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XII Piknik Europejski
Wśród wie lu
atrak cji
dwud nio wej
im pre zy po ja -
wią się mu zy-
cz ne gwia zdy
– An drzej
Piasecz ny 
oraz zes pół
LAO CHE 
(na zdjęciu).
Szcze gó ły 
str. 9-12 

Katyńskie ślady

Lo sy Ro dzin Ka tyń skich są w pe wien spo sób
po dob ne, ale mi mo to bar dzo róż ne. Przed sta -
wia my opo wieść dwóch miesz kań ców Płoc ka,
któ rych naj bliż si zo sta li w 1940 r. za mor do wa -
ni przez NKWD. Czy taj str. 17

Studenckie święto

O re no mie Ka tor gi świad czy jej bo ga ta hi sto -
ria, się ga ją ca po cząt ku lat 90. Wte dy to fe sti wal
cie szył świet ną opi nią nie tyl ko w Płoc ku, ale w
ca łej Pol sce. W kon kur sie bra ły udział zes po ły
z ca łe go kra ju. Czy taj str. 15
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KRÓTKO 

La u ry dla Płoc ka

Fe sti wal „I lo ve 
P łock” zo stał wy róż nio -
ny w kon kur sie Zło te
For ma ty w ka te go rii
„event”, w któ rej star to -
wa ły 64 mia sta. Ogól no -
pol skie Zło te For ma ty to
naj waż niej szy i naj bar -
dziej pre sti żo wy kon -
kurs, któ ry sta no wi prze -
gląd osią gnięć pro mo -
cyj nych pol skich miast i
re gio nów. W je go IV
edy cji ju ry przyz na ło
wy róż nie nie za fe sti wal
„I lo ve Płock”, któ ry
Urząd Mia sta zor ga ni zo -
wał w ma ju 2009 ro ku
wraz z Fa bry ką Trzci ny.
Pod czas tej im pre zy 
pro mo wa no w sto li cy
płoc kie in sty tu cje kul tu -
ry oraz ar ty stów wy wo -
dzą cych się z na sze go
mia sta. (seb)

W no wej sza cie

Die ce zja Płoc ka pod
adre sem www.die ce zja -
ploc ka.pl uru cho mi ła
no wą stro nę in ter ne to -
wą. Zo sta ła ona stwo rz-
o na od pod staw i za pro -
jek to wa na we dług ak tu -
al nych stan dar dów, przy
po mo cy naj no wszych
pro gra mów edy tor skich.
Do tych cza so wa wi try na
nie bę dzie już ak tu a li zo -
wa na, ale bę dzie do stęp -
na w sie ci jesz cze przez
oko ło dwa mie sią ce. Po
tym cza sie zo sta nie de fi -
ni tyw nie zam knię ta.

(ab)

Wy cie czki z PTTK

Płoc ki od dział PTTK
za pra sza na wy cie czki.
Pod czas wy pra wy „Spa -
cer kiem po War sza wie”
bę dzie moż na zwie dzić
Sta rów kę, Ła zien ki,
Ogro dy na da chach Bib-
lio te ki Uni wer sy tec kiej.
Wy jazd 15 ma ja o godz.
8.00. Ce na: 80 zł do ro śli,
70 zł dzie ci i mło dzież
szkol na do lat 18. W pro-
gra mie wy cie czki do
Kra ko wa jest od da nie
hoł du Pa rze Pre zy den -
ckiej. Wy jazd 22 ma ja o
godz. 6. Ce na 85 zł. (ab) 

Do wy na ję cia
Miej ski Za kład Gos po dar ki Miesz ka nio wej – To -

wa rzy stwo Bu dow nic twa Spo łecz ne go prze pro wa dzi
prze targ na wy na ję cie 12 lo ka li użyt ko wych. Dzie -
więć z nich o pow. od 9,59 do 44,51 mkw. znaj du je
się w bu dyn ku przy ul. 3 Ma ja 16. Lo ka le miesz czą
się w piw ni cy, na par te rze oraz na III i IV pię trze. 

Ko lej ny lo kal o po wierz chni 44,73 mkw. znaj du je
się przy ul. Sien kie wi cza 65b. Usy tu o wa ny jest na
par te rze, w sze re gu pa wi lo nów z wej ściem od ul.
Sien kie wi cza. 

Na to miast po miesz cze nie przy ul. Ko le gial nej 4 ma
po wierz chnię 38,48 mkw., a przy ul. Obr. We ster-
plat te 14 – 8,39 mkw. Wszyst kie po miesz cze nia są
pu sto sta na mi. Prze targ od bę dzie się w try bie li cy ta cji. 

Dla dzie ci i kom ba tan tów
Przez ko lej ne trzy la ta Kra jo we Sto wa rzy sze nie na

Rzecz Dzie ci Nie peł no spraw nych „Po moc Dzie -
ciom” oraz Zwią zek Kom ba tan tów Rze czy pos po li tej
Pol skiej i By łych Więź niów Po li tycz nych bę dzie
użyt ko wa ło lo ka le przy ul. 3 Ma ja 18. 

Sto wa rzy sze nie ma do dys po zy cji po miesz cze nie o
pow. 70,35 mkw., znaj du ją ce się na III pię trze. Wy -
ko rzy sty wa ne jest ono na dzia łal ność sta tu to wą, czy -
li po moc dzie ciom i mło dzie ży nie peł no spraw nej ru -
cho wo i psy chicz nie, a w szcze gól no ści dot knię tych
po ra że niem mó zgo wym, wa da mi po sta wy, cu krzy cą,
epi lep sją, nie wi dzą cym lub nie do wi dzą cym, głu cho -
nie mym. Sto wa rzy sze nie udzie la za po móg fi nan so -
wych, ku pu je sprzęt re ha bi li ta cyj ny i me dycz ny, zaj-
mu je się or ga ni za cją fe sty nów i za baw, na któ rych
gro ma dzo ne są środ ki fi nan so we, a tak że pro wa dzo -
ne są dzia ła nia ma ją ce na ce lu pro mo cję zdro wia. 

Zwią zek Kom ba tan tów użyt ku je dwa po miesz cze -
nia o pow. 13,42 i 13,58 mkw., znaj du ją ce się na par -
te rze. Dzia łal ność Związ ku ukie run ko wa na jest
głów nie na kształ to wa nie ak tyw nych po staw człon -
ków w pra cy dla do bra Oj czyz ny i two rze nie wa run -
ków do współ pra cy śro do wisk kom ba tan ckich,
umac nia nie so li dar no ści kom ba tan tów w kra ju i za
gra ni cą, re pre zen to wa nie in te re sów swych człon ków
wo bec władz pań stwo wych i sa mo rzą do wych oraz
in sty tu cji i or ga ni za cji spo łecz nych. (m.d.)

P R E Z Y D E N T  Z A R Z Ą D Z I Ł

Pub licz ne czy ta nie Pis ma Świę te go od by wa ło się w na szym mie ście już po raz
trze ci. Tym ra zem prze czy ta no ca ły No wy Te sta ment. A do ko na ło te go po nad 200
osób, wśród któ rych by li m.in. po sło wie, przed sta wi cie le lo kal ne go sa mo rzą du 
i wie lu in sty tu cji, du chow ni, ucz nio wie. Lek to rzy wpi sy wa li się do księ gi pa miąt -
ko wej. – Niech pięk na ini cja ty wa pub licz ne go czy ta nia Pis ma Świę te go przy czy ni
się do czę ste go otwie ra nia Bib lii w za ci szu do mo wym, a przez to do sta wa nia się
lep szym czło wie kiem – na pi sał, chwa ląc przed sięw zię cie, pre zy dent Mi ro sław Mi -
lew ski. Czy ta nie od by wa ło się na po lo wym oł ta rzu zbu do wa nym przy ka te drze.

– Pod czas pier wsze go Ma ra to nu, trzy la ta te mu czy ta no Pis mo Świę te przez ca -
łą do bę. Te raz czy ta nie od by wa ło się tyl ko w cią gu dnia – mó wi Da nu ta Ja nic ka,
pre zes Ak cji Ka to lic kiej Die ce zji Płoc kiej, któ ra jest or ga ni za to rem Ma ra to nu. Na
za koń cze nie od był się kon cert mu zy ki re li gij nej i ref lek syj nej w wy ko na niu Tom -
ka Ka miń skie go. (ab)

Ewan ge lia na gło sy
Niez na jo mość Pis ma Świę te go jest niez na jo mo ścią Chry stu -
sa – te sło wa św. Hie ro ni ma sta no wi ły mot to te go rocz ne go
Ma ra to nu Bib lij ne go w Płoc ku.

Na pla cu przed ra tu szem od był się hap pe ning przy go to wa ny przez Gim na zjum nr 6,
a wie dzę na te mat bio róż no rod no ści moż na by ło spraw dzić w kon kur sach i qu i zach.
Ucz nio wie ro zda wa li ulot ki o po trze bie och ro ny śro do wi ska. Kto przy szedł na ry nek
mógł do stać np. akt dzier ża wy zie mi, któ ry okre ślał co trze ba ro bić, aby chro nić na szą
pla ne tę przed znisz cze niem. Ucz nio wie z G6 zor ga ni zo wa li ak cję „Po móż Ciap ko wi”,
pod czas któ rej sprze da wa li ciast ka, a ze bra ne pie nią dze prze ka żą płoc kie mu schro ni -
sku dla zwie rząt. Atrak cji by ło co nie mia ra, a o opra wę Dnia Zie mi zad ba ła spo łecz -
ność G6 oraz Re gio nal ne Cen trum Edu ka cji Eko lo gicz nej. (m.d.)

Ko lo ro wo i edu ka cyj nie
Mi mo nie sprzy ja ją cej po go dy, 22 kwiet nia Sta ry Ry nek wy peł nił
się bie dron ka mi, mi sia mi, mysz ka mi i ro ślin ka mi. Wszyst ko za
spra wą prze bra nych dzie cia ków, któ re w ten spo sób ob cho dzi ły
Dzień Zie mi. 

No wy Te sta ment czy ta no przez trzy dni

FO
T.
 K

R
Z
Y
S
Z
TO

F 
K
A
LI
Ń
S
K
I

Edu ka cja eko lo gicz na na we so ło
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Naj szczer sze wy ra zy głę bo kie go 
współ czu cia z po wo du śmier ci 

OJ CA
Bo że nie Pa to ra

Prze wod ni czą cej
Ra dy Miesz kań ców Osie dla Trze po wo

skła da ją
człon ko wie RMO Trze po wo
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Au la ra tu sza za peł ni ła się
ludź mi, któ rzy przy by li ucz -
cić pa mięć tra gicz nie zmar -
łych pod Smo leń skiem.
Obec ni by li współ pra cow ni cy
i ro dzi ny ofiar ka ta stro fy
zwią za nych z Płoc kiem i Ma -
zo wszem – se na tor Ja ni ny
Fet liń skiej, po słan ki Jo lan ty
Szy ma nek -De resz i ks. Bro ni -
sła wa Go stom skie go oraz du -
chow ni z bi sku pem płoc kim
Pio trem Li be rą, par la men ta -
rzy ści, rad ni, przed sta wi cie le
mar szał ka wo je wódz twa ma -
zo wiec kie go, sta ro stwa płoc -
kie go, służb mun du ro wych,
rad osie dlo wych, or ga ni za cji,
in sty tu cji i firm. 

W li ście kon do len cyj nym,
któ ry w imie niu Ra dy Mia sta 
i Pre zy den ta Płoc ka od czy tał

prze wod ni czą cy To masz Kor -
ga zna laz ły się m.in. sło wa: 
– W imie niu wszyst kich płoc -

czan pra gnie my od dać cześć 
i sza cu nek zmar łym za ich
świa dec two ży cia, za dzia ła nie

na rzecz do bra Oj czyz ny i na -
sze go mia sta. 

Pre zy dent Mi ro sław Mi lew -
ski odz na czył me da lem „La u -
de Pro bus”, czy li „Za słu gu ją cy
na poch wa łę” zmar łe tra gicz -
nie par la men ta rzyst ki z okrę gu
płoc ko -cie cha now skie go – se -
na tor Ja ni nę Fet liń ską i po seł
Jo lan tę Szy ma nek -De resz. Mi -
mo, iż nie by ły płoc czan ka mi,
czę sto by wa ły w na szym mie-
ście i ak tyw nie włą cza ły się w
dzia ła nia na je go rzecz. 

