zgro ma dze niu Sej mo we mu do nieść win na. 

Tron pol ski elek cyj nym przez fa mil je mieć na za wsze chce my i sta no wie my. Doz na -

ne klę ski bez kró le wiów, per jo dycz nie Rząd wy wra ca ją cych, po win ność ubez pie cze nia

lo su każ de go miesz kań ca zie mi pol skiej i zam knię cia na za wsze dro gi wpły wom mo -

carstw za gra nicz nych, pa mięć świet no ści i szczę ścia Oj czyz ny na szej za cza sów fa mil -

ji cią gle pa nu ją cych, po trze ba od wró ce nia od am bi cji Tro nu ob cych i moż nych Po la -

ków, zwró ce nia do jed no myśl ne go wol no ści na ro do wej pie lę gno wa nia, wska za ły roz -

trop no ści na szej od da nie Tro nu Pol skie go pra wem na stęp stwa. Sta no wie my prze to, iż

po ży ciu, ja kie go nam do broć bo ska poz wo li, elek tor dzi siej szy sa ski w Pol szcze kró -

lo wać bę dzie. Dy na stia przy szłych Kró lów Pol skich zacz nie się na oso bie Fry de ry ka Au -

gu sta, dzi siej sze go elek to ra sa skie go, któ re go suk ces so rom de lum bis z płci męz kiej

Tron Pol ski przez na cza my. Naj star szy syn kró la pa nu ją ce go po oj cu na Tron na stę po -

wać ma. Gdy by zaś dzi siej szy elek tor sa ski nie miał po tom stwa płci męz kiej, te dy mąż

przez elek to ra za zgo dą Sta nów Zgro ma dzo nych cór ce je go obra ny za czy nać ma lin ją

na stęp stwa w płci męz kiej do tro nu pol skie go. Dla cze go Mar ję Au gu stę Ne po mu ce -

nę, cór kę elek to ra, za In fan tkę Pol ską de kla ru je my, za cho wu jąc przy Na ro dzie pra wo,

żad nej pre skryp cji pod pa dać nie mo gą ce, wy bra nia do Tro nu dru gie go do mu po wy -

gaś nię ciu pier wsze go. 
Każ dy król, wstę pu jąc na Tron, wy ko na przy się gę Bo gu i Na ro do wi na za cho wa nie

Kon sty tu cji ni niej szej, na pac ta con ven ta, któ re uło żo ne bę dą z dzi siej szym elek to rem

sa skim ja ko przez na czo nym do Tro nu i któ re tak jak daw ne, wią zać go bę dą. 
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Oso ba Kró la jest świę ta i bez piecz na od wszyst kie go. Nic sam przez się nie czy nią cy,

za nic w od po wie dzi Na ro do wi być nie mo że. Nie sa mo władz cą, ale Oj cem i Gło wą Na -

ro du być po wi nien i tym go Pra wo i Kon sty tu cja ni niej sza być uz na je i de kla ru je. 

Do cho dy tak jak bę dą w pak tach kon wen tach opi sa ne i pre ro ga ty wy Tro no wi wła -

ści we, ni niej szą Kon sty tu cją dla przy szłe go elek ta za wa ro wa ne, tknię ty mi być nie bę -

dą mog ły. Wszyst kie ak ta pub licz ne, try bu na ły, są dy, ma gi stra tu ry, mo ne ty, stem ple

pod kró lew skim iść po win ny Imie niem. Król, któ re mu wszel ka moc do brze czy nie nia

zo sta wio na być po win na, mieć bę dzie Jus agra tian di na śmierć ska za nych, prócz in

cri mi ni bus sta tus. Do Kró la roz rzą dze nie naj wyż sze si ła mi zbroj ne mi kra jo we mi w cza -

sie woj ny i mia no wa nie kom men dan tów woj ska na le żeć bę dzie, z wol ną ato li ich od -

mia ną za wo lą Na ro du. Pa ten to wać of fi cje rów i mia no wać urzęd ni ki po dług pra wa niż -

sze go opi su; no mi no wać Bi sku pów i Se na to rów po dług opi su te goż pra wa oraz Mi ni -

strów ja ko urzęd ni ków pier wszych wła dzy wy ko naw czej Je go bę dzie obo wiąz kiem. 

Straż, czy li Ra da Kró lew ska, do do zo ru ca ło ści i exe ku cji Praw kró lo wi do da na, skła -

dać się bę dzie: 1. z Pry ma sa ja ko gło wy du cho wień stwa pol skie go i ja ko pre ze sa Kom -

mis sji Edu ka cyj nej, mo gą ce go być wy rę czo nym w Stra ży przez pier wsze go ex or di ne

Bi sku pa, któ rzy re zo lu cji pod pi sy wać nie mo gą; 2. z pię ciu mi ni strów, to jest: Mi ni stra

Po li cji, Mi ni stra Pie czę ci, Mi ni stra Bel li, Mi ni stra Skar bu, Mi ni stra Pie czę ci do Spraw

Za gra nicz nych; 3. z dwóch se kre ta rzów, z któ rych je den pro to kół Stra ży, dru gi pro to -

kół spraw za gra nicz nych trzy mać bę dą; obyd wa bez vo tum de cy du ją ce go. 

Na stęp ca tro nu z ma ło let no ści wy szedł szy i przy się gę na Kon sty tu cję wy ko na wszy,

na wszyst kich Stra ży po sie dze niach, lecz bez gło su, przy tom nym być mo że. 

Mar sza łek sej mo wy, ja ko na dwa la ta wy bra ny, wcho dzić bę dzie w licz bę za sia da -

ją cych w Stra ży bez wda wa nia się w jej re zo lu cje, je dy nie dla zwo ła nia Sej mu go to we -

go w ta kim zda rze niu; gdy by on uz nał w przy pad kach ko niecz ne go zwo ła nia Sej mu go -

to we go wy ma ga ją cych, rze tel ną po trze bę, a Król go zwo łać wzbra niał się; te dy ten że

Mar sza łek do Po słów i Se na to rów wy dać po wi nien li sty okól ne, zwo łu jąc onych na

Sejm go to wy i po wo dy zwo ła nia te go wy ra ża jąc. Przy pad ki zaś do ko niecz ne go zwo -

ła nia Sej mu są tyl ko na stę pu ją ce: 1. w gwał tow nej po trze bie do Pra wa Na ro dów ścią -

ga ją cej się, a szcze gól niej w przy pad ku woj ny ościen nej. 2. w przy pad ku wew nętrz ne -

go za mie sza nia gro żą ce go re wo lu cją kra ju lub ko li zją mię dzy ma gi stra tu ra mi. 3. w wi -

docz nym po wszech ne go gło du nie bez pie czeń stwie. 4. w osie ro cia łym sta nie Oj czyz ny

przez śmierć Kró la, lub w nie bez piecz nej Je go cho ro bie. Wszyst kie re zo lu cje w Stra ży

roz trzą sa ne bę dą przez skład wy żej wspom nio ny. De cy zja kró lew ska po wy słu cha nych

wszyst kich zda niach prze wa żać po win na, aby jed na by ła w wy ko ny wa niu Pra wa wo la.

Prze to każ da ze Stra ży re zo lu cja pod Imie niem kró lew skim i z pod pi sem rę ki Je go wy -

cho dzić bę dzie. Po win na jed nak być pod pi sa na tak że przez jed ne go z mi ni strów, za -

sia da ją cych w Stra ży i tak pod pi sa na do po słu szeń stwa wią zać bę dzie, i do peł nio na

być ma, bądź przez Kom mis sje lub przez ja kież kol wiek ma gi stra tu ry wy ko naw cze, w tych

jed nak szcze gól nie ma ter jach, któ re wy raź nie ni niej szym Pra wem wy łą czo ne nie są.

W przy pad ku, gdy by ża den z mi ni strów za sia da ją cych de cy zji pod pi sać nie chciał, Król

od stą pi od tej de cy zji, a gdy by przy niej upie rał się, Mar sza łek Sej mo wy w tym przy -

pad ku upra szać bę dzie o zwo ła nie Sej mu go to we go i je że li Król spóź niać bę dzie zwo -

ła nie, Mar sza łek to wy ko nać po wi nien. 
Ja ko no mi no wa nie wszyst kich Mi ni strów, tak i wez wa nie z nich jed ne go od każ de go

ad mi ni stra cji wy dzia łu do Ra dy swo jej, czy li Stra ży, Kró la jest pra wem. Wez wa nie to Mi -

ni stra do za sia da nia w Stra ży, na dwa la ta bę dzie, z wol nem one go na dal przez Kró la po -

twier dze niem. Mi ni stro wie do Stra ży wez wa ni w Kom mis sjach za sia dać nie ma ją. 

W przy pad ku zaś, gdy by wię kszość dwóch trze cich czę ści wo tów se kret nych, obyd -

wóch Izb złą czo nych na Sej mie Mi ni stra bądź w Stra ży, bądź w Urzę dzie od mia ny żą -

da ła, Król na tych miast na je go miej sce in ne go no mi no wać po wi nien. 

Chcąc, aby Straż Praw Na ro do wych obo wią za na by ła do ści słej od po wie dzi Na ro do -

wi za wszel kie onych prze stęp stwa, sta no wie my, iż gdy mi ni stro wie bę dą oskar że ni,

przez De pu ta cją do exa mi no wa nia ich czyn no ści wyz na czą o prze stęp stwo Pra wa; od -

po wia dać ma ją z oso by i ma jąt ków swo ich. W wszel kich ta ko wych oskar że niach Sta ny

Zgro ma dzo ne pro stą wię kszo ścią wo tów Izb złą czo nych ode słać ob wi nio nych mi ni -

strów ma ją do Są dów Sej mo wych po spra wie dli we i wy rów nu ją ce prze stęp stwu ich

uka ra nie, lub przy do wie dzio nej nie win no ści od spra wy i ka ry uwol nie nie. 

Dla po rząd ne go wła dzy wy ko naw czej do peł nie nia usta na wia my od dziel ne Kom mis -

sje, ma ją ce zwią zek ze Stra żą i obo wią za ne do po słu szeń stwa tej że Stra ży. Kom mis -

sa rze do nich wy bie ra ni bę dą przez Sejm dla spra wo wa nia urzę dów swo ich w prze cią -

gu cza su Pra wem opi sa ne go. Kom mis sje te są: 1. Edu ka cji. 2. Po li cji. 3. Woj ska. 4.

Skar bu. 
Ko mi sje po rząd ko we wo je wódz kie, na tym Sej mie usta no wio ne, rów nie do do zo ru

Stra ży na le żą ce, od bie rać bę dą roz ka zy przez wy żej wspom nio ne poś red ni cze Kom -

mis sje res pec ti ve co do ob jek tów każ dej z nich wła dzy i obo wiąz ków. 

VIII. Wła dza są dow ni cza

Wła dza są dow ni cza nie mo że być wy ko ny wa na ani przez wła dzę pra wo daw czą, ani

przez Kró la, lecz przez ma gi stra tu ry na ten ko niec usta no wio ne i wy bie ra ne. Po win na

zaś być tak do miejsc przy wią za na, że by każ dy czło wiek bliz ką dla sie bie zna lazł spra -

wie dli wość, że by prze stęp ny wi dział wszę dzie groź ną nad so bą rę kę Kra jo we go Rzą -

du. 
Usta na wia my prze to:
1. Są dy pier wszej in stan cji dla każ de go wo je wódz twa, zie mi i po wia tu, do któ rych

sę dzio wie wy bie ra ni bę dą na Sej mi kach. Są dy pier wszej in stan cji bę dą za wsze go to -

we i czu wa ją ce na od da nie spra wie dli wo ści tym, któ rzy jej po trze bu ją. Od tych są dów

iść bę dzie ap pel la cja na Try bu na ły głów ne, dla każ dej pro win cji być ma ją ce, zło żo ne

rów nie z osób na Sej mi kach wy bra nych. I te są dy, tak pier wszej, ja ko i ostat niej in stan -

cji bę dą Są da mi Zie miań ski mi dla szlach ty i wszyst kich wła ści cie lów ziem skich z kim -

kol wiek in ca u sis iu ris et fac ti. 
2. Ju ry zdyk cje zaś są do we wszyst kim mia stom, po dług Pra wa Sej mu te raź niej sze -

go o Mia stach Wol nych Kró lew skich, za bez pie cza my. 