– W do wód uz na nia,
wdzięcz no ści, sza cun ku, dzię-
ku jąc im za wszel kie do bro –
uza sad niał przyz na nie me da li
pre zy dent Mi lew ski. 

Ali na Bo czkow ska

Tyl ko mil cze nie i mo dli twa
Spot ka liś my się, aby ucz cić pa mięć tych, któ rzy zgi nę li w ka ta stro fie pod
Smo leń skiem. Cóż wię cej mo że my zro bić, jak tyl ko mil czeć i mo dlić się
– po wie dział pod czas nadz wy czaj nej se sji 15 kwiet nia prze wod ni czą cy
Ra dy Mia sta To masz Kor ga. 

W ka za niu bp Piotr Li be ra
wspom niał zmar łych zwią za -
nych z Ma zo wszem i Płoc -
kiem. Przy pom niał też o
zbrod ni ka tyń skiej sprzed 70
lat i sta ra niach Pre zy den ta
Le cha Ka czyń skie go, aby
praw dę o tej zbrod ni usły szał
świat. – Zbi gniew Her bert,
ulu bio ny poe ta Pre zy den ta
Ka czyń skie go, po świę cił ofi-
ce rom za mor do wa nym w Ka -
ty niu wiersz o wy mow nym ty -
tu le „Gu zi ki”. Bo to właś nie
gu zi ki z or łem w ko ro nie pod-
czas wszyst kich ko lej nych ek -
shu ma cji od naj dy wa no w Ka -
ty niu – mó wił bp Li be ra. –
Moż na by po wie dzieć, Her-
bert dał wy raz tra ge dii z
prze szło ści. Dzi siaj jed nak,
kil ka dni po na szym pol skim
„10 kwiet nia”, wiersz brzmi
nie tyl ko jak me ta fo ra prze -
szło ści sprzed 70 lat, lecz jak
pro roc two. (...) Świat ze zdu-
mie niem pa trząc na rze sze
Po la ków przed Pa ła cem Pre-
zy den ckim na Kra kow skim
Przed mie ściu w War sza wie,
na mo rze kwia tów i zni czy, 
na set ki wią za nek, pa da ją -
cych w zwy kły ro bo czy wto rek
na sa mo chód z trum ną Pre zy -
den to wej Ma rii, na pięk ne ge -

sty Ro sjan, przyj mu je wresz-
cie do wia do mo ści, czym był 
i jest Ka tyń – pod kre ślał kaz -
no dzie ja. 

Pre zy dent Płoc ka Mi ro sław
Mi lew ski po że gnał po leg łych
w ka ta stro fie pod Smo leń skiem
w imie niu wszyst kich płoc -
czan. – Sza ro. I ci cho. I pu sto...
Ra zem z ni mi zgi nę ły sło wa.

Nie od naj dzie my ich już ni gdy.
Nie umie my już na zy wać cier-
pie nia, prze ra że nia, ża lu... Te -
raz sa mi je steś my tym wszyst-
kim – mó wił pre zy dent. – Se na -
tor Fet liń ską za pa mię ta my ja ko
oso bę mą drą, ciep łą i za wsze
bę dą cą bli sko lu dzi. Po słan kę
Szy ma nek -De resz ja ko ko bie tę
bły skot li wą, peł ną ener gii, za -

wsze uś miech nię tą i otwar tą na
in nych. Nie mia łem oka zji oso-
bi ście poz nać księ dza pra ła ta
Bro ni sła wa Go stom skie go, ale
we wspom nie niach wier nych i
zna jo mych, to czło wiek o wiel-
kim ser cu. Nam, płoc cza nom
bę dzie ich bar dzo bra ko wać.

Wy ra zem pa mię ci i hoł du
dla ofiar ka ta stro fy pod Smo le-
ń skiem by ło też wy ko na nie po
na bo żeń stwie „Re qu iem”
Wol fgan ga Ama de u sza Mo -
zar ta. Ar cy dzie ło mu zy ki sa -
kral nej przed sta wi li instru-
mentaliści Płoc kiej Or kie stry
Sym fo nicz nej, so li ści oraz

chó ry Pu e ri i Pu el lae Can to res
Plo cen ses przy go to wa ne przez
An nę i Wik to ra Bram skich. 

Wie lu płoc czan uczest ni czy -
ło też w uro czy sto ściach 
ża łob nych w War sza wie i Kra-
ko wie. – Ra zem z rodzicami 
i bratem po je cha łem do Pa ła -
cu Pre zy den ckie go, aby od dać
hołd Pa nu Pre zy den to wi i je go
żo nie Ma rii – mó wi dwu na sto -
let ni Prze mek Gon tar ski. Wła -
dze mia sta za pew ni ły płoc cza -
nom także bez płat ny prze jazd
spe cjal nym po cią giem na uro-
czy sto ści po grze bo we do Kra-
ko wa. (ab)

Sa mi je steś my cier pie niem 
Spod ra tu sza w mar szu mil cze nia wy ru szy ła ogrom na rze sza lu dzi. Uli ca mi
Biel ską, Kwiat ka i Tum ską w za du mie prze ma sze ro wa no do ka te dry, gdzie 
od pra wio na zo sta ła ża łob na msza świę ta w in ten cji ofiar ka ta stro fy lot ni czej. 

Pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski uho no ro wał zmar łe
par la men ta rzyst ki me da lem „La u de Pro bus”
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To masz Kor ga, 
prze wod ni czą cy 

Ra dy Mia sta czy ta list 
kon do len cyj ny
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„La u de Pro bus” – Za słu gu ją cy na poch wa łę – przyz na wa ny
jest przez pre zy den ta Płoc ka od 1986 r. Do tych czas otrzy ma li go
m.in. Eli za beth i Ho ward Chap ma no wie z Fort Way ne, mia sta
par tner skie go w USA, któ rzy za ło ży li fun da cję wspie ra ją cą wy -
mia nę mło dzie ży z Płoc ka i Fort Way ne, Ka zi mierz Ba dow ski –
pre zes Na czel nej Or ga ni za cji Tech nicz nej, Ta de usz Ka czyń ski,
pre zes Płoc kie go Uni wer sy te tu Lu do we go.

Hołd ofia rom ka ta stro fy zło żo no m.in. udzia łem w mar szu mil cze nia 
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Śp. po słan ka RP 
Jo lan ta Szy ma nek -De resz

zo sta ła po cho wa na 
19 kwiet nia 

na Cmen ta rzu Woj sko wym 
na Po wąz kach 
w War sza wie.

Śp. se na tor RP 
Ja ni na Fet liń ska

spo czę ła 21 kwiet nia 
na cmen ta rzu ko mu nal nym 

przy ul. Gost kow skiej 
w Cie cha no wie.

Śp. ks. pra łat
Bro ni sław Go stom ski

zo stał po cho wa ny 
22 kwiet nia 

na cmen ta rzu pa ra fial nym 
w Sier pcu. 
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– Ogól no na ro do wa dy sku -
sja roz po czę ła się w 1985 r.,
bo wte dy po sta no wio no ra dy -
kal nie zre for mo wać usta wo -
daw stwo w tym za kre sie. Po -
ja wia ją się ko lej ne wer sje
usta wy bądź no we le, ale one
zwy kle koń czą się tym sa mym.
Jest to wła ści wie drgnię cie od
wy ty czo nej daw niej, je dy nie
słusz nej li nii – mó wił prof.
Ja cek Ki jeń ski pod czas wy -
kła du ina u gu ru ją ce go kon fe -
ren cję na u ko wą „Szko ły wyż -
sze w gos po dar ce re gio nów”
zor ga ni zo wa ną przez Po li -
tech ni kę War szaw ską Szko łę
Na uk Tech nicz nych i Spo -
łecz nych w Płoc ku. – To no -
we pra wo w zna czą cy spo sób
zmie ni wi zję pol skich uczel ni
wyż szych, źró dła ich fi nan so -
wa nia, a tak że głów ny pro fil
za in te re so wa nia.

Kuź nia kadr
Prof. Ki jeń ski zwró cił uwa -

gę, że nie wła ści we by ło by for-
so wa nie mo de lu tzw. uni wer -
sy te tu świa to we go – pro wa -
dzą ce go wy bit ne ba da nia na u -
ko we, in ten syw ną wy mia nę
mię dzy na ro do wą i lo ku ją ce go
się na wy so kich miej scach w
ran kin gach świa to wych uczel-
ni wyż szych, ale oder wa ne go
od lo kal nych po trzeb. – W
Płoc ku, ale nie tyl ko tu, bar dzo

bli ska jest nam wi zja so lid nej
szko ły in ży nier skiej – ro zu mia -
nej w sze ro kim uję ciu – kształ -
cą cej tak że li cen cja tów i ma gi -
strów z na uk tzw. spo łecz nych,
któ rzy znaj dą swo je miej sca
pra cy tu i te raz, i bę dą tak
przy go to wa ni do za wo du, 
że prak tycz nie z mar szu za bio -
rą się do pra cy – pod kre ślał
pro rek tor PW.

Po twier dze niem te go, jak
waż ną ro lę od gry wa ją ab sol -
wen ci szkół wyż szych w gos -
po dar ce na sze go re gio nu był
m.in. wy kład Mi ro sła wa Kło -
bu kow skie go, pre ze sa Płoc -
kie go To wa rzy stwa Bu dow -

nic twa Spo łecz ne go, któ ry
jest ab sol wen tem płoc kiej fi -
lii PW. Pre zes MTBS po da -
wał kon kret ne naz wi ska lu -
dzi, któ rzy koń cząc płoc kie
uczel nie po dej mo wa li pra cę
w fir mach zaj mu ją cych się
bu dow nic twem miesz ka nio -
wym i mie li zna czą cy wpływ
na ich fun kcjo no wa nie na lo -
kal nym ryn ku. 

Wy mier ne ko rzy ści 
Pod czas dwud nio wej kon fe -

ren cji, w któ rej uczest ni czy li
re pre zen tan ci uczel ni wyż -
szych z Płoc ka i wie lu re gio -
nów kra ju, a tak że przed sta wi -
cie le biz ne su i lo kal nych sa -
mo rzą dów oraz par la men ta -
rzy ści, dy sku to wa no o ści słych
za leż no ściach mię dzy gos po -
dar ką a na u ką. Pre le gen ci
wska zy wa li na ta kie ko rzy ści,
jak pod no sze nie kon ku ren cyj -
no ści firm, wpro wa dza nie in -
no wa cyj nych roz wią zań, a tak -
że ak ty wi za cję lo kal nej spo -
łecz no ści. Współ pra ca z lo kal -
nym biz ne sem to tak że szan sa
dla stu den tów na sta że w fir-
mach, a póź niej moż li wość
zna le zie nia atrak cyj ne go za -
trud nie nia na lo kal nym ryn ku
pra cy. Pa tro nat nad kon fe ren -
cją ob jął pre zy dent Płoc ka Mi -
ro sław Mi lew ski. 

Ali na Bo czkow ska

Szko ły wyż sze dla re gio nów
Ja ki zwią zek ma obraz Il ji Rie pi na „Ko za cy pi szą list do suł ta na” z dy -
sku sją na te mat two rzo ne go pra wa o fun kcjo no wa niu uczel ni wyż szych?
Otóż zda niem pro rek to ra Jac ka Ki jeń skie go, dzie ło pla stycz ne po ka zu -
je, że to do pie ro po czą tek pi sa nia li stu, choć dy sku sja trwa już nie wia -
do mo jak dłu go. Po dob ny efekt jest przy pra cach nad usta wą o szkol-
nic twie wyż szym.

– I Fe sti wal Fil mów Tu ry -
stycz nych od by wał się od 7 do 12
kwiet nia na grec kiej wys pie
Amor gos – mó wi Wi told Ro go -
wiec ki, dy rek tor ra tu szo we go
Wy dzia łu Pro mo cji, Tu ry sty ki i
Współ pra cy z Za gra ni cą. – Wy -
świet lo nych zo sta ło kil ka dzie siąt
fil mów z róż nych kra jów, m.in.
Gre cji, Włoch, Ru mu nii, Ser bii i
Por tu ga li. Po ka zy wa no rów nież
film Agniesz ki Hol land pro mu ją -
cy War sza wę ja ko eu ro pej ską
sto li cę kul tu ry w 2016 ro ku. 

Głów na na gro da dla fil mu
„Fry de ryk 2010” jest ko lej nym
po twier dze niem wy so kie go po -
zio mu pro duk cji Je rze go
Szkam ru ka i Pio tra Sła wiń skie -
go (TV Pro ject z War sza wy). W
mar cu te go ro ku film ten otrzy-
mał już brą zo wą sta tu et kę w ka -
te go rii „re gion” na słyn nym fe s-
ti wa lu „The Gol den Ci ty Ga te”
przy tar gach ITB w Ber li nie. –
Cie szy nas to tym bar dziej, że w
fil mie po ka za ny zo stał tak że
Płock, któ ry le ży na szla ku cho -
pi now skim – mówi Rogowiecki. 

Film „Fry de ryk 2010” zo stał
zre a li zo wa ny spe cjal nie z oka -
zji cho pi now skiej rocz ni cy
pod pa tro na tem Mi ni ster stwa
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do -
we go. Zwia stun na gro dzo ne go
„Fry de ry ka 2010” moż na zo -
ba czyć na You Tu be i na stro -
nie in ter ne to wej Urzę du Mia s-
ta www.plock.eu.

Film jest też po ka zy wa ny na
lot ni sku im. Fry de ry ka Cho pi -
na w War sza wie, bę dzie pre -
zen to wa ny na kil ku na stu fe sti -
wa lach fil mo wych, a tak że na
wszyst kich im pre zach tar go -
wych na świe cie. 

War to do dać, że Je rzy
Szkam ruk zdo był na gro dy na
III Mię dzy na ro do wym Fe sti -
wa lu Fil mów Tu ry stycz nych
w Płoc ku za film „Wiel cy
Od kryw cy – Be ne dykt Po -
lak”. Obec nie wraz z Pio trem
Sła wiń skim koń czy re a li za cję
no we go fil mu pro mo cyj ne go
o Płoc ku, któ ry zo ba czy my
już w ma ju.

(seb, md)

Fil mo we la u ry
Film pt. „Fry de ryk 2010” zdo był Grand Prix na Fe s-
ti wa lu Fil mów Tu ry stycz nych w grec kim Amor gos.

|  wydarzenia

To masz Kol czyń ski, za stęp ca pre zy den ta Płoc ka 
i Ewa Ko tus, dy rek tor płoc kiej im pre zy 

Film, Art & To u rism Fe sti val

Prof. Ja cek Ki jeń ski,
pro rek tor Po li tech ni ki

War szaw skiej
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Miej ski Za kład Gos po dar ki
Miesz ka nio wej – TBS Sp. 
z o.o. in for mu je, że na stą pi ły
zmia ny w struk tu rze or ga ni za -
cyj nej spół ki po le ga ją ce na lik-
wi da cji Re jo nu Ob słu gi
Miesz kań ców nr 1 przy ul. Do -
brzyń skiej i prze ję ciu dzia łal -
no ści ek splo a ta cyj nej do tych -
cza so we go ROM 1 przez Re -
jon Ob słu gi Miesz kań ców nr 4
z no wo pow sta łą sie dzi bą przy
ul. Mio do wej 8. Po prze pro wa -
dze niu re mon tu uzy ska no po -

miesz cze nia biu ro we o po-
wierzchni 135 mkw.

Ak tu al ny po dział Re jo nów
Ob słu gi Miesz kań ców: ROM
nr 3, ul. Gra dow skie go 13, tel.
24 367 19 40 – 42, kie row nik
Da nu ta Gó rec ka; ROM nr 4,
ul. Mio do wa 8, tel. 24 367 19
34 – 39; kie row nik Ha li na
Wiś niew ska -Łem pkow ska;
ROM nr 5, ul. Ko cha now skie -
go 5, tel. 24 367 19 43, (45),
(49), kie row nik Bar ba ra 
Wią cek. (rb)

Zmia ny w ROM -ach
Do Płoc ka przy je cha li

przed sta wi cie le sa mo rzą -
dów, mi ni sterstw, sto wa rzy -
szeń, stref eko no micz nych,
sek to ra pry wat ne go z Al ba -
nii, Buł ga rii, Boś ni i Her ce -
go wi ny, Moł da wii, Ło twy,
Ser bii, Gru zji, Ru mu nii i
Pol ski. Czter na ste z ko lei
szko le nie po świę co no par t-
ner stwu pry wat no -pub licz ne -
mu (PPP) w in we sty cjach 
w kra jach Eu ro py Środ ko wej
i Wschod niej. 

CI FAL Płock zor ga ni zo -
wał szko le nie wraz z In sty tu -
tem ONZ do spraw Ba dań 
i Szko leń UNI TAR. (am)

Po ży tecz ne par tner stwo 
W szko le niu zor ga ni zo wa nym przez płoc kie Cen trum CI FAL wzię li udział de le -
ga ci z dzie się ciu eu ro pej skich państw.

W mię dzy na ro do wym gro nie 
dy sku to wa no o par tner stwie
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– We dług sza cun ków przed-
sięw zię cie mia ło kosz to wać
po nad 6,24 mln zło tych – mó -
wił Mi ro sław Mi lew ski. –
Sta ra liś my się o do fi nan so -
wa nie w wy so ko ści 85 proc.
Uda ło się i otrzy ma liś my 5,3
mln zł. Ale prze targ po ka zał,
że in we sty cję moż na wy ko nać
ta niej – za 3,7 mln zł. Pie nią -
dze, któ re nam zo sta ły z do fi -
nan so wa nia zo sta ną zwró co -
ne, co oz na cza, że ja kiś in ny
pro jekt bę dzie mógł być zre a -
li zo wa ny. 

Re mont ul. Mic kie wi cza
roz po czął się w ubieg łym ro -
ku. W pier wszym eta pie pow-
sta ło ron do u zbie gu ul. Mic-
kie wi cza i 11 Li sto pa da.
Przed się bior stwo Ro bót Dro-
go wych wy ko na ło tak że prze-
bi cie ul. Pół noc nej do Mic kie -
wi cza oraz – „śle pe go” do tej
po ry – od cin ka ul. La soc kie go
do 11 Li sto pa da. Po nad to przy
ul. Mic kie wi cza usu nię to drze-
wa, usta wio no no we la tar nie
oraz wy ko na no chod ni ki 
w obrę bie ron da. 

W tym ro ku do koń czo na zo -
sta nie wy mia na na wierz chni
od ul. Biel skiej do ron da, uło -
żo ne bę dą no we chod ni ki,
pow sta ną czte ry za to ki au to bu -

so we oraz po sa dzo ne bę dą
drze wa od ul. Biel skiej do
Cho pi na. Pra ce ma ją się za -
koń czyć naj póź niej do 30
wrześ nia. – Re mont Mic kie wi -
cza to nie tyl ko po pra wa stan-
dar du i bez pie czeń stwa, ale
tak że al ter na tyw na dro ga np.
dla Alei Ja cho wi cza – wy jaś -
niał Mi ro sław Mi lew ski. 

Pre zy dent przyz nał, że mia s-
to ubie ga się o do fi nan so wa nie
prze bu do wy ul. Oto liń skiej 
i Tar go wej oraz ul. Gra nicz nej. 

(m.d.)

Unia da ła na uli cę
Pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski pod pi sał umo wę na
do fi nan so wa nie prze bu do wy ul. Mic kie wi cza. Pie -
nią dze po cho dzą ze środ ków unij nych. 

Na se sji rad ni mie li oka zję
za poz nać się z re a li za cją Stra -
te gii w 2009 ro ku. 

W do ku men cie za wie ra ją -
cym 57 stron szcze gó ło wo opi -
sa no dzia ła nia zmie rza ją ce do
osią gnię cia pię ciu na drzęd nych
ce lów: 1. lep sze go zas pa ka ja nia
po trzeb i wy so kiej ja ko ści ży -
cia miesz kań ców, 2. wy so kie go
stop nia in fra struk tu ry tech nicz -
nej i spo łecz nej, 3. har mo nij ne -
go roz wo ju prze strzen ne go i
wy so kiej ja ko ści śro do wi ska, 4.
dy na micz ne go roz wo ju gos po -
dar ki z za cho wa niem bez pie -
czeń stwa śro do wi ska, 5. wy so -
kiej atrak cyj no ści Płoc ka dla
go ści i tu ry stów. 

W opra co wa niu moż na zna -
leźć in for ma cje na te mat m.in.
poś red nic twa pra cy, ak ty wi za -
cji bez ro bot nych, po pra wy sy -
tu a cji miesz ka nio wej, bez pie -
czeń stwa pub licz ne go, po pra wy
sta nu śro do wi ska przy rod ni cze -
go, ob słu gi in we sto rów kra jo -
wych i za gra nicz nych oraz roz-
wo ju tu ry sty ki w mie ście. 

– Nie od ra zu to co jest w
stra te gii za war te, mo że być zre-
a li zo wa ne – tłu ma czył pre zy -
dent Mi ro sław Mi lew ski. – Na
przy kład bu do wa nie ście żek ro -
we ro wych po trwa kil ka lat. 

Do ku ment za wie ra rów nież
da ne o bez ro bo ciu i gos po dar -
ce. – W Płoc ku jest do bra 
ko niun ktu ra gos po dar cza, 
o czym świad czy po ziom bez -
ro bo cia – wy jaś niał pre zy dent.
– Jest on mniej szy o po nad 
1 pro cent od po zio mu śred niej
kra jo wej. W tym ro ku zo sta ną
otwar te dwie no we ga le rie
han dlo we, gdzie za trud nie nie
znaj dzie ok. 800-900 osób, w
wię kszo ści płoc cza nie.

Mi ro sław Mi lew ski przyz-
nał, że Płoc ki Park Prze my sło -
wo -Tech no lo gicz ny nie speł nił
ocze ki wań i na dziei. – W tym

ro ku bę dzie prze łom – wy jaś -
niał. – Al bo ru szą in we sty cje,
al bo bę dzie my się za sta na wiać
nad po waż ny mi zmia na mi. Du -
ży wpływ na dzia ła nie Par ku
ma Or len, gdyż 80 proc. te re -
nów na le ży do spół ki i to ona
de cy du je, czy mo gą być sprze -
da ne i po ja kiej ce nie czy tyl ko
dzier ża wio ne. 

Peł ne da ne z re a li za cji Stra -
te gii Zrów no wa żo ne go Roz-
wo ju Mia sta w 2009 ro ku
moż na zna leźć na stro nie:
http://bip.ump.pl w za kład ce:
do po bra nia pro jek ty uch wał.

(m.d.)

Stra te gia osią ga nia ce lów 
Stra te gia Zrów no wa żo ne go Roz wo ju Mia sta to do ku ment, któ ry po ka zu -
je kie run ki i ce le, do któ rych dą ży Płock. Opra co wa nie pow sta ło pod 
ko niec 2008 ro ku, ale ca ły czas jest uak tu al nia ne. 

Bu do wa ście żek ro we ro wych to za da nie na wie le lat
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Mi ro sław Mi lew ski,
prezydent Płocka 

– Przez sie dem lat dzia łal no -
ści – naj pierw ja ko fun dusz, a
po tem ja ko fun da cja – do fi -
nan so wa no oko ło 200 pro jek -
tów wpi su ją cych się w Stra te -
gię Zrów no wa żo ne go Roz wo ju
Płocka, zre a li zo wa ne przez or -
ga ni za cje po za rzą do we – mó -
wił Mi ro sław Mi lew ski, pre zy -
dent Płoc ka. – Na gra dza ne są
cie ka we po my sły i kon sek wen -
cja. Or ga ni za cje, któ re otrzy-
mu ją pie nią dze rze tel nie roz li -
cza ją się z po nie sio nych kosz -
tów. Mam na dzie ję, że ko lej na
kon kur so wa edy cja bę dzie
wyz wa niem do urze czy wist nie -
nia no wych po my słów.

Uni kal na ini cja ty wa
Po przed nia, III edy cja zo sta ła

og ło szo na w grud niu 2008 ro -
ku. – Wpły nę ło do nas 56 pro-
jek tów – mó wi ła Iwo na Tan dec -

ka, pre zes za rzą du Fun da cji. –
Po ich wni kli wej ana li zie przez
Ra dę Pro gra mo wą i Ra dę Fun-
da cji, za rząd przyz nał 33 gran -
ty na łącz ną su mę po nad 292
tys. zł. Je den z be ne fi cjen tów nie
zre a li zo wał pro jek tu (nie z
włas nej wi ny) i roz wią zał umo -
wę o do fi nan so wa nie. Osta tecz -
nie więc wy ko na ne zo sta ły 32
pro jek ty, na któ re prze ka za liś -
my bli sko 280 tys. zł. Pod czas
spot ka nia w ra tu szu sze rzej
spoś ród zre a li zo wa nych w po -
przed niej edy cji przed sięw zięć,
omó wio no trzy pro jek ty. Przyb -
li ży li je przed sta wi cie le: Sto wa -
rzy sze nia Uni wer sy te tu Trze-
cie go Wie ku – pro jekt
„(nie)bez piecz na bab cia”, Sto-
wa rzy sze nia „Roc ko we Ogród-
ki” – war szta ty mu zycz ne i re a -
li za cji dźwię ku i Sto wa rzy sze -
nia „Oto Ja” – zor ga ni zo wa nie

mię dzy na ro do wej kon fe ren cji 
o art brut. 