3. Są dy re fe ren dar skie, dla każ dej pro win cji osob ne, mieć chce my w spra wach wło -

ścian wol nych daw ne mi pra wa mi są do wi te mu pod da nych. 

4. Są dy zad wor ne ase sor skie, re la cyj ne i kur lan dzkie za cho wu je my. 

5. Kom mis sje wy ko naw cze bę dą mia ły są dy w spra wach do swej ad mi ni stra cji na -

le żą cych.

6. Oprócz są dów w spra wach cy wil nych i kry mi nal nych dla wszyst kich sta nów bę -

dzie Sąd Naj wyż szy, sej mo wy zwa ny. Do któ re go przy otwar ciu każ de go Sej mu obra -

ne bę dą oso by. Do te go Są du na le żeć bę dą wy stęp ki prze ciw ko Na ro do wi i Kró lo wi,

czy li cri mi na sta tus. No wy Co dex Praw Cy wil nych i Kry mi nal nych przez wyz na czo ne

przez Sejm oso by spi sać roz ka zu je my. 

IX. Re gen cja
Straż bę dzie oraz Re gen cją, ma jąc na cze le Kró lo wą al bo w Jej nie przy tom no ści Pry -

ma sa. W tych trzech tyl ko przy pad kach miej sce mieć mo że Re gen cja: 1. W cza sie ma -

ło let no ści Kró la. 2. W cza sie nie mo cy trwa łe po mie sza nie zmy słów spra wu ją cej. 3.

W przy pad ku, gdy by Król był wzię ty na woj nie. Ma ło let ność trwać tyl ko bę dzie do lat

oś mna stu zu peł nych; a nie moc wzglę dem trwa łe go po mie sza nia zmy słów de kla ro wa -

na być nie mo że, tyl ko przez Sejm go to wy wię kszo ścią wo tów trzech czę ści prze ciw -

ko czwar tej Izb złą czo nych. W tych prze to trzech przy pad kach Pry mas Ko ro ny Pol skiej

Sejm na tych miast zwo łać po wi nien; a gdy by Pry mas tę po win ność zwłó czył, Mar sza -

łek Sej mo wy li sty okól ne do Po słów i Se na to rów wy da. Sejm go to wy urzą dzi ko lej za -

sia da nia Mi ni strów w Re gen cji i Kró lo wą do za stą pie nia Kró la w obo wiąz kach Je go

umo cu je. A gdy Król w pier wszym przy pad ku z ma ło let no ści wyj dzie, w dru gim do zu -

peł ne go przyj dzie zdro wia, w trze cim z nie wo li po wró ci, Re gen cja ra chu nek z czyn no -

ści swo ich od dać mu po win na i od po wia dać Na ro do wi za czas swe go urzę do wa nia,

tak jak jest prze pi sa ne o Stra ży na każ dym Or dy na ryj nym śej mie, z osób i ma jąt ków

swo ich. 

X. Edu ka cja dzie ci kró lew skich

Sy no wie kró lew scy, któ rych do na stęp stwa Tro nu Kon sty tu cja przez na cza, są pier -

wszy mi Dzieć mi Oj czyz ny, prze to bacz ność o do bre ich wy cho wa nie do Na ro du na le -

ży, bez uwło cze nia jed nak pra wom ro dzi ciel skim. Za rzą du kró lew skie go sam Król

z Stra żą i wyz na czo nym od Sta nów Do zor cą Edu ka cji Kró le wi czów, wy cho wa niem Ich

za trud niać się bę dzie. Za rzą du Re gen cji taż z wspom nio nym Do zor cą edu ka cję Ich po -

wie rzo ną mieć so bie bę dzie. W obyd wóch przy pad kach Do zor ca od Sta nów wyz na czo -

ny do no sić wi nien na każ dym Or dy na ryj nym Sej mie o edu ka cji i po stęp ku kró le wi czów.

Kom mis sji zaś Edu ka cyj nej po win no ścią bę dzie po dać układ in struk cji i edu ka cji sy -

nów kró lew skich do po twier dze nia Sej mo wi, a to, aby jed no staj nie w wy cho wa niu ich

pra wi dła wpa ja ły cią gle i wcześ nie w umy sły przy szłych na stęp ców Tro nu re li gię, mi -

łość cno ty, oj czyz ny, wol no ści i kon sty tu cji kra jo wej. 

XI. Si ła zbroj na na ro do wa

Na ród wi nien jest so bie sa me mu obro nę od na pa ści i dla prze strze ga nia ca ło ści swo -

jej. Wszy scy prze to Oby wa te le są obroń ca mi ca ło ści i swo bód na ro do wych. Woj sko

nic in ne go nie jest tyl ko wy cią gnię ta si ła obron na i po rząd na z ogól nej si ły Na ro du. Na -

ród wi nien woj sku swe mu na gro dę i po wa że nie za to, iż się po świę ca je dy nie dla je go

obro ny. Woj sko win no Na ro do wi strze że nie gra nic i spo koj no ści po wszech nej, sło wem

win no być je go naj sil niej szą tar czą. Aby przez na cze nia te go do peł ni ło nie o myl nie, po -

win no zo sta wać cią gle pod po słu szeń stwem wła dzy wy ko naw czej; sto sow nie do opi -

sów Pra wa, po win no wy ko nać przy się gę na wier ność Na ro do wi i Kró lo wi, i na obro -

nę Kon sty tu cji Na ro do wej. Uży te być więc woj sko na ro do we mo że na ogól ną kra ju

obro nę, na strze że nie for tec i gra nic, lub na po moc Pra wu, gdy by kto exe ku cji je go nie

był po słusz nym.

Sy gna ta riu sze:

Sta ni sław Na łęcz Ma ła chow ski, re fe ren darz wiel ki ko ron ny, sej mo wy i kon fe de ra cji pro -

win cji ko ron nych mar sza łek 
Ka zi mierz ksią żę Sa pie ha, ge ne rał ar ty le rii li tew skiej, mar sza łek kon fe de ra cji Wiel kie -

go Księ stwa Li tew skie go. 
Jó zef Kor win Kos sa kow ski, bi skup in flan cki i kur lan dzki, na stęp ca ko a u diu tor bi skup -

stwa wi leń skie go, ja ko de pu to wa ny. 
An to ni ksią żę Ja bło now ski, kasz te lan kra kow ski, de pu tat z Se na tu Ma łej Pol ski. 

Sy me on Ka zi mierz Szy dłow ski, kasz te lan żar now ski, de pu to wa ny z Se na tu pro win cji

ma ło pol skiej. 
Fran ci szek An to ni na Kwil czu Kwi lec ki, kasz te lan ka li ski, de pu to wa ny do kon sty tu cji

z Se na tu z pro win cji wiel ko pol skiej. 
Ka zi mierz Kon stan ty Pla ter, kasz te lan ge ne ra ła troc kie go, de pu to wa ny do kon sty tu cji

z Se na tu Wiel kie go Księ stwa Li tew skie go. 

Wa le rian Stro y now ski, pod ko mo rzy bu ski, po seł wo łyń ski, z Ma ło pol ski de pu tat do

kon sty tu cji. 
Sta nis ław Kost ka Po toc ki, po seł lu bel ski, de pu to wa ny do kon sty tu cji z pro win cji ma -

ło pol skiej. 
Jan Ne po mu cen Zbo iń ski, po seł zie mi do brzyń skiej, de pu to wa ny do kon sty tu cji z pro -

win cji wiel ko pol skiej. 
To masz No wo wiej ski, łow czy i po seł zie mi wy szo grodz kiej, de pu to wa ny do kon sty tu -

cji. 
Jó zef Ra dzic ki, pod ko mo rzy i po seł zie mi za kro czym skiej, de pu to wa ny do kon sty tu cji

z pro win cji wiel ko pol skiej. 
Jó zef Za bieł ło, po seł z Księ stwa Żmudz kie go, de pu to wa ny do kon sty tu cji. 

Ja cek Put tka mer, po seł wo je wódz twa miń skie go, de pu to wa ny do kon sty tu cji z pro -

win cji Wiel kie go Księ stwa Li tew skie go. 

De kla ra cja Sta nów Zgro ma dzo nych

Wszyst kie Pra wa daw ne i te raź niej sze prze ciw ne ni niej szej Kon sty tu cji, lub któ re mu -

kol wiek jej ar ty ku ło wi zno sie my, a opi sy szcze gól nie do ar ty ku łów i każ dej ma ter ji w ni -

niej szej Kon sty tu cji zam knię tych po trzeb ne, ja ko do kład niej wysz cze gól nia ją ce obo wiąz -

ki i układ Rzą du, za część skła da ją cą tęż Kon sty tu cję de kla ru je my. Wła dy wy ko naw czej

za le ca my, aby Straż swe obo wiąz ki na tych miast pod okiem Sej mu roz po czę ła i cią gle

utrzy my wa ła. Bogu i Oj czyź nie uro czy ście przy się ga my na po słu szeń stwo, na obro nę

wszyst kie mi ludz kie mi si ła mi tej ca łej  Kon sty tu cji, i ta ko wą przy się gę, za ha sło rze tel nej

mi ło ści Oj czy zny da jąc, wy ko na nie onej na ka zu je my na tych miast tu w War sza wie przez

wszyst kie Kom mis sje i Ju ry zdyk cje Są do we, nie mniej przez Woj sko tu przy tom ne, 



10 Sygnały Płockie

Wie czo rem na stą pi ła Il lu mi na cya wy sta wio nych przy fa cy a cie ra tu sza trzech
Bram. Śrzed nia, ozdo bio na by ła Cyf frą w gó rze, Por tre tem i Her bem J.K.Mci,

z na pi sem pod Por tre tem:

Żyi Au gu ście, Wol ne go Na ro du piesz czo ty,
Któ re mu przez Twą mą drość przy wra casz wiek zło ty.

Bra my bocz ne zdo bi ły Her by Na ro do we i Mar szał ków Se y mo wych, z na pi sa -
mi, pod Ko ron nym:

Już te raz pod Twe skrzy dła ciś nie my się śmia ło,
Gdy skła da my iuż ied no po li tycz ne cia ło.

Pod Li tew skim:
Ty nam wzrost, a my To bie moc i świet ność da iem,

Ty nas bro nić, my cie bie bę dzie my na wza iem.
Pod Her bem Mar szał ka Se y mo we go Ko ron ne go:

Two ie to dla nas dzie ło, Rzą do wa opie ka,
Sła wa, włas ność i wol ność, i pra wa czlo wie ka.

Pod Her bem Mar szał ka W.X.Lit:
Two ia znacz na usil ność i gor li wa pra ca

Nam Oy czyz nę, nas wza iem Oy czyź nie przy wra ca.
Ni sko zaś, był Herb Mia sta, ma ią cy na pis ta ko wy:

Kró lu! Na ro dzie! Sta ny i cni Mar szłko wie!
Y wszyst kie Człon ki Se y mu, wy bra ni Mę żo wie!

Gdy Wam w Ko ście le sła wy, wdzięcz ność za pi su iem,
Przy rze ka my, że tyl ko dla Oy czyz ny czu iem.