Ma rek Se ra fin, czło nek za -
rzą du Or le nu, jed ne go ze
spon so rów przyz nał, że Fun-
dusz jest uni kal ną ini cja ty wą
na are nie mię dzy na ro do wej. 

– Wi dzi my ogrom ne za an ga -
żo wa nie i pa sję be ne fi cjen tów
– mó wił. – Or len do tej po ry
prze ka zał 1 mi lion 450 tys. zł.
A po nie waż nie za po mi na my 
o Płoc ku i je go miesz kań cach,
dziś prze ka zu je my sym bo licz ny
czek na kwo tę 150 ty się cy zł. 

Czek na kwo tę 50 tys. zł
prze ka zał tak że pre zes Ba sell
Or len Po ly o le fins – Pa ul Au -
gu stow ski. – Na sza fir ma jest
płoc kim za kła dem, dla te go
czu je my się od po wie dzial ni za
mia sto, za za trud nie nie, edu -
ka cję, roz wój spor tu i kul tu ry –
mó wił. 

Kil ka no wo ści
Iwo na Tan dec ka og ło si ła roz -

po czę cie czwar tej edy cji. Or ga -
ni za cje po za rzą do we ma ją czas
do koń ca ma ja na przy go to wa -
nie i zło że nie wnio sku o do fi -
nan so wa nie. Ale trze ba uwa żać,
gdyż po ja wi ły się no we for mu -
la rze. Kto sko rzy sta ze sta rych,
od ra zu prze kre śli swo je szan se.
Po dob nie jak w po przed niej
edy cji, or ga ni za cje mo gą sta rać
się o gran ty w wy so ko ści 15 tys.
zł dla pro jek tów in dy wi du al -
nych i 25 tys. zł dla pro jek tów
par tner skich. W czer wcu pro-
jek ty przej dą we ry fi ka cję for-
mal ną i me ry to rycz ną, a oko ło 5
lip ca zo sta ną og ło szo ne wy ni ki.
Pro jek ty re a li zo wa ne bę dą do
koń ca kwiet nia 2011 ro ku. 6
ma ja 2011 r. mi nie czas na zło -
że nie osta tecz ne go spra wo zda -
nia z wy ko na nych dzia łań. 

Jest też kil ka no wo ści. Or ga -
ni za cje, któ re znaj dą się w gro -
nie be ne fi cjen tów IV edy cji nie
bę dą mu sia ły otwie rać sub kont
dla re a li za cji pro jek tu. Uści ślo -
no tak że za pi sy do ty czą ce obo -

wiąz ku po sia da nia wkła du włas -
ne go. Bu dżet pro jek tu po wi nien
być tak skon stru o wa ny, aby
przy roz li cze niu koń co wym or -
ga ni za cja mog ła roz li czyć mi ni -
mum 20 proc. ogól nej war to ści
ja ko wkład włas ny (w tym 10
proc. jako wkład niefinansowy).
W tej edy cji be ne fi cjen ci bę dą
mo gli dys po no wać osz częd no -
ścia mi pow sta ły mi w ra mach re -
a li za cji pro jek tu bez pi sa nia
proś by o aneks do umo wy, ale
tyl ko do 5 proc. su my przyz na -
nej na kon kret ną po zy cję bu dże -
to wą za pi sa ną w umo wie. 

„Fun dusz Gran to wy dla
Płoc ka” chce tak że po ma gać w
sta ra niach o środ ki zew nętrz -
ne. – Je śli or ga ni za cje szu ka ją
par tne ra do re a li za cji swo ich
po my słów, my mo że my się nim
stać – mó wi ła Iwo na Tan dec -
ka. – Wkład fi nan so wy Fun da -
cji nie prze kro czy jed nak 15 ty -
się cy zł. Szcze gó ło we in for ma -
cje: www.fun dusz gran to wy.
plock.eu oraz w sie dzi bie Fun-
da cji ul. Mi sjo nar ska 22, p. 32.

Mał go rza ta Da nie luk

Pie nią dze na do bre po my sły
W au li płoc kie go ra tu sza uro czy ście za koń czo no trzecią i og ło szo no czwartą
edy cję kon kur su gran to we go Fun da cji „Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka”.



1 maja 2010  | Sygnały Płockie nr 9 (231)

6 |  warto wiedzieć

Te ren o po wierz chni po nad
15 tys. mkw po ło żo ny jest na
pół noc nych Po dol szy cach po -
mię dzy Szko łą Pod sta wo wą
nr 23 a Gim na zjum nr 8. 

– W miej sco wym pla nie za -
gos po da ro wa nia prze strzen -
ne go przez na czo ny zo stał pod
bu do wę obiek tów spor to wo -
re kre a cyj nych – wy jaś nia To -

masz Kol czyń ski, za stęp ca
pre zy den ta. – No wa in we sty -
cja nie bę dzie wią zać się z lik-
wi da cją gór ki sa ne czko wej,
któ ra znaj du je się w pob li żu.

Na se sji rad ni zde cy do wa li,
że mia sto wy dzier ża wi plac
na 20 lat dwóm przed się bior -
com. – Oprócz kor tów te ni so -
wych i do squ asha oraz bo isk
do bad min to na, pow sta nie
tam ścian ka wspi na czko wa
oraz po le do mi ni gol fa – mó -
wił za stęp ca pre zy den ta Piotr
Ku be ra. – Część obiek tów ma
być za da szo na. W przy szło ści
ma tam pow stać szkół ka te ni -
sa ziem ne go, któ ra na wią że
współ pra cę z pob li ski mi szko -
ła mi.

Piotr Ku be ra wy jaś nił, że
gdy by dzier żaw cy nie wy wią -
za li się z umo wy, to dział ki
wró cą do mia sta. (m.d.)

Spor to wo na osie dlu
Bo i ska do bad min to na, dwa kor ty do gry w squ as ha oraz sześć 
do te ni sa pow sta ną przy ul. Ba czyń skie go. 

Na Po dol szy cach pow sta ną m.in. kor ty te ni so we
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Wiel kie po dzię ko wa nia dla wszyst kich, któ rym pa mięć 
o czło wie ku ja kim był Da rek Sto lar ski jest bli ska. 

17 paź dzier ni ka 1993 r. zgi nął w nie wy jaś nio nych oko licz -
no ściach Da riusz Sto lar ski, dzia łacz po dziem nych struk tur Fe -
de ra cji Mło dzie ży Wal czą cej z lat 80. Po kil ku na stu la tach
przy ja cie le (nie tyl ko z FMW) po sta no wi li od dać mu cześć 
i upa mięt nić te go Wiel kie go Po la ka i Płoc cza ni na. 24 paź -
dzier ni ka 2009 r., pod czas ob cho dów 16. rocz ni cy śmier ci
Dar ka, od sło nię to i po świę co no tab li cę pa miąt ko wą. Pre zy -
dent Lech Ka czyń ski uho no ro wał poś mier tnie Dar ka Sto lar -
skie go Krzy żem Ofi cer skim Odro dze nia Pol ski. 

W 2008 ro ku Sto wa rzy sze nie Fe de ra cji Mło dzie ży Wal czą -
cej wy sto so wa ło pis mo do Pre zy den ta Płoc ka Mi ro sła wa Mi -
lew skie go o naz wa nie imie niem Dar ka Sto lar skie go uli cy w je -
go ro dzin nym mie ście. Wnio sek sto wa rzy sze nia prze dło żo no
ko mi sji ds. na zew nic twa ulic pod prze wod nic twem za stęp cy
pre zy den ta To ma sza Kol czyń skie go. Uda ło się! 30 mar ca
2010 ro ku Ra da Mia sta pod ję ła uch wa łę o na da niu imie nia
Da riu sza Sto lar skie go dla ron da przy uli cy Gał czyń skie go.
Chwa ła bo ha te rom lat 80. Sto wa rzy sze nie FMW

z redakcyjnej poczty

Otwar cie na stą pi ło do kład nie
w po łud nie 24 kwiet nia. Klien-
ci, któ rzy przysz li te go dnia mo -
gli jed nak czuć się tro chę za-
wie dze ni. Mi mo że przy go to -
wa no wie le atrak cji (cze ka ły
sym bo le świa to wych sto lic,
m.in. Em pi re Sta te Bu il ding,
Sta tua Wol no ści, wie ża Eif fla 
i Big Ben, po ka zy mo dy, bar-
ma nów itp.), to pra ce wy koń -
czenio we na dal trwa ły, a kil ka
skle pów, pun któw ga stro no -
micz nych czy np. krę giel nia by ło
zam knię tych. Mi mo te go chęt-
nych do zo ba cze nia jak wy glą da
no wy obiekt nie bra ko wa ło. 

Ga le ria Ma zo via to bli sko
28 tys. mkw. po wierz chni han -
dlo wej. Na zmo to ry zo wa nych
klien tów cze ka du ży par king:
pod zie mią znaj du je się 720
miejsc po sto jo wych, a na zew -
nątrz bu dyn ku – 60. W środ ku
obiek tu znaj du je się m.in. 
8-me tro wa pod świet la na fon -
tan na. Są też pa no ra micz ne
win dy i osiem cią gów ru cho -
mych scho dów. Pod wie sza ne
su fi ty zro bio no z ma te ria łu
przy po mi na ją ce go szkło, dzię-
ki cze mu od bi ją świat ło. 

Gdy już wszyst ko bę dzie
go to we, na klien tów cze kać

bę dzie w su mie 110 lo ka li.
Swo je pun kty ma ją tu mar ki
de biu tu ją ce na płoc kim ryn -
ku: H&M, Me dia Markt, Stra -
di va rius, Pu re, KFC, Sep ho -
ra, Marks & Spen cer. Na pię -
trze znaj du je się naj wię ksza
w Płoc ku sa la za baw dla
dzie ci, a jesz cze wy żej kom-
pleks re kre a cyj no -roz ryw ko -
wy (4 tys. mkw.) z krę giel -
nią, klu bem bi lar do wym,
wir tu al nym sa lo nem gier 
i klu bem fit ness. 

W Ma zo vii zna laz ło za -
trud nie nie pra wie 1000 osób.

(m.d.)

Na pier wsze za ku py wy bra ły się tłu my klien tów
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Cen trum han dlu i roz ryw ki
110 skle pów, re sta u ra cji, pun któw usłu go wych oraz miejsc roz ryw ki – tak 
w skró cie moż na opi sać no wą płoc ką ga le rię Ma zo via.

Dzię ki mo der ni za cji wszyst -
kie pra cow nie prze nie sio no do
są sia du ją cych ze so bą po -
miesz czeń na par te rze obiek tu.
– Poz wo li ło to na utwo rze nie
no we go dzia łu te ra pe u tycz ne -
go, jed no rod ne go war szta tu
skła da ją ce go się z czte rech są -
sia du ją cych ze so bą pra cow ni:
ar tete ra pii, kom pu te ro wej, sa li
do świad cza nia świa ta i sa li re -
ha bi li ta cyj nej – wy jaś nia dy -
rek tor. – Po za tym umiesz cze -
nie pra cow ni w odręb nej czę ś-
ci bu dyn ku, po za od dzia łem 
z po ko ja mi miesz kal ny mi
wpro wa dza pe wien ład, da je
moż li wość stwo rze nia ryt mu:
dom – te ra pia, gdzie dom jest
miej scem od po czyn ku – tu się
miesz ka, śpi, spo ży wa po sił ki,
a pra cow nie te ra pe u tycz ne są
miej scem pra cy, do któ rej wy -
cho dzi się z do mu, po dob nie
jak w na tu ral nym śro do wi sku.