(opi sa nie Il lu mi na cyi w Dniu 8 Ma ia 1791 ro ku na an ni wer sarz Imie nim Nay jaś nie -
y sze go Pa na nie tyl ko mia sta War sza wy ale y in nych miast tak Ko ro ny, ja ko y Li twy)

a w cią gu naj da lej mie sią ca od da ty ni niej sze go Pra wa, za or dy nan sem Kom mis sji Woj -

sko wej przez ca łe Woj sko Na ro do we w Pań stwach Ko ro ny Pol skiej i Wiel kie go Xię stwa

Li tew skie go kon sy stu ją ce. Wyz na cze nie na bo żeń stwa w jed nym dniu po wszyst kich w ca -

łym kra ju ko ścio łach, to jest: dnia ós me go mie sią ca ma ja ro ku bie żą ce go, na po dzię ko -

wa nie Bo gu za zda rzo ną chwi lę po myśl ną, wy do by cia Pol ski z pod prze mo cy ob cej i nie -

ła du do mo we go; za przy wró ce nie Rzą du, któ ry naj sku tecz niej wol ność na szą praw dzi wą

i ca łość Pol ski za bez pie czyć mo że; za po sta wie nie tym spo so bem Oj czyz ny na szej na stop -

niu mo gą cym praw dzi wą w oczach Eu ro py zy skać jej kon sy de ra cją. Prze wie leb nym Bi -

sku pom za le ca my, naz na cza jąc dzień Świę te go Sta ni sła wa Bi sku pa i Mę czen ni ka, Pa tro -

na Ko ro ny Pol skiej, za uro czy sty w ro ku, któ ry my i po tom ko wie na si ob cho dzić bę dzie -

my, za dzień po świę co ny Naj wyż szej Opatrz no ści, po któ rym Oj czyz na śmia ło i bez piecz -

nie po ty lu niesz czę ściach odet chnąć mo że. Chce my, oraz aby du cho wień stwo tak świec -

kie ja ko i za kon ne w na u kach chrze ści jań skich, któ re pra wo wier ne mu win no lu do wi, nie -

prze sta wa ło za chę cać wszyst kich do po dob nych Bo gu dzięk czy nień. Aby zaś po tom ne

wie ki tem sil niej czuć mog ły, iż dzie ło tak po żą da ne po mi mo naj wię ksze trud no ści i przesz -

ko dy za po mo cą Naj wyż sze go lo sa mi Na ro dów Rządz cy do skut ku przy wo dząc, nie utra -

ci liś my tej szczę śli wej dla oca le nia Na ro du po ry, uch wa la my: aby na tę pa miąt kę Ko ściół

ex Vo to wszyst kich Sta nów był wy sta wio ny i Naj wyż szej Opatrz no ści po świę co ny.

Uczy ni wszy za dość ra do ści po wszech nej, da je my pil ne oko na ubez pie cze nie tej

Kon sty tu cji, sta no wiąc: iż kto by kol wiek śmiał być prze ciw nym ni niej szej Kon sty tu -

cji lub tar gać się na jej zep su cie, al bo wzru szał spo koj ność do bre go i szczę śli wym

być za czy na ją ce go Na ro du, przez za sie wa nie nie uf no ści, prze wrot ne tłu ma cze nie

Kon sty tu cji, a tem bar dziej przez for mo wa nie ja kie go kol wiek w Kra ju ro ko szu, czy -

li Kon fe de ra cji onej przod ko wał lub ja ko wym spo so bem do te go do kła dał się, ten

za nie przy ja cie la Oj czyz ny, za Jej zdraj cę, za bun tow ni ka uz na ny, naj su ro wsze mi ka -

ra mi na tych miast przez Sąd Sej mo wy uka ra ny bę dzie. Dla cze go na ka zu je my: aby

Sąd Sej mo wy w kom ple cie nie przer wa nym tu w War sza wie agi to wał się; ses sje swo -

je od dnia do dnia li mi to wał; wszyst kich zaś do nie sio nych so bie przez do brze osia -

dłe go Oby wa te la de la cją bio rą ce go, w as sy sten cji In sty ga to rów Oboj ga Na ro dów

o pod nie sie nie ro ko szu lub na ma wia nie do nie go, na tych miast są dził; o oso bach

wy ro ko wi swe mu ma ją cych po dle gać ubez pie czał się, do cze go Woj ska Na ro do we

za znie sie niem się Są du z wła dzą wy ko naw czą ma ją być go to we i po wol ne.

(Pod czas wie ko pom ne go Sej mu Kon sty tu cyj ne go, w koń cu któ re go za pa dła Usta wa

Rzą do wa Trze cie go Ma ja, Mar szał kiem Sej mu i Kon fe de ra cji Ko ron nej był Sta ni sław Na -

łęcz Ma ła chow ski; Mar szał kiem Kon fe de ra cji Li tew skiej Ka zi mierz Ne stror Xią żę Sa -

pie ha, a se na to rów, mi ni strów i po słów li czy ła Pol ska w ogó le pięć set osób)

HUGO KOŁŁĄTAJ 
(1750 – 1812) 

ksiądz, fi lo zof, pi sarz, po li tyk, ka no nik kra -
kow ski, rek tor Aka de mii Kra kow skiej, czo ło wy

ide o log pol skie go oświe ce nia, je den z przy -
wód ców obo zu pa trio tycz ne go na Sej mie
Wiel kim, współ twór ca Kon sty tu cji 3 Ma ja.

IGNA CY PO TOC KI 
(1750 – 1809) 

brat Sta ni sła wa Kost ki, mar sza łek wiel ki li -
tew ski, czło nek Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej,
prze ciw nik przy mie rza z Ro sją, współ twór ca
Kon sty tu cji 3 Ma ja i głów nych ak tów praw -

nych w cza sie Pow sta nia Ko ściusz kow skie go

STA NI SŁAW NA ŁĘCZ MA ŁA CHOW SKI 
(1736 – 1809) 

mar sza łek Sej mu Czte ro let nie go, je den
z przy wód ców stron nic twa pa trio tycz ne go,
zwo len nik re form w swych do brach oczyn -

szo wał chło pów i zwol nił od niek tó rych 
po win no ści), za słu żo ny dla uch wa le nia Kon -
sty tu cji 3 Ma ja, w Księ stwie War szaw skim

pre zes Ra dy Mi ni strów

STA NI SŁAW AU GUST PO NIA TOW SKI
(1732 – 1798)

król pol ski (1764 – 1795), syn Sta ni sła wa Po -
nia tow skie go i Kon stan cji z Czar to ry skich, obra -
ny na kró la pod na ci skiem ca ry cy Ka ta rzy ny II,
dą żył do wzmoc nie nia i uno wo cześ nie nia pań -
stwa, me ce nas kul tu ry, za ło ży ciel m.in. Szko ły

Ry cer skiej, pod wa lin prze my słu (z je go ini cja ty -
wy pow sta ła men ni ca, lud wi sar nia, wy twór nia
fa jan su, roz po czę to po szu ki wa nia no wych złóż

so li) głów ny au tor Kon sty tu cji 3 Ma ja

Na pod sta wie pub li ka cji bib lio fil skiej To wa rzy stwa Na u ko we go Płoc kie go
z 1991 ro ku pt. „W dwu set ną rocz ni cę Kon sty tu cji 3 Ma ja” opr. E.J.
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Po wyż sze sło wa wy po wie dział (w na -
wią za niu do prof. Ma rii Ja nion) in ny pro -
fe sor, Ste fan Stu li grosz, pod czas ina u gu -
ra cyj nej edy cji Płoc kich Dni Mu zy ki
Chó ral nej, nie mal do kład nie rok przed
wej ściem Pol ski do UE – ak cen tu jąc tym
spo so bem ko niecz ność tro ski o włas ne
dzie dzic two kul tu ro we w no wej sy tu a cji
po li tycz nej na sze go kra ju. Nie ja ko na po -
twier dze nie owej de kla ra cji kie ro wa ny
prze zeń Chór Mę ski i Chło pię cy Fil har -
mo nii Poz nań skiej „Poz nań skie Sło wi ki”
wy ko nał wów czas w ka te drze na Wzgó -
rzu Tum skim ze staw kom po zy cji ro dzi -
mych twór ców re ne san so wych i ba ro ko -
wych, od Se ba stia na z Fel szty na przez
Mi ko ła ja Zie leń skie go po Grze go rza
Ger wa ze go Gor czyc kie go. 

Czy na kil ka na ście dni przed czwar tą
rocz ni cą unij ne go ak ce su Pol ski wspom -
nia na ko niecz ność by ła rów nie doj mu ją -
ca, trud no jed noz nacz nie orzec – choć,
ma jąc świa do mość rze czy wi ste go sta nu
tro ski o tra dy cje kul tu ry ro dzi mej w co -
raz bar dziej do słow nie eu ro pe i zu ją cej
się Rzecz pos po li tej, na le ży tym wię cej
do ce nić, że 16 kwiet nia 2008 ro ku,
w tym sa mym przy byt ku sa kral nym,
wiel ko pol scy ar ty ści wy stą pi li z po dob -
nie po my śla nym pro gra mem. Pod czas
dru gie go kon cer tu (w ra mach szó stej im -
pre zy z cy klu „Płoc kie Dni Mu zy ki Chó -
ral nej”) kil ku po ko le nio we już „Poz nań -
skie Sło wi ki” (ich po cząt ki się ga ją...
1941 ro ku) oraz or kie stra ka me ral na Fil -
har mo nii Poz nań skiej wy ko na ły bo wiem
– oczy wi ście pod ba tu tą „oj ca za ło ży cie -
la” słyn ne go chó ru (na zdję ciu) – ze staw
dzieł „mi strzów pol skie go ba ro ku”. 

W ze sta wie tym naj sze rzej uw zględ -
nio no G. G. Gor czyc kie go ja ko naj wy bit -
niej sze go chy ba przed sta wi cie la te go
okre su w dzie jach ro dzi mej sztu ki mu -
zycz nej. Na po czą tek zabrz miał mo tet
La e ta tus sum, w fi na le zaś usły sze liś my
bar dziej oka za ły, wie lo czę ścio wy cykl
psal mów i śpie wów Com ple to rium, pod
wzglę dem kun sztu po li fo nicz ne go oraz
in wen cji me lo dycz nej nie ustę pu ją cy za -
pew ne czo ło wym dzie łom eu ro pej skim
z pier wszych de kad XVIII stu le cia. Mi -
mo nie ja kich zmian w ob sa dzie (chór
mę ski w miej sce mie sza ne go, eli mi na cja
or ga nów re a li zu ją cych bas so con ti nuo)
i w fak tu rze („wchło nię cie” so lo wych

par tii wo kal nych przez chór) po nad cza -
so we wa lo ry tej mu zy ki uda ło się uwy -
dat nić – le piej niż pięć lat wstecz. 

Po zo sta łą część pro gra mu wy peł ni ły
krót kie, jed no u stę po we kom po zy cje
w for mie tak zwa ne go kon cer tu wo kal -
no -in stru men tal ne go: Ve ni Do mi ne
Mar ci na Miel czew skie go, Ve ni Con so -
la tor Da mia na Sta cho wi cza i Je su, spes
mea Sta ni sła wa Syl we stra Sza rzyń skie -
go, po prze dzo ne nie pro por cjo nal nie
dłu gi mi za po wie dzia mi „le gen dy pol -
skiej chó ra li sty ki” (we dle cel ne go okre -
śle nia An ny Bram skiej, głów nej ani ma -
tor ki fe sti wa lu). O wy bo rze tych po zy cji
za de cy do wa ły, jak wol no przy pusz czać,
nie tyl ko wzglę dy ar ty stycz ne. Je su,
spes mea uwa ża ny jest wpraw dzie za
jed no z naj zna ko mit szych dzieł Sza -
rzyń skie go, a Miel czew ski to je den
z naj bar dziej zna nych i ce nio nych w sie -
dem na sto wiecz nej Eu ro pie pol skich
twór ców mu zycz nych – pa mię taj my też
jed nak, iż ten że Miel czew ski przez
znacz ną część ży cia zwią za ny był z...
Płoc kiem, gdzie udzie lał się ja ko nad -
wor ny ka pel mistrz kró le wi cza Ka ro la
Fer dy nan da Wa zy, miej sco we go bi sku -
pa, Sta cho wicz zaś miesz kał i two rzył
w nie o dleg łym Ło wi czu.

Oma wia ny kon cert za świad czył za ra -
zem, że płoc ki fe sti wal chó ral ny co raz
cie ka wiej ewo lu u je w sen sie re per tu a ro -
wym – są bo wiem pod sta wy, by przy -
pusz czać, że obok wiel kich dzieł wo kal -
no -in stru men tal nych uz na nych mi strzów
ostat nich trzech stu le ci (Re qu iem i Msza
c-moll Mo zar ta, Sta bat Ma ter Dwo rza -
ka) oraz li tur gicz nych śpie wów pra wo -
sław nych (Li tur gia św. Ja na Chry zo -
sto ma w opra co wa niu Rach ma ni no wa
i Le on to wi cza) trze cim sta łym wąt kiem
im pre zy bę dzie ro dzi ma mu zy ka daw na.
W ubieg łym ro ku Ca pel la Cze sto cho -
wien sis i Zes pół In stru men tów Daw nych
War szaw skiej Ope ry Ka me ral nej uda nie
za pre zen to wa ły in te re su ją ce po zy cje
z ar chi wum ro dzi me go kla sy cyz mu
(głów nie Woj ciech „Adal bert” Dan kow -
ski) – te raz, dzię ki go ściom z Poz na nia,
rów nie uda nie cof nę liś my się w prze -
szłość nie co dal szą. I war to by chy ba,
przy ko lej nych oka zjach, „ba gaż włas nej
tra dy cji mu zycz nej” spe ne tro wać jesz cze
głę biej. A. Do ro bek

Z bagażem własnej tradycji...

Na fi ni saż wy sta wy „Świat ko mik su”
10 kwiet nia przy je cha li mło dzi, ale za -
słu że ni twór cy ko mik sów z Pol ski.
Każ dy za o pa trzo ny w szki ce i prze noś -
ne dy ski ze swo i mi pra ca mi. Każ dy
chęt nie opo wia dał o swo jej pra cy. Ja -
cek Fraś swój naj słyn niej szy, niez wy -
kle pla stycz ny ko miks – „Glin no” –
stwo rzył bez in ge ren cji kom pu te ro wej
przy uży ciu ra pi to gra fu i pę dzel ka z far -
bą, choć nie ucie ka od komputera.
Zwłasz cza, gdy trze ba na szyb ko zro bić
ja kąś pra cę, np. tzw. „pa ski ko mik so -
we” dla ja kiejś ga ze ty. Wo y na row ski
uwiel bia pla my, „ko lek cjo nu je je”.
Niek tó re le żą w je go szuf la dzie po kil -
ka lat, aby w od po wied niej chwi li po -
słu żyć do na ry so wa nia ko mik su ta kie go
jak „Hi ki ko mo ri”, któ re zdo by ło Grand
Prix 19. Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu
Ko mik sów w Ło dzi (w paź dzier ni ku
2007). W je go pra cach do mi nu je czerń,
gdzie nie gdzie uzu peł nio na pla mą po -
ma rań czy czy żół ci. Ma ciej „em pro”
Praż mow ski z ko lei, czę sto nie do ce nia -
ny w kra ju, zna lazł uz na nie w Sta nach
Zjed no czo nych. Ostat nio rów nież za -
brał się za pro jek to wa nie na dru ków na
odzież dla mło dzie ży. Wy ko nał pro jek -
ty mie dzy in ny mi dla A-X.pl, Bo y cott
i Cropp Town. 

Pod czas fi ni sa żo we go Ko mik sFest te
mniej sze i wiel ko far ma to we wy dru ki
z ko mik sa mi moż na by ło zli cy to wać.
Chęt nych nie bra ko wa ło. 

Ra do sław Ła ba rzew ski

Fest Ko mik sFest

Po ma jo wym, dłu gim we e ken dzie Te atr
Dra ma tycz ny za pra sza na ko lej ną w tym
se zo nie pre mie rę. Bę dzie to „Oby wa tel M.
Hi sto ry ja“ w re ży se rii Ma cie ja Ko wa lew -
skie go, ze sce no gra fią Pio tra Ryb kow skie -
go, mu zy ką Bar to sza Dzie dzi ca i ko stiu -
ma mi wy ko na ny mi przez Ewę Ko wa lew -
ską. Pre mie ra tej sztu ki od by ła się 6 lat te -
mu w Le gni cy. Wów czas wą tek głów ne go
bo ha te ra łą czo ny był z oso bą ów czes ne go
Pre ze sa Ra dy Mi ni strów – Lesz ka Mil le ra.
Sam re ży ser przyz nał, że in spi ro wał się
bio gra fią by łe go pre mie ra i ty le. Bo sa ma
hi sto ria jest je dy nie pun ktem wyj ścia, pre -
tek stem do po sta wie nia py tań. 

– Ja kie oko licz no ści, de cy zje wpły wa -
ją na to, że chce się roz po cząć ka rie rę
po li tycz ną, że chce się ma ni pu lo wać
ludź mi? Jak dzia ła ją po li tycz ne me cha -
niz my, że – z po tom ka ro dzi ny ro bot ni -
czej, wy cho wa ne go bez oj ca, nie wyksz -
tał co ne go – kształ tu ją ste re o typ, mo del
po li tycz ny? – mó wił Ko wa lew ski. 

– Płoc ka in sce ni za cja ma się róż nić
od le gnic kiej i nie cho dzi tyl ko o do pi sa -
nie do sztu ki sce ny fi na ło wej…Płoc ka
pub licz ność bę dzie więc mia ła moż li -
wość zo ba czyć ja ko pier wsza peł ną
i osta tecz ną wer sję. Pre mie ra: 10 ma ja
i 11 ma ja o godz. 19. (op. rł)

Za po wie dzi Dra ma tycz ne go

W Księ gar ni Li te rac kiej przy ul. Ko -
le gial nej 13 moż na nie tyl ko ku pić

książ ki, ale też cza sem tra fić na wie czór
poe tyc ki. Tak by ło 9 kwiet nia, kie dy
Wan da Go łę biew ska czy ta ła wier sze
nie wi do mej au tor ki Iwo ny Bar ci kow -
skiej. Mło da poet ka pi sze Bra il lem, po -
słu gu je się też ma szy ną do pi sa nia, któ -
ra jest jej swo i stym ok nem na świat,
umoż li wia ją cym kon takt z wi dzą cy mi.

Iwo na Bar ci kow ska jest człon kiem
Płoc kie go Sto wa rzy sze nia Twór ców
Kul tu ry. Ma w swo im do rob ku to mik
wier szy pt. „Jak mo ty le”, jej twór czość
uka za ła się tak że w kil ku al ma na chach.

Na stęp ny wie czór poe tyc ki w ka wia -
ren ce Księ gar ni Li te rac kiej za pla no -
wa no na 7 ma ja. „Ma ry nar ski groch
z ka pu stą” pre zen to wać bę dą: Wan da
Go łę biew ska i Wło dzi mierz Wiech no.
Po czą tek o godz. 17. (j)

Poe zja w księ gar ni
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Ja nusz Ko nior – twór ca, obok swo ich
prac. Ta kie wiel ko for ma to we wy dru ki na
pa pie rze ta pe to wym moż na by ło ku pić już
za 70 zł, te mniej sze na fo lii na wet za 15 zł
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W SP nr 22 już po raz szó sty zor ga ni -
zo wa no Mię dzysz kol ny Fe sti wal Pio sen -
ki An giel skiej „SONG”. Po dob nie jak
w la tach ubieg łych, im pre za przez na czo -
na by ła dla ucz niów klas IV −VI płoc kich
szkół pod sta wo wych, któ rzy wy ko ny wa li
pio sen ki w ję zy ku an giel skim. Ich wy stę -
py oce nia ło trzy o so bo we ju ry oraz pub -
licz ność, któ ra rów nież mog ła przyz na -
wać pun kty naj lep szym – jej zda niem –
wy ko naw com. W fe sti wa lu wzię ło udział
12 uczest ni ków z sied miu szkół pod sta -
wo wych: nr 6, 16, 17, 18, 22, 23 i Ogól -
noksz tał cą cej Szko ły Mu zycz nej. 

Po raz ko lej ny mło dzi pio sen ka rze za -
pre zen to wa li swo je umie jęt no ści wo kal -
no −lin gwi stycz ne na wy so kim po zio mie.
Pier wsze miej sce za ję ła szó sto kla sist ka
z SP nr 16 Mar ty na La so ta, przy go to wa -
na do wy stę pu przez Iwo nę Na pie racz

i Ma gda le nę Oł da kow ską. Wy ko na nie
przez nią pio se nek „I be lie ve I can fly”
i „To mor row” spot ka ło się z uz na niem ju -
ry oraz sym pa tią pub licz no ści. Dru gą
i trze cią lo ka tę uzy ska ły – Alek san dra
Pod wój ci z SP nr 23 i Ewa Wit kow ska
z Ogól noksz tał cą cej Szko ły Mu zycz nej.
Wy róż nie nie za naj lep szą in ter pre ta cję
tek stu w ję zy ku an giel skim otrzy mał Ga -
briel Mier nik z SP nr 18, a wy róż nie nie
za naj lep szą in ter pre ta cję mu zycz ną – po -
now nie Alek san dra Pod wój ci z SP nr 23.
Wszy scy wy ko naw cy otrzy ma li dy plo my
uczest nic twa, a zwy cięz cy i wy róż nie ni –
na gro dy rze czo we, któ rych spon so rem był
Wy dział Edu ka cji Urzę du Mia sta. 

Głów ny mi ko or dy na to ra mi im pre zy by -
ły an glist ki: Jo an na Omiń ska i An na Bo -
duch, a opra wę mu zycz ną przy go to wał na -
u czy ciel mu zy ki – Łu kasz Groc ki. (ab)

AN GIEL SKI „SONG”
15 kwiet nia ucz nio wie I Li ce um Ogól -

noksz tał cą ce go Płoc kie go Uni wer sy te tu
Lu do we go ob cho dzi li świę to swo je go pa -
tro na zbio ro we go – 4. Puł ku Strzel ców
Kon nych. Po nie waż jest to szko ła o pro -
fi lu spor to wo −woj sko wym ucz nio wie sta -
wi li się w au li im. Ja nu sza Ku so ciń skie go
w mun du rach po lo wych. Go ście też by li
w wię kszo ści zwią za ni ze służ ba mi mun -
du ro wy mi, od ks. ka pe la na po czą wszy
po przez kom ba tan tów, po Sto wa rzy sze -
nie IV Puł ku Strzel ców Kon nych.

Ce za ry Su peł ze Sto wa rzy sze nia opo -
wie dział krót ko o dzie jach jed nost ki, któ -
ra nie za pi sa ła się po ka zo wy mi ak cja mi,
ale jej żoł nie rze tak sa mo jak z tych opi -
sy wa nych w po dręcz ni kach hi sto rii prze -
le wa li krew i umie ra li. A rot mistrz Ra sie -
wicz sta wia ny był za wzór żoł nier skie go
obo wiąz ku.

Uczen ni ce za pre zen to wa ły pa trio -
tycz ny pro gram wo kal ny, a po tem
by ło roz strzy gnię cie kon kur su na pra -
ce pla stycz ne, pro pa gu ją ce pa tro na
szko ły. (j)

Świę to pa tro na

– ta kim po wi ta niem roz po czął się „wie -
czór wspo min ko wy” w in ter na cie L.O.
im. Wł. Ja gieł ły, po świę co ny Ry szar do wi
Rie dlo wi, zor ga ni zo wa ny przez Mło dzie -
żo wą Ra dę In ter na tu i jej opie ku na Ka zi -
mie rza Mu szyń skie go. To swe go ro dza ju
pre zent od współ miesz kań ców dla te go -
rocz nych ma tu rzy stów, któ rzy już nie ba -
wem opusz czą mu ry szko ły i in ter na tu.

Kwiet nio wy bo ha ter spot kań z cy klu
„wspom nie nie o sław nym ar ty ście”

zgro ma dził nie tyl ko fa nów „sta re go”
Dże mu, ale tak że tych któ rzy do tąd
o mu zy ku, któ ry „żył za szyb ko i umarł
za mło do”, nie wie le sły sze li.

Słow no −mu zycz ny pro gram wie czo ru
z udzia łem 15 wy ko naw ców pro wa dzi li:
Ka sia Ja cho wicz i Krzysz tof Ta tuch
z kl. II li ce um. Zło ży ły się nań nie tyl ko
pio sen ki Rie dla w je go wy ko na niu
i ucz niów li ce um, ale tak że przy go to wa -
ne przez mło dzież wy wia dy – z wy ko -
naw cą, je go mat ką, wier sze miesz kań -
ców in ter na tu. Dla wie lu fa nów Ry szard
Riedl już za ży cia był le gen dą, szko da,
że tak krót ką, prze gra ną w kon fron ta cji
z nar ko ty ka mi.