Usta wa o po mo cy spo łecz nej
ob li gu je pla ców ki do świad cze -
nia form te ra pii uw zględ nia ją -
cych in dy wi du al ne po trze by
po do piecz nych, adek wat ne do
ich wie ku, sta nu zdro wia,
spraw no ści fi zycz nej, in te lek tu -
al nej i psy chicz nej. W wie lu
DPS miesz kań cy nie sta no wią
jed no rod nej gru py, co zna cze -
nie utrud nia ka drze za da nie.
Tak też jest w DPS „Przy jaz -
nych Serc”. – Za miesz ku je go
80 osób, w tym 50 dzie ci i mło -

dzie ży nie peł no spraw nej in te -
lek tu al nie oraz 30 osób do ro -
słych cho rych psy chicz nie. Naj -
młod szy miesz ka niec ma 14 lat,
zaś naj star szy 90 lat. Sto pień fi -
zycz nej spraw no ści i sa mo dziel -
no ści miesz kań ców jest rów nież
bar dzo zróż ni co wa ny – mó wi
Ostro wic ki. W płoc kim DPS te -
ra pię po dzie lo no na kie run ki
wio dą ce i uzu peł nia ją ce. – Wio -
dą ce to ta kie, któ re uz na no za
naj bar dziej sprzy ja ją ce osią ga -
niu naj lep szych re zul ta tów te ra -
pe u tycz nych. Po zo sta łe ma ją
uzu peł niać pod sta wo wą te ra pię
– wy jaś nia dy rek tor DPS.

Wśród wio dą cych kie run ków
są m.in. ar tete ra pia, te ra pia 
z wy ko rzy sta niem kom pu te ra,
te ra pia do świad cza nia świa ta,
ki ne zy te ra pia, fi zy ko te ra pia, 
a uzu peł nia ją ce to np. sil wo te ra -
pia (wy ko rzy sty wa nie kon tak tu
z na tu rą), bib lio te ra pia, sto lar -
ska, fo to gra ficz na, zes pół wo -
kal no -te a tral ny, ra dio wę zeł, ka -
wia ren ka. W DPS „Przy jaz nych
Serc” do ce nia się też ro lę in te -
gra cji ze śro do wi skiem lo kal -
nym, dla te go miesz kań cy pla -
ców ki bio rą udział w róż nych
wy da rze niach kul tu ral nych 
i uro czy sto ściach. Co raz wię -
cej uczest ni ków gro ma dzi też
do rocz na im pre za in te gra cyj na
„Dzień Przy jaz nych Serc” or -
ga ni zo wa na przez płoc ką pla -
ców kę. (ab)

Co raz bar dziej Przy jaz ne Ser ca
W Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Przy jaz nych Serc”
nastąpiły grun tow ne zmiany w za kre sie pro wa dzo -
nej te ra pii. Do ty czą one za rów no mo der ni za cji 
ba zy lo ka lo wej, jak i or ga ni za cji pra cy te ra pe u -
tycz nej – mó wi Piotr Ostro wic ki, dy rek tor płoc kiej
pla ców ki.
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Ul. Obroń ców Płoc ka 1920
roku znaj du je się w cen trum
mia sta i ma dłu gość 740 me -
trów, a sze ro kość jezd ni wy -
no si 6 me trów. 

Za kres opra co wa nia obej -
mie prze bu do wę na wierz chni
jezd ni, par kin gu, zja zdów i
chod ni ków. Wy bra na w prze-
tar gu fir ma spo rzą dzi pro jek -
ty bu do wla ne: bran ży dro go -
wej, prze bu do wy oświet le nia
ulicz ne go, wo do cią gu z przy -
łą cza mi oraz ka na li za cji
desz czo wej. 

W skład te go ostat nie go
wej dzie pro jekt prze bu do wy
ist nie ją cej ka na li za cji na od -

cin ku od ul. Cho pi na do Mic -
kie wi cza (220 me trów), bu -
do wy ka na li za cji od ul. Mic -
kie wi cza do La soc kie go oraz
bu do wy tym cza so we go prze -
pię cia no wo pro jek to wa nej
ka na li za cji desz czo wej do
ist nie ją cej ka na li za cji ogól-
nos pław nej (do ce lo wo sa ni -
tar nej) u wlo tu Alei Ja cho wi -
cza – ok. 6 me trów. 

Dla każ dej z bran ży spo rzą -
dzo ny zo sta nie rów nież kosz-
to rys z po dzia łem na dwa eta -
py: I – od Alei Ja cho wi cza do
Mic kie wi cza i II – od ul. Mic -
kie wi cza do Cho pi na. 

(m.d.)

Ja dąc od zoo w kie run ku ko -
ścio ła „Sta ni sła wów ka”, na
wy so ko ści 3 Ma ja kie row cy
na po ty ka ją wą skie gar dło.
Skrę ca ją cy w pra wo, w stro nę
Po dol szyc blo ku ją pas do skrę-
tu w le wo do cen trum lub od -
wrot nie. Sy tu a cja wy ni ka z te -
go, że je den pas ru chu ro zdzie -
la się je dy nie na dwa. – Po
prze bu do wie skrzy żo wa nia

kosz tem czę ści wy sep ki pow-
sta ną czte ry pa sy ru chu: po
dwa dla skrę ca ją cych w każ dą
stro nę – mó wi Mał go rza ta
Wit czew ska, dy rek tor Miej -
skie go Za rzą du Dróg. – Po -
nad to za miast jed ne go pa sa tuż
przed skrzy żo wa niem pow sta ną
dwa. Dzię ki te mu kie row cy bę -
dą mo gli bez prob le mu za jąć
wyz na czo ne pa sy ru chu. 

Obec nie trwa opra co  wa nie
do ku men ta cji. Po jej ukoń -
cze niu, w czer wcu MZD og -
ło si prze targ, któ ry wy ło ni
wy ko naw cę ro bót. We dług
za po wie dzi dy rek tor Wit -
czew skiej, pra ce po le ga ją ce
na prze bu do wie skrzy żo wa -
nia po trwa ją naj póź niej do
koń ca sier pnia.

(m.d.) 

Bez wą skie go gar dła
Skrzy żo wa nie Alei Ki liń skie go i Ja cho wi cza zo sta nie prze bu do wa ne.
Dzię ki no wym roz wią za niom kie row com ła twiej bę dzie prze je chać przez
ten re jon mia sta.

Po prze bu do wie pow sta ną po dwa pa sy ru chu do skrętu w pra wo i w le wo
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Mia sto przy go to wu je się do
bu do wy dróg osie dlo wych
wraz z ka na li za cją desz czo wą
i in fra struk tu rą na osie dlu
Gó ry. W tym ce lu ku pi dwie

dział ki – za bu do wa ną i nie za -
bu do wa ną – przy ul. Wy so -
kiej o łącz nej po wierz chni
448 mkw. Ce na wy no si 59
tys. zł. (m.d.)

In we sty cje w Gó rach

W ma ju Miej ski Za rząd
Dróg pla nu je od no wę na wierz -
chni ul. War szaw skiej i Pla cu
Dą brow skie go. Na wierz chnie
as fal to we są tu w złym sta nie,
wy stę pu ją na nich nie rów no -
ści, spę ka nia i prze ło my. Po -
wo du je to utrud nie nia w ru chu
po ja zdów. 

Wy bra na w prze tar gu fir ma
zaj mie się od no wą na wierz -
chni o łącz nej po wierz chni
po nad 4,7 me trów kwa dra to -
wych. Wy mie nio nych zo sta -

nie rów nież oko ło 300 me -
trów kra węż ni ków oraz prze -
pro wa dzo na bę dzie re gu la cja
wy so ko ści niek tó rych stud ni,
kra tek ście ko wych i hy dran -
tów. Ro bot ni cy bę dą mie li
osiem dni ro bo czych na wy -
ko na nie za da nia. Re mont
pro wa dzo ny bę dzie od po nie -
dział ku do czwar tku. Wy ko -
naw ca udzie li mi ni mum 
12 mie się cy gwa ran cji na
prze pro wa dzo ne przez sie bie
pra ce. (m.d.)

Odnawianie ulic
Te go rocz na zi ma dla dróg nie by ła ła ska wa.
Ła ta nie dziur w wie lu przy pad kach nie ma sen -
su, dla te go za pie nią dze z bu dże tu mia sta zo sta -
ną wy ko na ne re mon ty. 

Dro gow cy eta pa mi czę ścio -
wo bę dą wy łą czać z użyt ko wa -
nia pa sy ru chu na trzech od cin -
kach: ja dąc uli cą Spół dziel czą
trud niej bę dzie skrę cić w pra wo
w kie run ku cen trum, utrud nio ny
bę dzie tak że – dla kie row ców
ja dą cych ul. Wy szo grodz ką od
cen trum – skręt w ul. Spół dziel -
czą i Po łud nio wą. Prze wi dy wa -
ny ter min za koń cze nia prac na
skrzy żo wa niu to 21 ma ja. 

Utrud nie nia spo wo do wa ne
są włą cze niem ka na li za cji
desz czo wej z ul. Wy szo grodz -
kiej w ul. Po łud nio wą i Spół -
dziel czą. Po re mon cie na stą pi
ro zdział ka na li za cji ogól no-
s pław nej na desz czo wą (pow-
sta nie no wa) i sa ni tar ną.

Pra ce na Wyszogrodzkiej
roz po czę ły się 22 wrześ nia
2009 ro ku i wy ko nu je je kon-

sor cjum firm: Przed się bior -
stwo Ro bót Dro go wych z
Płoc ka – li der, Przed się bior -
stwo In sta la cyj no -U słu go we
„We resz czyń ski” oraz Przed-
się bior stwo In ży nie ryj no -In -

sta la cyj ne Ar ka diusz Wa łę sa,
Mar cin Ry bic ki i Lech Ma la ra.
We dług pla nów ca ły re mont
po wi nien za koń czyć się do 10
lip ca i kosz to wać bę dzie po nad
5 mln zł. (m.d.)

Ro zdział ka na li za cji
Trwa ją in ten syw ne pra ce przy re mon cie ul. Wy szo grodz kiej. Kie row cy już
przyz wy cza i li się, że od cin ka po mię dzy ul. Spół dziel czą a Za kła dem Ener ge -
tycz nym na le ży uni kać. Te raz na pot ka ją ko lej ne utrud nie nia na skrzy żo wa niu
ul. Wy szo grodz kiej, Spół dziel czej i Po łud nio wej. 

Pro jekt dla Obroń ców
Do koń ca li sto pa da pow sta nie do ku men ta cja
pro jek to wa prze bu do wy ul. Obroń ców Płoc ka
1920 r. To pod sta wa do prze pro wa dze nia 
w przy szło ści in we sty cji przez mia sto. 

Kie row cy mu szą li czyć się z utrud nie nia mi w ru chu
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MZGM-TBS za twier dził
plan re mon tów na 2010 rok 
w ad mi ni stro wa nych przez
sie bie bu dyn kach. Za kres 
re mon tów i kon ser wa cji zo -
stał za pla no wa ny w opar ciu 
o przy cho dy z czyn szów.

Ogó łem na utrzy ma nie
tech nicz ne za so bów w tym
ro ku spół ka przez na czy 1,4
mln zł, z cze go 400 tys. zł zo -
sta nie wy ko rzy sta ne na re -
mon ty, a 1 mln zł na kon ser -
wa cję. (m.d.)

Re mon ty za so bów
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Jak po da je Pol ska Agen cja
Roz wią zy wa nia Prob le mów
Al ko ho lo wych w cią gu ostat-
nich lat zwię kszy ła się licz ba
pi ją cej i upi ja ją cej się mło dzie -
ży, w szcze gól no ści dziew cząt.
W la tach 1995-1999 dy na mi ka
wzro stu spo ży cia na po jów 
al ko ho lo wych na le ża ła do naj -
wyż szych w Eu ro pie. Pi cie al -
ko ho lu przez dzie ci i mło dzież
to tyl ko wierz cho łek gó ry lo -
do wej.

– Mło dy mó zg jest szcze gól -
nie wraż li wy na dzia ła nie tok -
syn, w tym al ko ho lu i nar ko ty -
ków – pod kre śla ją au tor ki za -
ło żeń pro gra mu „Za cho waj
Trzeź wy Umysł”, któ ry ma
po móc mło dym lu dziom zro -
zu mieć po wa gę prob le mu, 
a tak że dać niez będ ne na rzę -
dzia w wal ce z nim, cho ciaż by
umie jęt ność mó wie nia „nie”. 