– Chcie liś my, by na sza mło dzież,
słu cha jąc pięk nej mu zy ki ca łe go zes -
po łu zwró ci ła uwa gę na dra mat so li -
sty, tak mą dre go w swo ich utwo rach
i tak prze gra ne go w re al nym ży ciu –
mó wi Ka zi mierz Mu szyń ski. – Jak
wie lu ta kich lu dzi mo że być wśród na -
szych wy cho wan ków? My ślę, że roz -
ryw ko wy cha rak ter im pre zy uda ło się
po łą czyć z pew nym prze sła niem dy -
dak tycz nym.

Na stęp ne wspom nie nie o sław nym ar -
ty ście przy go to wy wa ne przez mło dzież
in ter na tu Ja giel lon ki po świę co ne bę dzie
Cze sła wo wi Nie me no wi – ale to już
w no wym ro ku szkol nym. (j)

Sie ma cie lu dzi ska

Pięt na ścio ro mło dych osób wzię ło
udział w po wia to wych eli mi na cjach 53.
Ogól no pol skie go Kon kur su Re cy ta tor -
skie go. W szran ki sta nę ło 11 re cy ta to -
rów, a czte ry oso by ry wa li zo wa ły w ka -
te go rii poe zji śpie wa nej. 

Ju ry, w skła dzie: Bo gu sław Ję drzej -
czak, Krzysz tof Ryz lak i Wan da Go łę -
biew ska, pier wszą na gro dę w ka te go rii
re cy ta cji przyz na ło Li dii Gro dzic kiej,
któ ra re pre zen to wa ła płoc ki Mło dzie -
żo wy Dom Kul tu ry. Dru gie miej sce
za ję ła Ma ria Szy biń ska z Ogni ska Pra -
cy Po zasz kol nej z Sier pca. Trze cią na -
gro dę wy wal czy ła Mar ta Al −A zeb
z Płoc ka. Wy róż nie nie przy pa dło: Ju -
sty nie Da li do nis ze Spół dziel cze go

Do mu Kul tu ry oraz Kai Wal den
(Płock). 

W ka te go rii poe zji śpie wa nej ju ry po -
sta no wi ło uho no ro wać pier wszą na gro -
dą Łu ka sza Olen drzyń skie go z Ogni ska
Pra cy Po zasz kol nej w Sier pcu. Dru gie
miej sce za ję ła Ka ta rzy na Pię ta z MDK. 

Ju ry przyz na ło rów nież po za re gu la -
mi no wą na gro dę spe cjal ną naj lep sze mu
in struk to ro wi te a tral ne mu. Za twór czą
pra cę z mło dzie żą wy róż nio na zo sta ła
Ewa Koź miń ska z Sier pca. 

Li dia Gro dzic ka, Łu kasz Olen drzyń ski,
Ma ria Szy biń ska i Mar ta Al −A zab bę dą re -
pre zen to wa li Płock pod czas eli mi na cji wo -
je wódz kich. Je śli uda im się przejść do eta -
pu ogól no pol skie go, bę dą wal czyć o uła -
twio ny wstęp do Aka de mii Te a tral nej im.
A. Zel we ro wi cza w War sza wie. (m.d.)

Mó wi li i śpie wa li

Już po raz dzie wią ty ucz nio wie szkół
z Płoc ka i oko lic mo gli wziąć udział
w Mię dzysz kol nym Kon kur sie Pla -
stycz nym ,,Kos mos w oczach dziec ka”,
or ga ni zo wa nym przez Szko łę Pod sta -
wo wą nr 18. W te go rocz nym kon kur sie
wzię ły udział szko ły nr 3, 6, 18, 22
z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi, Szko ły
Pod sta wo wej w Sta roź re bach, w Łąc -
ku, w Ma sze wie Du żym, MDK w Płoc -
ku, eM De Kuś w Płoc ku oraz dzie ci
z Miej skie go Przed szko la Nr 3. W su -
mie wpły nę ło aż 240 prac. 

W ju ry za sie dli: Je rzy Ma zuś – gra fik
i dy rek tor PGS, Gra ży na Try ka – ku stosz
Mu ze um Ma zo wic kie go, na u czy cie le
– Iwo na Joź wic ka, An na Śnieć i Emi lia
Ro siń ska. Kon kur so we pra ce wy ko na no
róż ny mi, cie ka wy mi tech ni ka mi – do mi -
no wa ły pa ste le, far by pla ka to we, akry lo -

we, wy dzie ran ki, wy ci nan ki, col la ge.
Dzie cię ce wy o bra że nia o kos mo sie są
peł ne fan ta zji i wy róż nia ją się bo ga tą ko -
lo ry sty ką. Ucz nio wie nie tyl ko przed sta -
wia li układ sło necz ny, ale tak że odleg łe
ga lak ty ki, nie sa mo wi te stat ki kos micz ne
i nie poz na ne do tąd cy wi li za cje. 

Ko mi sja mia ła nie la da prob lem z wy -
bra niem naj cie ka wszych. Pod uwa gę
wzię to sa mo dziel ność wy ko na nia pra cy
i cie ka we roz wią za nie pla stycz ne. W re -
zul ta cie na gro dy wrę czo no 26 dzie ciom,
a wy róż nie nia otrzy ma ło 16 ucz niów.
Pier wsze miej sca wy wal czy li: Ola Śnieć
z MP Nr 3, Ja kub Cieć wierz z SP−11,
Wik tor Mał kow ski z eM De Ku sia, Pa tryk
Wój cik z SP−18, Ma ria Jóź wic ka z SP−18,
Mi chał Kru piń ski z SP w Sta roź re bach i
Ada Śnieć z SP−18. Na gro dy ufun do wa ne
zo sta ły przez Urząd Mia sta Płoc ka I.J.

Kos mos w oczach dziec ka

Za frag ment wie czo ru de dy ko wa ne go ma tu -
rzy stom „pier wszo kla sist ki”: Ewa Pa włow -
ska, Asia Wron ka i Ania La skow ska ob da ro -
wa ne zo sta ły przez te go rocz nych ab sol wen -
tów ró ża mi
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Po ro ku przer wy do Płoc ka po wra ca
im pre za (w 2007 r. MDK za stą pi ły
„Gril lo we prze bo je”), któ rej miesz -
kań com na sze go mia sta nie trze ba
przed sta wiać. Hi sto ria Mię dzy na ro do -
we go Dnia Ka szan ki się ga 2004 r.,
kie dy Pe kli mar – jed na z płoc kich
firm wę dli niar skich – wpa dła na po -
mysł oży wie nia Świę ta Pra cy, któ re za
cza su III RP moc no po du pa dło. Idea
by ła pro sta: przy uży ciu ar ty stycz nych
środ ków, wy ra zu ro dem z soc re a liz -
mu, po wo łać do ży cia „no wą świec ką
tra dy cję”. 1 ma ja miał od tąd otwie rać
se zon let nie go gril lo wa nia i piw nych
bie siad na świe żym po wie trzu. To był
„strzał w 10”, a w ko lej nych edy cjach
MDK chcia ły uczest ni czyć in ne mia -
sta oraz fir my mięs ne i wę dli niar skie. 

Hu le wicz i Och nia

W tym ro ku bie sia da na Sta rym
Ryn ku za po wia da się cie ka wie rów -
nież z po wo du za pro szo nych go ści.
Do Płoc ka przy je dzie m.in. Ed ward
Hu le wicz – pol ski pio sen karz estra do -
wy, kom po zy tor, aran żer i za ło ży ciel
zes po łu Tar pa ny, któ re go utwór „Za
zdro wie pań, pa no wie” jest jed nym ze
szla gie rów pol skiej mu zy ki roz ryw ko -
wej. 

Wal de ma ra Och ni – ko lej nej gwia -
zdy MDK przed sta wiać chy ba nie
trze ba. Ten pol ski ar ty sta ka ba re to wy,
sły ną cy z ta len tu do na śla do wa nia gło -
sów zna nych po sta ci, roz błys nął
w „Pol skim ZOO” (1991-1993), gdzie
pod kła dał głos pod zwie rzę ce lal ki
o ry sach zna nych po sta ci sce ny po li -
tycz nej. Tam wspa nia le pa ro dio wał

spo sób mó wie nia Le cha Wa łę sy czy
Ada ma Mich ni ka. Od wrześ nia 2005 r.
wy stę pu je w pro gra mie Szy mon Ma -
jew ski Show (TVN), gdzie jest jed -
nym z uczest ni ków „Roz mów w tło -
ku”, nie tyl ko na śla du jąc gło sy, ale
i prze bie ra jąc się za pa ro dio wa ne oso -
by, m.in. Je rze go Ur ba na, wspom nia -
ne go pre zy den ta Wa łę sę, Jó ze fa Olek -
se go, Ja nu sza Re wiń skie go czy Wal -
de ma ra Pa wla ka. Po za pro gra mem,
w swych mo no lo gach pa ro diu je tak że
m. in.: Wła dy sła wa Bar to szew skie go,
Han kę Bie lic ką, Mie czy sła wa Fog ga,
An drze ja Lep pe ra, Da nie la Ol brych -
skie go czy Zbi gnie wa Za pa sie wi cza.
Ko go spa ro diu je w Płoc ku? Jesz cze
nie wia do mo.

Z bažin do Płoc ka

„Je du tak hle tábořit ško dou sto na
Ora vu...” – wy star czy tyl ko, że usły -
szy my ten je den wers, a na twa rzy
wię kszo ści z nas po ja wia się za raz
bło gi uś miech. Bo każ dy Po lak wie, że
nie Ka rel Gott ani He le na Von-
dráčková tyl ko Ivan Mla dek i je go
Ban jo Band jest naj po pu lar niej szym
cze skim zes po łem w Pol sce A.D.
2008. Ta po pu lar ność jest za dzi wia ją -
ca, bo w la tach 70., kie dy pow stał
„Jožin z bažin” i Ban jo Band był niez -
wy kle po pu lar ny w Cze cho sło wa cji,
w Pol sce ma ło kto o nim sły szał. Za -
dzi wia ją ca, bo po raz pier wszy do -
świad czy liś my jak sil nym me dium
jest in ter net. Wy star czył bo wiem je -
den krót ki film, sprzed 30 lat (!),
umiesz czo ny na yo u tu be.com, aby nad
Wi słą wy buch ła mlad ko ma nia. Od kil -

ku mie się cy Ban jo Band jeź dzi po
Pol sce i da je kon cer ty. 

Mla dek na grał oko ło 30 płyt i jest
au to rem prze szło 400 utwo rów, dla te -
go jest ogrom nie za sko czo ny nag łą po -
pu lar no ścią pio sen ki z 1978 ro ku. Pio -
sen ki, któ rą na ży wo bę dzie my mo gli
usłyszeć właś nie pod czas Mię dzy na ro -
do we go Dnia Ka szan ki na Sta rym
Ryn ku w Płoc ku (szcze gó ło wy pro -
gram w in for ma to rze „Mia sto!Ży je”).

Ma jów ka na Sta rów ce

Dzień póź niej, w pią tek, 2 ma ja za -
pra sza my na Ma jów kę na Sta rów ce.
Wów czas przed płoc ką pub licz no ścią
wy stą pi ka ba ret RAK, któ re go li de -
rem jest Krzysz tof Han ke, zna ny
prze de wszyst kim ja ko Ber cik, bo ha -
ter se ria lu „Świę ta woj na”. Ka ba ret
RAK jest z Ru dy Ślą skiej, w swych
ske czach uży wa gwa ry ślą skiej. Pow -
stał na prze ło mie lat 1981-82 ja ko
spo sób na smut ną rze czy wi stość. Za -
ło ży cie la mi by li: Ry szard Si wek, An -
drzej Ste fa niuk i Krzysz tof Han ke,
a naz wa wzię ła się od pier wszych li ter
ich imion. Han ke po pro wa dzi ca łą
Ma jów kę, pod czas któ rej wy stą pi
jesz cze Pol ka Ho lix – nie miec ko -pol -
sko -a me ry kań ski zes pół gra ją cy...
pol kę, w aran ża cjach ra eg ge, punk
rock i ska z ele men ta mi mu zy ki bał -
kań skiej i klez mer skiej, fol ku oraz
sal sy. Po pro stu: pol ka bez gra nic. Po -
dob no pod czas ich kon cer tów nie da
się stać bez czyn nie.