Atrak cyj nie o za gro że niach
W tym ro ku mo ty wem prze-

wod nim wszyst kich dzia łań
jest dba łość o kon dy cję psy-
chicz ną, czy li o do brze fun -
kcjo nu ją cy mózg. Do ak cji
przy stę pu ją głów nie szko ły
pod sta wo we, gim na zja, klu by
pro fi lak ty ki śro do wi sko wej 
i miej skie świet li ce re a li zu jąc
wszel kie go ro dza ju gry re kre a -
cyj ne czy spor to we, za ba wy
lub ak cje zwią za ne z pro fi lak -
ty ką uza leż nień. Bio rą też
udział w kon kur sach (w tym
ro ku or ga ni za to rzy za pla no wa -
li ich 7, pięć – in dy wi du al nych
dla dzie ci i dwa – zes po ło we).
Dla przy kła du Gim na zjum nr 8
re a li zu jąc w ra mach kam pa nii
ta kie pro gra my jak „Uza leż -
nie nie, na łóg – Twój wróg” 
i „Wy bie ram ży cie bez al ko ho -
lu” ru sza w ma ju na zie lo ną
szko łę, a 23 czer wca or ga ni zu -
je fe styn pro fi lak tycz ny pod
ha słem „Za trzy maj się, po -
myśl, zde cy duj”.

Dla dzie ci i do ro słych
Do każ de go sa mo rzą du,

któ ry zgło sił się do „ZTU”
tra fił pa kiet spe cjal nie skon-
stru o wa nych ma te ria łów pro-
fi lak tycz no -e du ka cyj nych.
Dla dzie ci ze szkół pod sta wo -
wych po mo ce edu ka cyj ne 
oz na czo no lo giem „Wię cej
ro zu miem, bo głów ka pra cu -
je”, dla mło dzie ży gim na zjal -

nej zaś ha słem „Mo gę wię cej,
bo ro zum nie śpi”. W pa kie cie
są m.in. ulot ki edu ka cyj ne,
ga dże ty (na lep ki, ba lo ny),
pla ka ty, in for ma cje o kon kur -
sach, sce na riu sze lek cji i prze-
wod ni ki. Oprócz te go sa mo -
rząd zo stał za o pa trzo ny 
w ulot ki dla do ro słych od bior -
ców: dla kie row ców (o pa ra -
dok sie złu dze nia o wy trzeź -
wie niu), dla ro dzi ców (o pro-

b le mie do pa la czy), dla sprze -
daw ców al ko ho lu. Pa kiet za -
wie ra po nad to pla kat „Trzeź -
wi dla troj ga”, któ ry po ru sza
te mat ab sty nen cji w cza sie
cią ży. Każ dy sa mo rząd – po
za koń cze niu kam pa nii –
otrzy ma spe cjal ny, ju bi le u -
szo wy cer ty fi kat.

Na wrze sień za pla no wa no
ogól no pol ską kon fe ren cję, 
a ostat nim za da niem te go rocz -
nej kam pa nii bę dzie kon kurs
fil mo wy dla klas i świet lic. 

Cie ka wą ini cja ty wą te go -
rocz nej kam pa nii jest „Aka de -
mia Pro fe sjo nal ne go Na u czy -
cie la” – e-le ar nin go wy kurs –
za wie ra ją cy wie dzę z psy cho -
lo gii i pe da go gi ki.

Wię cej na stro nie www.trze-
z wy u mysl.pl (rł)

Bo ro zum nie śpi
Ru szy ła te go rocz na edy cja ogól no pol skiej kam-
pa nii „Za cho waj Trzeź wy Umysł”. Wśród po nad
1000 gmin jest rów nież Płock, któ ry od kil ku lat
bie rze w niej ak tyw ny udział.

Po dob nie wy glą da spra wa 
z ra kiem szyj ki ma ci cy. Moż -
na go ła two wy kryć na wet 
we wczes nym sta dium roz wo -
ju. Co ro ku oko ło 3,5 tys. Po -
lek do wia du je się, że cier pi na
tę cho ro bę, a po ło wa z nich
umie ra, bo zgło si ła się do le ka -
rza zbyt póź no. 

Dla te go sa mo rząd Płoc ka za -
chę ca miesz kan ki na sze go mia -

sta do sko rzy sta nia z bez płat -
nych ba dań pro fi lak tycz nych. 

Ba da nia cy to lo gicz ne
Adre so wa ne są do ko biet 

w wie ku 25-59 lat, któ re nie
mia ły wy ko ny wa nej cy to lo -
gii w ra mach NFZ w cią gu
ostat nich 3 lat. Moż na je wy -
ko nać w na stę pu ją cych pla -
ców kach:

– Or len Me di ca, ul. Che mi -
ków 7; tel. 24/ 365 09 19, 24/
365 09 40,
– Or len Me di ca, ul. Oto liń ska

8; tel. 24/ 366 91 05, 366 9106,
– NZOZ Jo ly -Med., ul. Jas na

13; tel. 24/ 268 66 60,
– NZOZ In ter med, ul. Gra d-

ow skie go 26; tel. 24/ 262 70 96,
– Wo je wódz ki Szpi tal Zes -

po lo ny, ul. Me dycz na 19; tel.
24/ 364 62 67,
– Płoc ki Za kład Opie ki

Zdro wot nej, ul. Mio do wa 2;
tel. 24/ 364 53 18,
– NZOZ Sa lus, ul. Zap ło tek

30, tel. 24/ 264 84 90,
– Ga bi net Gi ne ko lo gicz ny

Ma rek Pa zdrak, ul. Hu bal -
czy ków 11; tel. 24/ 362 78 60,

– Ga bi net Gi ne ko lo gicz ny
Pa weł Ha dro wicz, ul. Ar mii
Kra jo wej 2A; tel. 24/ 367 37 07.

Ba da nia mam mo gra ficz ne
Mo gą z nich sko rzy stać ko bie -

ty w wie ku 50-69 lat speł niące
je den z na stę pu ją cych wa run -
ków: w cią gu 2 ostat nich lat nie
mia ły wy ko ny wa nej mam mo -
gra fii w ra mach NFZ; otrzy ma -
ły w 2008 r. pi sem ne wska za nia
do wy ko na nia po now nej mam-
mo gra fii po roku; nie mia ły
wcześ niej stwier dzo nej zmia ny
no wo two ro wej pier si. Ba da nie
moż na wy ko nać w NZOZ Cen-
trum Me dycz ne „Ome ga”, ul.
Kró le wiec ka 24 A, tel. 24/ 269
26 20 lub 24/ 367 63 41. (ab)

Pro fi lak ty ka ra tu je ży cie
Naj częst szym w Pol sce ko bie cym no wo two rem zło śli -
wym jest rak pier si. Od po cząt ku lat 60. ob ser wu je się
w na szym kra ju ros ną cą za cho ro wal ność na ten no -
wo twór. Jednak da ło by się ura to wać rocz nie 2,5 tys.
ko biet. Za to, że tak się nie dzie je, w 80 proc. od po -
wia da zbyt póź na dia gno za. 

Za da nie re a li zo wa ne jest ze
środ ków bu dże tu mia sta od
2002 ro ku. Adre so wa ne jest do
męż czyzn w wie ku 40 i wię cej
lat, miesz ka ją cych w Płoc ku,
któ rzy do tych czas nie le czy li
się z po wo du scho rzeń gru czo -
łu kro ko we go. Ce lem pro gra -
mu jest zmniej sze nie umie ral -
no ści męż czyzn z po wo du no -
wo two rów pro sta ty. W ubieg -

łym ro ku z ba dań sko rzy sta ło
465 osób. 

Za in te re so wa ne pla ców ki
wszyst kie in for ma cje o pro gra -
mie (for mu larz ofer ty, przy go -
to wa nie i wa run ki skła da nia
ofert) znaj dą na stro nie Urzę du
Mia sta www.ump.pl. Ofer ty
na le ży skła dać w Biu rze Ob słu -
gi Klien ta, ul. Zduń ska 3 do 14
ma ja do godz. 15.30. (m.d.)

Pro gram dla męż czyzn
Do 14 ma ja mo gą zgła szać się pla ców ki zdro wia, któ -
re chcą zre a li zo wać pro gram pro fi lak ty ki i wczes ne go
wy kry wa nia no wo two rów pro sta ty. 

Przed mio tem kon kur su jest
wy bór re a li za to rów pro gra mów
pro fi lak tycz nych: ba dań prze-
sie wo wych „Bia ła So bo ta”,
szcze pień prze ciw ko me nin go -
ko kom, szcze pień prze ciw ko
gry pie, pro gra mu edu ka cji
przed po ro do wej.

Ce lem pro gra mu „Bia ła So-
bo ta 2010” jest zwię ksze nie do -
stęp no ści do po rad spe cja li -
stycz nych oraz wy kry wal no ści
cho rób prze wle kłych we wczes-
nym sta dium. Pro gram obej mu -
je na stę pu ją ce po ra dy: aler go lo -
gicz ne, oku li stycz ne, der ma to -
lo gicz ne, ne u ro lo gicz ne, kar di-
o lo gicz ne, la ryn go lo gicz ne,
pul mo no lo gicz ne, re u ma to lo -
gicz ne, psy chia trycz ne, uro lo -
gicz ne, en do kry no lo gicz ne
oraz z za kre su pro fi lak ty ki ja -
skry (dia gno sty ka pod sta wo wa
+ pog łę bio na).

Ce lem pro gra mu edu ka cji
przed po ro do wej jest przy go to -
wa nie przy szłych ro dzi ców do
po ro du, prze ka za nie wie dzy na
te mat prze bie gu cią ży, po ro du 

i po ło gu, a tak że pro mo cja kar -
mie nia na tu ral ne go i sty mu la cja
za cho wań pro zdro wot nych.

Pro gram pro fi lak tycz nych
szcze pień prze ciw ko gry pie
skie ro wa ny jest do płoc czan od
65. ro ku ży cia. Ce lem pro gra mu
zdro wot ne go jest zmniej sze nie
licz by za cho ro wań na gry pę 
i wy stę po wa nia po wi kłań po -
gry po wych.

Pro gram pro fi lak tycz nych
szcze pień prze ciw ko me nin go -
ko kom adre so wa ny jest do dzie -
ci do 16. ro ku ży cia. Ce lem pro-
gra mu zdro wot ne go jest zmniej -
sze nie licz by za cho ro wań spo -
wo do wa nych me nin go ko ka mi.

Ofer ty na le ży zło żyć w Biu -
rze Ob słu gi Klien ta UMP, ul.
Zduń ska 3 lub prze słać na adres:
Urząd Mia sta Płoc ka, 09-400
Płock, Pl. Sta ry Ry nek 1. Osta -
tecz ny ter min skła da nia ofert
up ły wa 5 ma ja 2010 r. o godz.
15.30. 

Szcze gó ły na stro nie:
bip.ump.pl w za kład ce ko mu ni -
ka ty i og ło sze nia. (bp)

W tro sce o zdro wie płoc czan
Pre zy dent Płoc ka og ło sił kon kur sy ofert na re a li za cję
pro gra mów pro fi lak tycz nych.





Fort Way ne w obiek ty wie mło dych płoc czan
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki oraz Urząd Miasta Płocka za pra szają do Do mu Dar mstadt
na otwar cie wy sta wy fo to gra ficz nej w ra mach XII Pik ni ku Eu ro pej skie go. 

W tym ro ku przy pa da 20. rocz ni ca współ pra cy z mia stem par tner skim Fort Way ne, w sta nie In dia na (USA).
Jed ną z jej form jest, za po cząt ko wa na w 2004 ro ku, wa ka cyj na wy mia na ucz niów Ma ła cho wian ki z ucz nia mi
szko ły par tner skiej li ce um Bis hop Dwen ger High Scho ol pod naz wą Glo bal Stu dents Ex chan ge Pro ject. W 2008
ro ku do pro jek tu do łą czy ło Li ce um im. Wła dy sła wa Ja gieł ły, któ re współ pra cu je ze szko łą Can ter bu ry High. 

Wy mia na ucz niów to nie tyl ko uczest nic two w za ję ciach szkol nych (rok szkol ny w USA za czy na się w po ło -
wie sier pnia), ale prze de wszyst kim od kry wa nie re a liów co dzien ne go ży cia ty po wej ame ry kań skiej ro dzi ny 
i zwie dza nie naj cie ka wszych za kąt ków sta nu In dia na i Il li no is. Poz wa la tak że na kon fron ta cję wcześ niej szych
wy o bra żeń o ży ciu w Sta nach Zjed no czo nych z wra że nia mi i do świad cze nia mi wy nie sio ny mi z po by tu w tak
odleg łym a rów no cześ nie bli skim nam kra ju.