Or ga ni za to rem obu im prez jest
Urząd Mia sta Płoc ka i Płoc ki Oś ro dek
Kul tu ry i Sztu ki. (rł)

Je den od po nad 30 lat pi je „za zdro wie pań”. O dru gim mó wi się: „czło wiek o stu gło sach”. A trze ci sły nie z te go, że do padł po two -
ra z mo raw skich ba gien. Wszy scy przy ję li za pro sze nia na... 

Mię dzy na ro do wy Dzień Ka szan ki
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Stef fen Möller
jest sy nem pro fe -
so ra te o lo gii Chri -
stia na i na u czy -
ciel ki re li gii – Si -
grun. Ma dwóch
młod szych bra ci:
Til ma na i Ju lia na.

Uczęsz czał do gim na zjum hu ma ni stycz -
ne go Wil helm−Dörpfeld Gym na sium
w Wup per ta lu, gdzie zro bił ma tu rę.
W szko le dzia łał ak tyw nie w ka ba re cie.
Po ukoń cze niu gim na zjum i od by ciu
służ by cy wil nej udał się na Fre ie Uni -
ver sität w Ber li nie na stu dia te o lo gii i fi -
lo zo fii. Na kurs ję zy ka pol skie go po je -
chał do Kra ko wa. Po ukoń cze niu stu -
diów na FU Ber lin wró cił w 1994 roku
do Pol ski, gdzie pra co wał naj pierw ja ko

na u czy ciel ję zy ka nie miec kie go w Gim -
na zjum Kró lo wej Jad wi gi, a po tem ja ko
do cent ję zy ka nie miec kie go na Uni wer -
sy te cie War szaw skim (m. in. w In sty tu -
cie Lin gwi sty ki Sto so wa nej).

Zna ny z pro gra mu Eu ro pa da się lu -
bić, ro li Ste fa na Mülle ra w se ria lu M jak
mi łość oraz z pier wszej edy cji pro gra mu
TVP2 – Za łóż się, któ re go pro wa dzą cym
był od wrześ nia do grud nia 2005 roku.

Stef fen Möller wy dał dwie pły ty ze
swo i mi wy stę pa mi: Nie miec na Mło ci -
nach i E, tam, Unia!, jest też au to rem
książ ki ”Pol ska da się lu bić”. Jest ka wa -
le rem, miesz ka w War sza wie, na Mu ra -
no wie.

Po czą tek spot ka nia o godz. 18. Bi le ty
w ce nie 20 zł. do na by cia w Do mu Dar -
mstadt. (j)

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za pra sza 13 ma ja do Do mu
Dar mstadt na wie czór ka ba re to wy z udzia łem Stef fe na
Mölle ra pt. „Vi va Po lo nia”. 

Za ko cha ny w Pol sce

Od był się 12 kwiet nia na 4 tra sach
pie szych i jed nej ro we ro wej, zor ga ni -
zo wa nych przy wspó łu dzia le Do mu
Po mo cy Spo łecz nej „Nad Ja rem”
w No wym Mi sze wie, a wzię ło w nim
udział 850 osób (33 dru ży ny). Po raz
pier wszy tu ry ści wy ru szy li na no wą
tra sę pie szą z Bo dza no wa, wyz na czo ną
przez przo dow ni ka tu ry sty ki pie szej
Ro ma na Sa dow skie go. Wspól nie
z Urzę dem Gmi ny roz po czę to pro ce du -
rę, zmie rza ją cą do oz na cze nia tra sy
i na da nia jej imie nia. 

Ina u gu ra cja szla ku, w któ rej uczest ni -
czy ła mło dzież wraz z na u czy cie la mi
szkół Bo dza no wa i Płoc ka od by ła się na
pla cu przed Pom ni kiem Nie po dleg ło ści
w Bo dza no wie (na zdjęciu), gdzie mło -
dzież ze szkół w Bo dza no wie przed sta -
wi ła krót ki rys hi sto rycz ny i zło ży ła
kwia ty. Har ce rze zaś wy sta wi li war tę
ho no ro wą przy pom ni ku i mo gi le sied -
miu z 13 stra co nych człon ków POZ Ma -
zo wsza Pół noc ne go, po cho wa nych na
miej sco wym cmen ta rzu. Kwia ty zło ży li
rów nież przed sta wi cie le lo kal nych
władz, Od dzia łu Miej skie go PTTK
w Płoc ku i mło dzież. Na stęp nie uczest -
ni cy raj du uda li się w kie run ku No we go
Mi sze wa. Naj licz niej sza gru pa wy ru -
szy ła na tra sę z Kę py Pol skiej, ko lej na
wio dła ze Słup na z przy stan kiem przy
pom ni ku ofiar – 25 miesz kań ców Słup -
na i oko lic – za mor do wa nych pod czas
oku pa cji hit le row skiej, gdzie mło dzież
za pa li ła zni cze. W tu tej szej szko le prze -
trzy my wa ni by li po aresz to wa niu,
a przed wy wie zie niem do obo zu
w Dział do wie du chow ni płoc cy, wśród
nich abp. Ju lian A. No wo wiej ski. Tra sę
ro we ro wą z mło dzie żą z Płoc ka i Bo -
dza no wa po ko na li też przed sta wi cie le
Wło cław skie go Kra joz naw cze go Klu bu
Ro we ro we go „Cy kli sta”.

Tra dy cyj nie na me cie raj du na wszys-
t kich uczest ni ków cze ka ła ciep ła gro -
chów ka. Moż na by ło rów nież na być
róż ne go ro dza ju wy ro by, wy twa rza ne
przez pen sjo na riu szy DPS.

Ko mi sja sę dziow ska pod kie row nic -
twem Jad wi gi Ka miń skiej pod su mo wa -
ła pun kty zdo by te w kla sy fi ka cji dru ży -
no wej wszyst kich szkół oraz za roz wią -

za nie te stu przy rod ni cze go przy go to wa -
ne go przez Na dleś nic two Płock.

Po raz pier wszy zo stał ufun do wa ny
Pu char Wój ta Gmi ny Bo dza nów dla
naj licz niej szej dru ży ny na raj dzie; zdo -
by ła go eki pa z SP nr 11. Pu char pre ze -
sa PTTK Od dzia łu Miej skie go w Płoc ku
dla naj licz niej szej dru ży ny na tra sie
z Bo dza no wa zdo by ły dwie dru ży ny:
Pub licz ne go Gim na zjum w Bo dza no wie
im. POZ oraz SP w Bo dza no wie.

W kla sy fi ka cji dru ży no wej szkół pod -
sta wo wych I miej sce za ję li człon ko wie
SKKT PTTK „Ko ściusz kow cy” w SP
Nr 17 (opie kun Cał ka), II – z SKKT
PTTK „Raj dow cy” w SP Nr 22 (opie -
kun Ka ta rzy na Wiś niew ska Go dleś),
a III – SKKT PTTK „Wszę do ła zy” z SP
Nr 18 (opie kun Emi lia Ro siń ska).

W kla sy fi ka cji gim na zjów ko lej ne
miej sca za ję li: I – SKKT PTTK z Gim -
na zjum im. prof. Je rze go Kon drac kie go
w Łąc ku (opie kun Agniesz ka Za rzyc ka
Ra ko czy), II – SKKT PTTK „Tup tuś”
Gim na zjum Nr 2 w Płoc ku (opie kun
Ali na Sit kie wicz), III – SKKT PTTK
Spe cjal ny Oś ro dek Szkol no Wy cho -
waw czy Nr 1 w Płoc ku (opie kun Dam -
ra wa Ko rze niew ska).

W kla sy fi ka cji szkół po nad gim na zjal -
nych naj lep si by li człon ko wie SKKT
PTTK „So pel ki” z LO im. księ dza poe -
ty Ja na Twar dow skie go (opie kun Ewa
Ró żań ska), za ni mi upla so wa li się ucz -
nio wie z SKKT PTTK z ZSCE (opie kun
An na Ko kosz czyń ska) i dru ży na SKKT
PTTK z ZS im. Le o ka dii Ber ge ro wej
(opie kun Ma ria Do brze niec ka).

W roz wią zy wa niu te stów przy go to -
wa nych przez Na dleś nic two Płock naj -
le piej spi sa li się:

SKKT PTTK z SP Nr 11 w Płoc ku
(opie kun Ma rek Le wan dow ski), Pub -
licz ne Gim na zjum w Bo dza no wie im.
POZ (opie kun Syl wia Do ro bek) i SKKT
PTTK „So pel ki” z LO im. księ dza poe -
ty Ja na Twar dow skie go (opie kun Ewa
Ró żań ska).

Rajd do fi nan so wa no ze środ ków
Urzę du Mia sta Płoc ka.

Na stęp na im pre za – Rajd Eko lo gicz -
ny „Uś miech Sto krot ki i Nie za po mi naj -
ki” od bę dzie się 17ma ja br. (JN)

W tym ro ku przy pa da ju bi le usz 75−le cia zor ga ni zo wa nej tu ry sty -
ki w Płoc ku, w związ ku z tym Od dział Miej ski PTTK przy go to wał
wie le im prez ju bi le u szo wych. Pier wszą z nich był XXXII rajd

Do miejsc pa mię ci na ro do wej

15 ma ja o godz. 17 w Do mu Dar -
mstadt roz pocz nie się se ans fil mo wy
w ra mach pre zen ta cji ki na nie miec kie -
go. Tym ra zem bę dzie moż na zo ba czyć
film w reż. Han sa −Chri stian Schmi da pt.
„Sza lo ny” („Cra zy”). Obraz pre zen to -
wa ny bę dzie w ory gi nal nej wer sji ję zy -
ko wej. Wstęp wol ny.

„Cra zy” to hi sto ria szes na sto lat ka
o imie niu Ben ja min, któ re go ro dzi ce
umiesz cza ją w szko le z in ter na tem w na -
dziei, że na resz cie uda mu się skoń czyć
edu ka cję. Chło pak naj waż niej szą lek cję
ży cia otrzy ma jed nak po za szko łą. Mi mo
że głów ny bo ha ter jest nie peł no spraw ny,
zo sta je za ak cep to wa ny przez gru pę na -
sto lat ków pod wo dzą je go ko le gi z po ko -

ju Ja nosc ha. No wi przy ja cie le po ma ga ją
mu po ra dzić so bie ze szkol nym stre sem,
tęsk no tą za do mem i roz pa da ją cym się
mał żeń stwem ro dzi ców. Jed nak przy jaźń
zo sta je wy sta wio na na pró bę, bo Ja nosch
i Ben ja min za ko chu ją się w tej sa mej ład -
nej dziew czy nie o imie niu Ma len …. (j)

Ki no nie miec kie w DD

Cra zy

Od 10 do 25 ma -
ja w Do mu Dar -
mstadt oglą dać bę -
dzie moż na wy sta -
wę fo to gra ficz ną
Ade le Rid der
z Dar mstadt pt.
„Twa rze świat ła”.

Ek spo zy cję zor ga ni zo wa no w ra mach
20−le cia par tner stwa Płoc ka i Dar mstadt
oraz X Pik ni ku Eu ro pej skie go. 

Au tor ka uro dzi ła się w1959 ro ku
w Hil ten (Dol na Sak so nia), ja ko szó ste
dziec ko z oś mior ga ro dzeń stwa. Ukoń -
czy ła Gim na zjum Gos po dar stwa Do -
mo we go, zdo by ła dy plom pie lę gniar ki,
a po tem stu dio wa ła ger ma ni sty kę i ju -
da i sty kę w Münster (West fa lia), Nürn-
berg (Ba wa ria) i Je ro zo li mie (Iz ra el).
Pra co wa ła w Fun da cji Eli sa be then stift
w Dar mstadt na od dzia łach psy chia -
trycz nych i psy cho te ra pe u tycz nych,

uczy ła w szko łach ję zy ko wych, od lat
pra cu je w wol nym za wo dzie. Zaj mu je
się fo to gra fo wa niem, pi sze li ry ki
(opub li ko wa nie to mi ku poe zji).