Za pra sza my na wy sta wę fo to gra fii wy ko na nych przez Pio tra Mi ko łaj czy ka, Ju sty nę Ga jew ską, Adrian nę Dą -
brow ską, Oska ra Bed nar skie go, Ja ku ba Ki cia ka pod czas ich po by tu w Fort Way ne w la tach 2007-2009.

Otwar cie 8 ma ja o godz. 17.30 w Domu Darmstadt. Ek spo zy cja czyn na do 23 ma ja. Wstęp wol ny.

Prąd sta le zmien ny
Na resz cie. Mu zycz na sta cja kos micz na LAO CHE lą du je na Sta -

rym Ryn ku w Płoc ku. Zes pół za gra, po dob nie jak przed ro kiem,
na Pik ni ku Eu ro pej skim. Bę dzie to pier wszy w ro dzin nym mie ś-
cie kon cert pro mu ją cy naj no wszy krą żek „Prąd sta ły / Prąd zmi-
en ny”. Pły ta – do cze go wię kszość fa nów zdą ży ła się już przyz -
wy cza ić – jest in na od wszyst kich po zo sta łych. Ma my tu tro chę
in du stria lu, tro chę zim nej fa li, ale z dru giej stro ny jest też 
po wrót do mu zycz nych ko rze ni, do „Gu seł” – pier wszej pły ty
zes po łu. Jak brzmi pły ta na ży wo bę dzie się moż na prze ko nać już
9 ma ja od godz. 20 na sce nie przed ra tu szem.

Pia sek na Sta rów ce
Od naj młod szych lat in te re so wał się mu zy ką i śpie wał. Za czy nał w szkol nym zes po le Ca va ti -
na, ja ko je dy ny wo ka li sta wśród oś miu dziew cząt. Ro zgłos przy nio sła mu za ło żo na na kie lec -
kim WSP „Ma fia” i ro la w se ria lu „Zło to pol scy”. 

Ko lej ny suk ces zaw dzię cza współ pra cy z Ro ber tem Choj nac kim przy krąż ku „Sax&Sex”. Po cząt ko wy An drzej
„Pia sek” Pia secz ny miał na pi sać je dy nie tek sty na tę pły tę, a w re zul ta cie zaś pie wał pra wie wszyst kie pio sen ki.
Al bum z ta kimi szla gie ra mi jak „Bu dzi kom śmierć”, „Pra wie do nie ba” i „Nie cier pli wi” od niósł ogrom ny suk ces.
Roz szedł się w po nad 800 ty sią cach eg zem pla rzy, a pio sen ki przez dłu gi czas nie scho dzi ły z pier wszych miejsc
list prze bo jów. W stycz niu 1998 ro ku uka zał się pier wszy so lo wy al bum An drze ja Pia secz ne go, za ty tu ło wa ny
po pro stu „Pia sek”. W kil ka mie się cy osią gnął sta tus „Pla ty no wej Pły ty”. Sin gle „Moc niej?” i „Jesz cze bli żej”
szyb ko sta ły się prze bo ja mi. Na krąż ku zna laz ła się tak że pio sen ka „Po god niej (Zło ty śro dek)” z se ria lu „Zło to -
pol scy”, w któ rym od 1997 ro ku moż na oglą dać go w ro li Kac pra Gór nia ka. W 1999 ro ku Pia sek wy stą pił na
Fe sti wa lu Pio sen ki Kra jów Nad bał tyc kich w Karlsham, gdzie pio sen ką „Jesz cze bli żej” wyś pie wał II na gro dę ju -
ry i tę naj cen niej szą – Na gro dę Pub licz no ści. 

W 2005 r. wy dał pły tę „Sło wa”, z pio sen ka mi do wier szy Ja na Pa wła II. Sin giel z tej pły ty, za ty tu ło wa ny 
„Z głę bi du szy”, przy niósł mu na gro dę „Bur szty no we go Sło wi ka” na so poc kim fe sti wa lu. Pia sek otrzy mał tak że
od Fun da cji An ny Dym nej „Mi mo wszyst ko” ho no ro wy ty tuł oraz ma gicz ną sta tu et kę i dy plom Przy ja cie la Za -
cza ro wa ne go Ptasz ka. W kwiet niu 2006 r. od by ła się pre mie ra wi do wi ska ta necz no -mu zycz ne go pt. „Pa sja”,
przy go to wa ne go z oka zji Wiel ka no cy przez ar ty stów Fil har mo nii Świę to krzy skiej, Kie lec ki Te atr Tań ca i chór 

„Fer ma ta”. Głów ną po sta cią spek ta klu był Ju dasz, w któ re go wcie lił się An drzej Pia secz ny. Ma rią Ma gda le ną 
by ła Ju sty na Ste czkow ska.
Na ubieg ło rocz nym fe sti wa lu w Opo lu zo stał po trój nie na gro dzo ny – Su per Je dyn ka mi – w ka te go riach Ar ty sta

Ro ku, Prze bój ro ku – „Chodź, przy tul, prze bacz” oraz Su per Wy stęp.
W li sto pa dzie 2009 uka za ła się kon cer to wa pły ta Piaska „Na prze kór no wym cza som – li ve”. Ma te riał na nią zo stał

za re je stro wa ny pod czas je sien nej, wspól nej tra sy kon cer to wej z Se we ry nem Kra jew skim. W dniu pre mie ry pły ta osią -
gnę ła sta tus zło tej pły ty!

W stycz niu Pia sek ode brał TE LE KA ME RĘ w ka te go rii Mu zy ka.



CA RO LI NE’S CU BE /Dar mstadt, Niem cy/

Ten mło dy – sta żem jak i wie kiem mu zy ków – zes pół roc ko wy 

z Dar mstadt już się przy go to wu je do wy stę pu w Płoc ku. Two rzą go:

osiem na sto lat ko wie – Ju lia Rösner (gi ta ra) i fron tmen Phi lipp

Schledt oraz dzie więt na sto lat ko wie, Ma nu el Wen del (per ku sja) oraz

ba si sta Ba stian Dörig.
Jak sa mi mó wią te ma ty mu zycz ne wi ru ją na sa li prób ni czym

kost ka (ang. cu be) do gry. W ten spo sób two rzą in te re su ją ce,

wpa da ją ce w ucho, me lo die, któ re spra wia ją słu cha czom ra dość.

To rock o wie lu ob li czach, któ ry – jak twier dzą na si nie miec cy

przy ja cie le – zach wy ca i po ry wa.
Bę dzie się moż na o tym prze ko nać już wkrót ce na Sta rym Ryn ku.

THE WOR KERS /Płock, Pol ska/Ko lej na „świe ża krew” to re pre zen tan ci „rap co re’a” z Płoc -ka. Piotr „Skó ra” Do ba czew ski (per ku sja), Piotr Pię ta (gi ta ra),Bru no „Bru niarz” Sa wicz (wo kal) i Mi chał „Bia ły” Bia -łec ki (bas) o tym, że bę dą two rzyć zes pół zde cy do -wa li w grud niu 2008 ro ku. W 2009 ro ku roz po czę li dzia łal ność w Mło dzie żo wym Do muKul tu ry. The Wor kers brał udział w wie lu kon kur -sach i płoc kich prze glą dach. Gru pa łą czy rock z ele men ta mi fun ky oraz ra po wa nym wo ka lem. 

DA VID TO DO RAN /Fort Way ne, USA/
Po dob no je go pio sen ki są na wie dza ne przez nies po koj ne du sze po szu ku ją ce swe go

miej sca. Ich opo wie ści są czę sto kon fron to wa ne z po zor nie ob szer ną prze strze nią, w ja -
kiej ży ją spo łe czeń stwa środ ko wej Ame ry ki. To po czu cie miej sca szcze gól nie prze ni ka
wy da ny przez miesz kań ca In dia ny w 1998 ro ku al bum „Sol sti ce” oraz je go kon ty nu a cję
– „Un der My Skin”. Obyd wa al bu my by ły pro du ko wa ne przez le gen dę ko rzen ne go roc -
ka i al ter na tyw ne go co un try Ia na Spa ni ca, któ re go ta lent do osz częd nych, gi ta ro wych
aran ża cji wy szedł na do bre nar ra cjom ru sty kal ne go roc ka To do ra na. 

Na gra nia pro du ko wa ne przez Spa ni ca zach wy ci ły słu cha czy w USA i ca łej Eu ro pie.
Po po wro cie do do mu, Da vid i zes pół to wa rzy szą cy – The Mo bi le Ho me wrec kers,
zdo by li kil ka na gród Wham my w an kie tach prze pro wa dzo nych przez ma ga zyn Whatz -
Up En ter ta in ment We e kly.

W 2000 ro ku nie miec ka ul fTo ne Mu sic wy da ła na li cen cji „Sol sti ce” w eu ro pej skiej
dy stry bu cji, a rok póź niej – „Un der My Skin”. Tra sa eu ro pej ska do pro wa dzi ła 
do współ pra cy z ber liń skim zes po łem Dziuk’s Ku che. La tem 2002 ro ku Da vid wraz 
z gru pą ze bra li się w Ber li nie na na gra nie ko lek cji pio se nek. Tak pow stał al bum
„Luck In This Li fe”, któ ry jest trze cim, jak do tej po ry, wy daw nic twem dla ul fTo ne. 

CO ME DI CLUB /Mo de na, Wło chy/

Zespół two rzą Emi lia no Maz zo ni, Ro ber to Fal set ti, Gian fran co Za -not ti, Mir ko Zan ni. Ścież ką mu zycz ną po dą ża ją już od 2004 ro ku. Przez te sześć lat zes pół zjeź dził kil ka fe sti wa li m.in. w Mo de nie,Arez zo, Ba ri (wszyst kie we Wło szech). Kil ka z nich uda ło im się wy -grać, m.in. „Ro a die Rock Fe sti val”, któ ry od by wał się w Ca si na i „Pie ve Rock Fe sti val” w 2006, a tak że „For li for pe a ce” w 2009. W 2005 ro ku wy da li swój pier wszy lon gplay „Co me di Club”, a dru gi – „Al co ol Ju ke Box” – w 2007 ro ku. W In ter ne cie znaj dzie -cie ich na www.mys pa ce.com/co me dic lub

DO DAT KO WY CU KIER /Płock, Pol ska/
Zes pół pow stał w ma ju 2009 ro ku. Czte ry mie sią ce póź niej 

zo stał wy róż nio ny pod czas prze glą du „Pro mo cja Mło dych” w MDK,

zdo by wa jąc sa lę prób. Ma za so bą kil ka kon cer tów pry wat nych. 

W stycz niu 2010 r. wy stą pił na Sta rym Ryn ku w Płoc ku pod czas fi na łu Wiel -

kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy oraz na kon cer cie „Płock&Roll” z cy klu

„Płock a Mu zy ka”. Zes pół wy ko nu je utwo ry ta kich ar ty stów jak: Ja mi ro qu ai,

Ste vie Won der, Mi cha el Jac kson czy Mar cus Mil le kre u jąc jed no cześ nie włas -

ny styl i czer piąc in spi ra cję do swo ich pio se nek. Styl zes po łu pla su je się 

po mię dzy funk’iem i so ul’em oraz smo oth jazz’em. W je go skład wcho dzą:

Mar ta Zła kow ska – wo kal, Ma te usz Cheł stow ski – bass, Woj ciech Pisz -

czyń ski – gi ta ra, Do mi nik Zdu niak – per ku sja, Ja kub Ja błoń ski – 

in stru men ty kla wi szo we, To masz Gor czy ca – sak so fon, Bar tło miej

Żół tow ski – trąb ka, Szy mon Bia ło ruc ki – pu zon.

MU ZY KO TE RA PIA 

Od kil ku lat w ra mach Pik ni ku Eu ro pej skie go
or ga ni zo wa na jest „Ma ju nia”, czy li kon cert
mu zy ki klu bo wej. 

W tym ro ku wy stą pi na niej Mu zy ko te ra pia,
któ ra ma na swo im kon cie pły tę wy da ną 
w 2006 ro ku na kła dem As falt Re cords. 