Nie pa trząc przez mi kro skop za u wa ża
nie po zor ne rze czy i obra zy, jak np. pió -
ro na atra ment czy pła tek kwia tu i pró -
bu je je na za sa dzie col la ge utrwa lić na
siat ków ce przy po mo cy ka me ry, so -
czew ki i na tu ral ne go świat ła dzien ne go.
Przy tym nie dba o ja kie kol wiek tech -
nicz no – fo to gra ficz ne zwy cza je, przez
co pow sta ją nie kie dy fa scy nu ją co dziw -
ne ma kro kra jo bra zy, w któ rych ostrość
i nie o strość rów no waż nie znaj du ją się
obok sie bie. Cza sa mi ar tyst ka kom bi nu -
je naj mniej sze przed mio ty, któ re nies -
po dzie wa nie od kry wa ją wszel kie po szu -
ki wa ne wa rian ty zna cze nio we, bez utra -
ty ukry te go cza ru tych fo to gra fii. 

Na ma łej wy sta wie w Do mu Darm-
stadt zo sta ną za pre zen to wa ne zdję cia
i fo to dru ki, przy go to wa ne przez Udo
zur Me ge de.

Otwar cie wy sta wy w so bo tę, 10 ma ja
o godz. 17.30, wstęp wol ny. Opr. (j)

Wy sta wa fo to gra ficz na w DD

Twa rze świat ła
J.
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Tra dy cją sta je się już fakt, iż o ile
o pił ka rzach ręcz nych moż na pi sać
i mó wić nie mal w sa mych su per la ty -
wach, to o pił ka rzach noż nych – de li kat -
nie mó wiąc – z pew nym za tro ska niem.
Wy ja zdo we po raż ki z Pod be ski dziem
Biel sko – Bia ła (0:4) i Kmi tą Za bie rzów
(0:1) oraz bez bram ko wy re mis na włas -
nym sta dio nie z ostat nim w ta be li Pe li -
ka nem Ło wicz, okra szo ny zo stał wy mę -
czo nym zwy cię stwem 2:1 z Giek są Ka -
to wi ce. Bi lans tych spot kań jest op ła ka -
ny. Na 12 moż li wych do zdo by cia pun -
któw płoc cza nie zdo by li tyl ko 4 i jak na
zes pół z pier wszo li go wy mi as pi ra cja mi
to sta now czo za ma ło. Mi mo, że ry wa le
z li go wej ta be li, któ rzy rów nież ma ją
ape tyt na awans do wyż szej kla sy rów -
nież gu bią pun kty, to dy stans Wi sły do
miej sca pre mio wa ne go grą w ek stra kla -
sie, nie ste ty, po wię ksza się. Tre ner płoc -
czan Le szek Oj rzyń ski sta ra się sto so -
wać naj róż niej sze wa rian ty usta wie nia
me czo wych skła dów i wyj ścio wych je -
de na stek, ale efekt jest za każ dym ra zem
ten sam: cha os i per ma nen tny brak sku -
tecz no ści. 

Co chwi la do opi nii pub licz nej tra fia -
ją mniej lub bar dziej ofi cjal ne in for ma -
cje o nie rów nym po dej ściu do pra cy na
tre nin gach niek tó rych za wod ni ków.
Obroń ca zes po łu płoc kie go – Ja cek
Wiś niew ski, któ ry przed run dą wio sen -
ną de kla ro wał po móc w utrzy ma niu dy -
scy pli ny w dru ży nie, bez ogró dek na ła -
mach lo kal nej pra sy wprost wy po wie -
dział się o gru pie le ni, niez byt po waż nie
trak tu ją cych swo je obo wiąz ki. Je że li
do ło ży my do te go od su wa nie na jed ną
lub dwie ko lej ki do czwar to li go we go
Ma zo wsza Płock, za wod ni ków, któ rzy
mie li sta no wić o si le i ob li czu Wi sły, to
ry su je się obraz niez byt zdro wej at mos -
fe ry w szat ni płoc czan. Tre ner Oj rzyń -
ski dość dy plo ma tycz nie tłu ma czy zes -
pół bra kiem zgra nia i po dło żem psy -
chicz nym za wod ni ków, ale nie za po mi -
naj my, że przy naj mniej po ło wa z nich
ma za so bą wy stę py w klu bach, któ re
gra ły już o wyż szą staw kę i pre sja wy ni -
ku by ła nie mniej sza niż w Płoc ku. Pó ki
co cier pli wość ki bi ców jest w każ dej li -
go wej ko lej ce wy sta wia na na wiel ką
pró bę. P.N.

Quo va dis Wi sło?
To miał być tzw. „spa ce rek” dla pił -

ka rzy ręcz nych płoc kiej Wi sły. Pół fi na -
ło we po je dyn ki Mi strzostw Pol ski sy -
ste mem play -off z MMTS Kwi dzyn
mia ły za koń czyć się szyb ko, po nie waż
ry wa le płoc czan do po ten ta tów szczy -
pior nia ka nie na le żą. Rze czy wi stość
oka za ła się in na, gdyż gra ją cy bez pre sji
i ob cią że nia psy chicz ne go kwi dzy nia nie
zmu si li płoc ki zes pół do ro ze gra nia aż
trzech spot kań. Osta tecz nie wi ce mi -
strzo wie Pol ski wysz li z tej kon fron ta cji
obron ną rę ką i sto czą nie ba wem bój
o zło to, ale dru ży nie MMTS uda ło się
po zo sta wić po so bie bar dzo ko rzyst ne
wra że nie. 

Pier wszy mecz zo stał ro ze gra ny
w Płoc ku i nie co uś pił za wod ni ków Wi -
sły. Go ście tyl ko do przer wy by li rów -
no rzęd nym par tne rem dla po do piecz -
nych Bo gda na Za ją czkow skie go. Świet -
na gra w bram ce za rów no An drze ja
Mar szał ka, jak i Mar ci na Wi cha re go
kom plet nie roz mon to wa ła si łę ata ku go -
ści z Kwi dzy na. Wy jąt ko wo do brze spi -
sał się tak że w tym spot ka niu Mi chał
Zo ło teń ko, któ ry z 6 bram ka mi obok
To ma sza Pa lu cha był naj sku tecz niej -
szym gra czem Wi sły. I choć MMTS
mo men ta mi pró bo wał wzno sić się na
wy ży ny swo ich umie jęt no ści to 10
bram ko wa róż ni ca w wy ni ku koń co -
wym wy raź nie sy gna li zo wa ła, kto w tej
kon fron ta cji jest fa wo ry tem i za ra zem
pre ten den tem do fi na łu. 

Jak że jed nak my li li się wszy scy ci,
któ rzy są dzi li, że dru gi po je dy nek
w Kwi dzy nie to for mal ność. Zde kon -
cen tro wa na i pew na swe go Wi sła na pot -
ka ła zde ter mi no wa ny i głod ny suk ce su
zes pół gos po da rzy. Naj pro ściej mó wiąc,
te go dnia kwi dzy nia nom wy cho dzi ło
wszyst ko, a płoc cza nom nic. Re we la -
cyj nie w bram ce gos po da rzy spi sy wał
się te go dnia Se ba stian Su cho wicz, któ -
re go in ter wen cje do pro wa dza ły wi śla -
ków do roz pa czy i poz wo li ły na roz -
strzy gnię cie lo sów me czu już w pier -
wszej po ło wie. Sied mio bram ko wa stra -
ta płoc kich za wod ni ków przed dru gą
od sło ną oka za ła się nie do odro bie nia.
Wi sła po leg ła osta tecz nie 25:16 i o lo -
sach awan su do fi na łu mu siał za de cy do -
wać ko lej ny mecz, tym ra zem w Płoc ku.
„Bla sza ka re na” wy peł niła się na tę oka -
zję po brze gi. Ki bi ce z Płoc ka chcie li
swo im do pin giem stwo rzyć nie pow ta -
rzal ną at mos fe rę przy któ rej ry wal stra -
ci ani musz, a w je go po czy na nia wkrad -
nie się ner wo wość. I uda ło się. Tyl ko
pier wsze 15 mi nut te go spot ka nia poz -
wa la ło dru ży nie MMTS-u mieć na dzie -
ję na ko rzyst ny re zul tat. Od sta nu 7:7 na
pla cu gry nie po dziel nie kró lo wa li płoc -
cza nie. Agre syw na gra w obro nie i za -
bój cze kon tra ta ki za o wo co wa ły 10 cel -
ny mi tra fie nia mi. Go ście zdo ła li przed
przer wą od po wie dzieć tyl ko jed ną
bram ką i … by ło, w za sa dzie, po me czu.
Dru ga od sło na te go wi do wi ska, to spo -
koj ne kon tro lo wa nie wy ni ku spot ka nia
przez szczy pior ni stów Wi sły i po pis gry
Wi ta li ja Na ta (na zdję ciu), któ re go wir -
tu o ze ria na bo i sku wpra wi ła nie po raz

pier wszy w zach wyt wszyst kich płoc -
kich ki bi ców. To z pew no ścią naj bar -
dziej uda ny tran sfer za wod ni ka do Płoc -
ka od kil ku lat. Je go ży wio ło wość
i wszech stron ność na pla cu gry oraz
skrom ność i spor to wy tryb ży cia to nie
tyl ko mi ły obra zek dla wi dza, ale ide al -
ny wzo rzec dla mło dzie ży, któ ra dość
licz nie od wie dza płoc ką ha lę Che mi ka.
Osta tecz nie kon fron ta cja Wi sły z eki pą
tre ne ra Zbi gnie wa Mar ku szew skie go
za koń czy ła się bi lan sem spot kań 2:1.
Płoc cza nie awan so wa li do fi na łu, gdzie
spot ka ją się – jak przed ro kiem – z zes -
po łem Zag łę bia Lu bin. Kwi dzy nia nom
po zo sta ła wal ka o 3. miej sce z kie lec -
kim Vi ve, któ re nie spro sta ło w pół fi na -
le właś nie lu bi nia nom. P. No wic ki

Gra my o zło to

Wiel ki suk ces wraz z dru ży ną Pol ski
od niósł badmintonista Mi chał Ło gosz,
płoc cza nin, za wod nik płoc kich klu bów
MUKB MDK Płock i ZKS ”Stal” Płock,
by ły uczeń Szko ły Pod sta wo wej nr 6
w Płoc ku i Zes po łu Szkół Za wo do wych
nr 7. Obec nie Ło gosz re pre zen tu je SKB
Lit pol Ma low Su wał ki, a na co dzień
miesz ka w War sza wie i tre nu je w Oś -
rod ku Przy go to wań Olim pij skich
w SGGW w War sza wie. W Płoc ku tre -
ne rem Mi cha ła był Piotr Byt ner. 

Pol scy bad min to ni ści od nie śli hi sto -
rycz ny suk ces. Po raz pier wszy zdo by li
me dal Mi strzostw Eu ro py dru żyn mie -
sza nych. W duń skiej miej sco wo ści Her -
ning, w po je dyn ku o trze cie miej sce po -
ko na li 3:1 srebr nych me da li stów po -
przed nich mi strzostw – Ho len drów. 

Pun kty zdo by li: w sin glu Prze my sław
Wa cha, w mik ście Mi chał Ło gosz z Na -
dież dą Ko stiu czyk i w deb lu Ło gosz
z Wa chą. Po raż ki w sin glu doz na ła An -
na Na rel.

– Suk ces tym wię kszy, że gra liś my bez
pod sta wo we go za wod ni ka ja kim jest
Ro bert Ma te u siak, par tner Mi cha ła Ło -
go sza w deb lu i Na dież dy Ko stiu czyk

w mik ście – po wie dział pre zes Pol skie -
go Związ ku Bad min to na Mi chał Mi -
row ski. – Już w Her ning, od pier wsze go
me czu z Fi na mi, tre ne rzy mu sie li ”kom -
bi no wać”, ko go wsta wić w miej sce Ro -
ber ta.

Po przy by ciu do Da nii oka za ło się, że
Ma te u siak ma prob le my z ko la nem. Po
wyj ściu z sa mo lo tu za wod nik stwier dził
obrzęk. Tre ne rzy wraz z fi zy ko te ra pe u tą
za de cy do wa li o po wro cie Ro ber ta do
War sza wy i kon sul ta cji w Cen tral nym
Oś rod ku Me dy cy ny Spor to wej. Wy pa dła
ona na ty le do brze, że Ma te u siak wró cił
do Her ning by grać w tur nie ju in dy wi -
du al nym i wal czyć o olim pij skie pun kty.

Dro ga do brą zo we go me da lu

Ro zgryw ki gru po we: Pol ska – Fin lan -
dia 3:2, Pol ska – Buł ga ria 3:2, Pol ska
– Niem cy 3:2.

Pół fi nał – Pol ska – An glia 0:3. Po je -
dy nek o brąz – Pol ska – Ho lan dia 3:1.

W po przed nich ME me da le zdo by li:
zło ty – Da nia, srebr ny – Ho lan dia, brą -
zo wy – An glia. Czwar te miej sce za ję ła
nie miec ka dru ży na, a pią te Po la cy.

W.Ch.

Historyczny sukces byłego płocczanina

Spo rym suk ce sem za wod ni ków
MMKS „Ju trzen ka” w ju do za koń czył
się start w eli mi na cjach do Ogól no pol -
skiej Olim pia dy Mło dzie ży RE GION II.

W tur nie ju ro ze gra nym w War sza wie,
w któ rym star to wa li za wod ni cy z okrę -
gów: War sza wy, Ma zo wsza, Ło dzi,
Bia łe go sto ku, Lub li na, Po dla sia aż sze -
ściu płoc czan zak wa li fi ko wa ło się do fi -

na łu OOM w ka te go rii ju nio ra młod sze -
go. Płock w fi na łach re pre zen to wać bę -
dą: Da ria Cie chom ska (wa ga 63 kg),
Da ria Czer wiń ska (70 kg), Da wid Kar -
das (50 kg), Pa tryk Cie chom ski (66 kg),
Prze my sław Ziół kow ski (73 kg) i Adam
Wiś niew ski (81 kg).

Tre ne ra mi fi na li stów są: Woj ciech
Pu dlik i Ra fał Wrób lew ski. (j)

Sze ściu fi na li stów ju do
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Wi sła Płock – MMTS Kwi dzyn
31:21 (14:11) 

Wi sła: Mar sza łek, Wi cha ry – Nie -
dziel ski 1, Ję drze jew ski 2, Nat 4,
Pro nin 2, Pa luch 6, Szy czkow 1,
Kup tel 2, Wusz ter, Zo ło teń ko 6,
Twar do 1, Ra do je vić 3, Rum niak 3
MMTS: Su cho wicz, Ga wlik, Je -

dow ski – Mi cha łów, Krie ger 4, Mro -
czkow ski 2, Mar hun 7, Mar ku szew -
ski, Wi ta szak 3, Rom bel, Se ro ka 1,
Ja ni szew ski 1, Czer to wicz 3

MMTS Kwi dzyn – Wi sła Płock
25:16 (17:10)

MMTS: Su cho wicz, Ga wlik – Mar -
hun 6, Krie ger 4, Se ro ka 3, Rom bel
3, Mro czkow ski 3, Wi ta szak 3,
Wasz kie wicz 2, Czer to wicz 1, Mar -
ku szew ski, Pe ret, Ja ni szew ski, Mi -
cha łów
Wi sła: Wi cha ry, Mar sza łek – Pa -

luch 4, Nat 3, Pro nin 3, Wusz ter 2,
Zo ło teń ko 2, Ra do je vić 1, Rum niak
1, Nie dziel ski, Kwiat kow ski, Kup -
tel, Szy czkow, Twar do.

Wi sła Płock – MMTS Kwi dzyn
28:21 (17:8) 

Wi sła: Mar sza łek, Wi cha ry – Nie -
dziel ski 3, Nat 9, Pro nin 6, Pa luch 2,
Kup tel 1, Wusz ter 3, Zo ło teń ko 4,
Twar do, Rum niak, Ma le sa;
MMTS: Ga wlik, Su cho wicz – Krie -

ger, Mro czkow ski, Pe ret, Mar hun 8,
Ur ba no wicz, Mar ku szew ski, Wi ta -
szak 4, Rom bel 2, Se ro ka 1, Ja ni szew -
ski 3, Czer to wicz 3, Wasz kie wicz.
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Cytat
numeru
Dro ga prze by ta 
po raz dru gi 
ni gdy nie jest tak dłu ga,
jak za pier wszym ra zem.

Ro sa lie Gra ham

Lu do wa pro gno za
po go dy
* Gdy ku kuł ka ku ka w ma ju, spo -

dzie waj się uro dza ju.
* Gdy maj jest przy po go dzie, nie

by wa ją sia na w szko dzie.
* Je śli w ma ju grzmot, roś nie

wszyst ko w lot.
* Kie dy li pa w ma ju kwit nie, to

w ulach miód za wiś nie.
* Kto się w ma ju uro dzi, do brze mu

się po wo dzi.
* Na pier wsze go ma ja szron obie -

cu je do bry plon.
* Deszcz ma jo wy, chleb go to wy.

W nie dziel ne przed po łud nie w wio sen -
nym słoń cu, nie sio ne pod mu cha mi do syć
sil ne go wia tru, z lot ni ska Ae ro klu bu Zie -
mi Ma zo wiec kiej wzbi ło się w po wie trze
kil ka na ście dwu me tro wych mo de li ba lo -
nów. To nie co dzien ne zja wi sko to zor ga -
ni zo wa ny przez Ae ro klub Zie mi Ma zo -
wiec kiej Fe sti wal Ba lo nów. Za wod ni ka -
mi bio rą cy mi w nim udział by ły dzie ci.
Im pre zę wspar ła fi nan so wo fir ma PE -
KLI MAR Sp. z o.o.

Fe sti wal Ba lo nów to za wo dy, w któ -
rych naj młod si ry wa li zu ją ze so bą w kon -
ku ren cji pusz cza nia mo de li ba lo nów na
ogrza ne po wie trze. Mo de le włas no ręcz nie
wy ko na ne z cien kiej bi buł ki wzbi ja ją się
w nie bo dzię ki pra wu Ar chi me de sa, te mu

sa me mu, któ re uno si do gó ry praw dzi we
ba lo ny. W cią gu kil ku go dzin im pre zy,
nie bo co chwi la bar wił ko lo ro wy pięk ny
ba lon, na peł nio ny na spe cjal nym sta no wi -
sku go rą cym po wie trzem. Czas mie rzo ny
od star tu do lą do wa nia de cy do wał o kla -
sy fi ka cji za wod ni ków, któ rzy mo gli star -
to wać w dwóch ko lej kach. Zda rza ło się,
że lot był na ty le uda ny, że ba lon za miast
lą do wać w obrę bie lot ni ska upar cie parł
do gó ry i zni kał w prze stwo rzach nie sio ny
prą da mi po wie trza – ta kie lo ty by ły oczy -
wi ście naj bar dziej po żą da ne! 

W za wo dach wzię ło udział 19 za wod -
ni ków, w dwóch ka te go riach wie ko wych.
Spoś ród nich ko mi sja sę dziow ska wy ło -
ni ła naj lep szych, któ rych uho no ro wa no
atrak cyj ny mi na gro da mi – mo de la mi sa -
mo lo tów i ak ce so ria mi spor to wy mi. Po -
nad to wszy scy uczest ni cy za wo dów za
udział i za an ga żo wa nie otrzy ma li upo -
min ki i dy plo my ho no ro we.

Fe sti wal Ba lo nów to za wo dy mo de -
lar skie, na wią zu ją ce do chlub nych tra dy -
cji spor tu mo de lar skie go w Pol sce.
Oprócz po pu la ry za cji za gad nień zwią za -
nych z lot nic twem i mo de lar stwem lot ni -
czym wpły wa ją one po zy tyw nie na roz -
wój ru cho wy i ma nu al ny dzie ci i mło -
dzie ży. Dzię ki za an ga żo wa niu Ae ro klu -
bu Zie mi Ma zo wiec kiej oraz sta ra niom
spon so ra – fir mie PE KLI MAR – to niez -
wy kłe płoc kie świę to ma szan sę wpi sać
się na sta łe do ka len da rza im prez mo de -
lar skich w Pol sce. M. Li piń ski

Fe sti wal Ba lo nów 

Z na my już pier wsze naz wi ska
gwiazd, któ re w sier pniu wy stą pią

na płoc kiej pla ży. Dzię ki Au dio ri ver nad
Wi słę po raz pier wszy tra fi gwia zda mi ni -
mal i tech no Lo co Di ce – czło wiek od po -
wie dzial ny za ta kie hi ty, jak „Se e ing
Thro ugh Sha dows” czy „Ci ty Lights”.
Z ko lei fa ni gra nia bar dziej pro gre syw ne -
go na pew no ucie szą się z obec no ści iko -
ny te go ga tun ku, Da ve’a Se a ma na.

Lo co Di ce to mistrz nie tyl ko stu dia,
ale prze de wszyst kim par kie tów, o czym
naj le piej świad czy fakt, że o na gra nie
kom pi la cji zwró ci ły się do nie go ta kie
mar ki, jak Co co on, Ti me -Warp czy Cir -
co lo co wraz z DC10. Se a man zaś to
czło wiek le gen da, któ ry swo i mi utwo ra -
mi i al bu ma mi zach wy ca od po nad 16
lat. Ostat nio zro bił to w mar cu te go ro -
ku, wy da jąc kom pi la cję „Re na is san ce:
The Ma sters Se ries Vol. 10”.

Do Pol ski po raz pier wszy tra fi tak że
Ago ria – ge nial ny Fran cuz, przed któ -
rym klu bo wy świat padł na ko la na
w 2002 ro ku dzię ki pro duk cji „La 11-
ème Mar che”. Od tam tej po ry je go po -
zy cja jest co raz sil niej sza, a to za spra wą

choć by dwóch świet nych al bu mów au -
tor skich oraz kom pi la cji „At The Con -
trols”, przez wie lu uz na wa nej za naj lep -
sze wy daw nic two 2007.

Wy stęp li ve za fun du je nam tak że
ka pe la Ral pha Law so na, czy li 2020
So undsy stem. Bry tyj sko -ar gen tyń ska 
4-oso bo wa gru pa wy po sa żo na w sprzęt
di dżej ski, bas, kla wi sze i per ku sję z pew -
no ścią ro zgrze je pub licz ność. Z ko lei au -
to rzy ta kich hi tów, jak „So o per track”,
„The Sky Was Pink”, czy „Doch Doch”
nie poz wo lą tem pe ra tu rze spaść na wet
o pół stop nia. Mo wa oczy wi ście o du e cie
Ex tra welt, któ ry wciąż kre u je dzi siej szą
twarz mu zy ki z po gra ni cza neo tran ce,
tech ho u se i tech no. M. W.

Uwaga: Rezerwacja i kupno biletów
na www.ticketpro.pl

Od dział za kła do wy PTTK przy PKN
Or len za pra sza wszyst kich chęt nych na
wio sen ną wy cie czką kra joz naw czo -tu ry -
stycz ną na Po dla sie i do Bia ło wie skie go
Par ku Na ro do we go. W pro gra mie jest
m.in. zwie dza nie obo zu w Treb lin ce, ka -
te dry w Dro hi czy nie, cen trum piel grzym -
ko we go pra wo sław nych – gó ry Gra bar ki,
re zer wa tu żu brów, pa łacu Bra nic kich

w Bia łym sto ku, Ty ko cina, Domu Po lo nii
w Puł tu sku, cer kwi w Haj nów ce – na za -
koń cze nie grill z bie sia dą tu ry stycz ną.

Im pre za od bę dzie się w dniach 23 –
25 ma ja, zgło sze nia w sek cji spor tu ma -
so we go Wi sły Płock, ul. Łu ka sie wi cza
34, tel. 024/366 30 13 lub 505 898 827.
Koszt wy ja zdu 350 zł dla człon ków
PTTK i mło dzie ży, po zo sta li – 370 zł.

Ce na obej mu je prze jazd au to ka rem,
zak wa te ro wa nie, 2 śnia da nia, bi le ty
wstę pu, prze wod nik, ubez pie cze nie. (j)

Do Bia ło wie ży

Loco Dice Dave Seaman