Po my sło daw ca mi pro jek tu są Iza Ko wa lew -
ska, Do mi nik Tręb ski oraz Woj tek Tra czyk.
Mu zy ko te ra pia przy go to wu je ma te riał na no -
wą pły tę – nie usta jąc w po szu ki wa niach mu -
zycz nych za ha cza o brzmie nia z lat 60. 

Wiel bi cie le zes po łu nie mu szą jed nak oba -
wiać się cał ko wi tej zmia ny obra ne go kie run ku

mu zycz ne go. Na kon cer cie usły szy my utwo ry
z po przed niej pły ty jak i pre mie ro we wy ko na nia

no wych, któ re uka żą się już w 2010 ro ku. Po czą -
tek w so bo tę 8 maja o godz. 20.
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Od trzech lat spo ty ka ją się
co mie siąc w Mło dzie żo wym
Do mu Kul tu ry i czy ta ją... głoś -
no. – Czy ta my wiel ką li te ra tu -
rę świa to wą. Chce my po ka zać
jej pięk no w cza sach, kie dy jest
nie chęć do czy ta nia w ogó le –
mó wi To masz Zbrzez ny, fi lo -
zof, któ ry wspól nie z żo ną El -
żbie tą oraz Wie sła wem Kop-
ciem (obo je są po lo ni sta mi)

or ga ni zu ją „Głoś ne czy ta nie
no cą”. W kwiet niu za ję li się
dzie ła mi bra ci „Mo ska li” –
Go go la, Cze cho wa i Toł sto ja.

Wspól nie też zaj mu ją się re -
da go wa niem „Ze szy tów Ja -
giel loń skich” – pis ma na u ko -
wo – li te rac kie go (w for mie 
e-bo ok’a) do stęp ne go na stro n-
ie in ter ne to wej Li ce um im.
Wła dy sła wa Ja gieł ły www.ja -
giel lon ka.plock.pl. Wiel ki ek -
spe ry ment dy dak tycz ny, któ re -
mu pa tro nu je Mu ze um Li te ra -

tu ry im. A. Mic kiew cza 
w War sza wie, to „dziec ko”
tych dwóch pro jek tów i mi ło -
ści do do brej li te ra tu ry.

To skan dal
Prze ra że ni ni skim po zio mem

współ czes nych po dręcz ni ków
szkol nych po sta no wi li po móc
mło dzie ży w do tar ciu do tek-
stów bar dziej war to ścio wych. 

– W ra mach „Głoś ne go czy-
ta nia no cą” pro po nu je my m.in.
gi gan tów pol skiej hi sto rii li te -
ra tu ry uro dzo nych przed
umow ną da tą 11 li sto pa da
1918 ro ku, to zna czy tych uczo -
nych, któ rzy cał ko wi cie zo sta li
uksz tał to wa ni jesz cze pod za bo -
ra mi oraz tych z dwu dzie sto le -
cia mię dzy wo jen ne go – mó wi
Zbrzez ny. – Uwa ża my, że ję zyk
współ czes nych po dręcz ni ków
jest po pro stu nie do pusz czal ny.
Przed woj ną po dręcz ni ki pi sa li
wiel cy ucze ni, któ rzy sa mi te
tek sty „przesz li”, prze my śle li,
prze ży li. Te raz ko rzy sta się 
z opra co wań i stresz cza się
stresz cze nia. To skan dal. 

W kla sy kach urze ka go
pięk na pol szczyz na. – Tam jest
duch, tam jest mi łość do Pol s-
ki, któ rej wte dy nie by ło na
ma pach. Wie lu z tych au to rów
na wet nie do ży ło do wol no ści.
Dziś nikt o nich nie pa mię ta.
Wszyst kie czy ta ne tek sty zna -
leźć moż na póź niej w „Ze szy -
tach Ja giel loń skich”.

Re tro kon sy lium
– W ma ju bę dzie my czy ta li

An to nie go Ma za now skie go,
któ ry był au to rem po dręcz ni ka

na stu diach na u czy ciel skich
przed woj ną. Po ka że my na ja -
kich tek stach by ła wy cho wa na
ca ła for ma cja na u czy cie li. Bę -
dą też tek sty Alek san dra
Brückne ra – gi gan ta na szej
hu ma ni sty ki. We wrześ niu bę -
dzie my czy ta li frag men ty słyn -
nej mo no gra fii o Mic kie wi czu
Jó ze fa Kal len ba cha – książ ka
sen, któ rej wie le lat szu ka łem
po an tyk wa ria tach – za po wia -
da Zbrzez ny. 

War to wspom nieć, że ma te -
ria ły źró dło we po cho dzą 
z pry wat nej bib lio te ki pań st-
wa Zbrzez nych. Co praw da
książ ki te są w naj waż niej -
szych pol skich bib lio te kach,
ale do stęp do nich ma nie wie -
lu, nie mó wiąc już o moż li wo -
ści ko pio wa nia. Dla te go ek -
spe ry ment trium wi ra tu –
Zbrzeź ni – Ko peć – śmia ło
moż na naz wać wiel kim. Pow-
sta je ogrom na ba za tek stów,
fan ta stycz nie opi su ją ca pol -
ską li te ra tu rę, na pi sa na przez
lu dzi, któ rzy ko cha li Pol skę,
któ rej nie mie li. 

– Mo im ma rze niem jest, aby
pow sta ło kon sy lium, w któ rym 
z każ dej szko ły bę dzie je den po -
lo ni sta i że byś my wspól nie się
wspie ra li, któ re tek sty dać.
Chciał bym, że by mia ło ono wy -
miar mię dzysz kol ny lub po nad -
szkol ny, a mo że i ogól no pol ski
– tłu ma czy Zbrzez ny. – Ja
prze cież na wet nie jest po lo ni -
stą, je stem tyl ko fi lo zo fem.
Zbrzez ny zło żył ofer tę kil ku
po lo ni stom i cze ka, ale nie bez -
czyn nie. Czy ta. 

Ra do sław Ła ba rzew ski

Tam jest mi łość do Pol ski
Pow sta ją cy w Płoc ku „re tro po dręcz nik ję zy ka pol skie go” to od po wiedź
na „kno ty”, któ re pro po nu ją współ czes ne wy daw nic twa szkol ne. 
To rów nież – jak mó wią je go twór cy – wiel ki ek spe ry ment dy dak tycz ny.
I nie ma w tym cie nia prze sa dy.

To masz Zbrzez ny, 
pro pa ga tor 

do brej li te ra tu ry
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1 ma ja w am fi te a trze na stą pi
star cie ty ta nów pol skiej sa ty ry.
Wy stą pią: Ka ba ret Ne o -Nów -
ka, Mar cin Da niec, Gru pa Mo -
Car ta, Ka ba ret No wa ki, Ka ba -
ret Smi le, Ka ba ret Ske czów
Mę czą cych, Ka ba ret Pa ra nie -
nor mal ni, Ka ta rzy na Pia sec ka,
For ma cja Cha te let, Grze gorz

Ha la ma. Po czą tek o godz. 19.
Bi le ty – w ce nie 30 i 50 zł – do
na by cia w Cen trum In for ma cji
Tu ry stycz nej przy Sta rym Ryn -
ku 8, w em pi kach lub po przez
In ter net (www.tic ket pro.pl).
Tym, któ rym nie uda się ku pić
bi le tu po zo sta je włą cze nie te le -
wi zyj nej „Dwój ki”. (rł)

Niech się śmie je 1 ma ja
Gos po da rzem im pre zy ma ją być Pa ra nie nor mal ni, 
a opra wę mu zycz ną za pew nią Ża rów ki. Za pra sza my
na IV. edy cję Płoc kiej No cy Ka ba re to wej.

Kabaret Neo-Nówka, jedna z gwiazd 
Płockiej Nocy Kabaretowej

Pat sy Gam ble za gra póź niej
Kon cert bry tyj skiej sak so fo nist ki jaz zo wej, któ ry miał się od -

być 16 kwiet nia, ze wzglę du na ża ło bę na ro do wą zo stał prze-
nie sio ny. Z Pat sy Gam ble i jej zes po łem płoc cza nie bę dą mo gli
spot kać się 13 ma ja.

Na 12 maja przełożony został także koncert Tymona
Tymańskiego. (rł)

Niez wy kłą mu zycz ną przy-
go dą bę dzie z pew no ścią spot -
ka nie z in stru men tem, któ ry na
sce nie mu zycz nej, po kil ku set -
let niej przer wie, po ja wił się za -
led wie kil ka lat te mu. Vio lon -
cel lo da spal la to nie wiel ka
roz mia ra mi wio lon cze la, na
któ rej gra się w spo sób przy po -
mi na ją cy bar dziej grę na
skrzyp cach niż na wio lon cze li.
Dzię ki te mu re per tu ar wio lon -
cze lo wy stał się do stęp ny dla
skrzyp ków, a ci, jak przy jeż -
dża ją cy do Płoc ka Ryo Te ra ka -
do, czym prę dzej za ję li się jed-
nym z naj bar dziej fa scy nu ją -
cych i lu bia nych zbio rów Ja na
Se ba stia na Ba cha, a mia no wi -
cie cy klem 6 su it na wio lon cze -
lę so lo. Czte ry wy bra ne z te go
zbio ru Su i ty zo sta ną wy ko na ne
na kon cer cie w Płoc ku.

Mał go rza ta Bą kow ska

Sa la Kon cer to wa Pań stwo -
wej Szko ły Mu zycz nej, ul. Ko -
le gial na 23, 8 ma ja godz. 18,
Bi le ty: 15 zł (nor mal ny), 10 zł
(wej ściów ka)

Wio lon cze la dla skrzyp ka
Bo ha te rem trze ciej od sło ny „Ma zo via Goes Ba ro que”
w Płoc ku bę dzie ja poń ski skrzy pek Ryo Te ra ka do. 

– Nor we gia to kraj niez wy -
kły. Ma low ni cze fior dy głę bo -
ko wci na ją się w ląd, wszę dzie
do o ko ła stro mo opa da ją ce
ścia ny skal ne oraz ję zo ry lo -
dow co we, któ re scho dzą do
dróg i osad ludz kich. To kraj
niez li czo nej licz by tu ne li dro-
go wych, któ re nie jed no krot nie
łą czą ze so bą zu peł nie in ne
świa ty. W pięk nych la sach
spo ty ka my ty sią ce je zior o czy -
stej, kry sta licz nej wo dzie. 

A po dą ża jąc na pół noc prze no -
si my się w kra i nę tun dry 
i świa ta nie za cho dzą ce go la -
tem słoń ca. Na dro dze trze ba
uwa żać, bo moż na spot kać
trol le, to one tu taj kró lu ją, ra -
zem z wiel ką przy ro dą – opo -
wia da Agniesz ka Sos now ska. 

W lip cu 2009 ro ku wraz 
z gru pą przy ja ciół wy bra ła się
w po dróż sa mo cho do wą do
Nor we gii. Łącz nie prze je cha li
oko ło 7,5 tys. km, ja dąc z War -

sza wy aż za ko ło pod bie gu no -
we pół noc ne. – Mo ja opo wieść
bę dzie o tym, jak ta nio po dró -
żo wać, po naj droż szym kra ju
Eu ro py oraz jak do trzeć 
w miej sca, o któ rych nie pi szą
w prze wod ni kach – za chę ca
Sos now ska. (m.w.) 

Dom Dar mstadt, po kaz slaj -
dów „W kra i nie wo dy, lo du 
i trol li – Nor we gia”, 11 ma ja
godz. 18, wstęp wol ny.

Z trol lem za pan brat
Za spra wą slaj dów i opo wie ści Agniesz ki Sos now skiej bę dzie moż na prze-
nieść się do niez wy kle uro kli wej i fa scy nu ją cej Nor we gii.
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Ro ze gra ne zo sta ły 19 kwiet-
nia w III Li ce um Ogól noksz tał -
cą cym. Wy gra ła dru ży na V LO,
po bar dzo wy rów na nej i za żar tej
wal ce z Ja giel lon ką (II miej sce)
i Ma ła cho wian ką (III miej sce).
Czwar te miej sce za ję li gos po da -
rze – III LO.

Mło dzież się znie chę ca
Ini cja to rem tur nie ju, któ ry

ze szkol ne go prze ro dził się w
mię dzysz kol ny, był Grze gorz
Go łę biew ski (na u czy ciel III
LO), przy wspar ciu Bo gda na
Ma jew skie go.

– Jest spo ro zdol nej mło dzie -
ży. Je dy nie mo gę po na rze kać na
spo sób wy cho wa nia dzie ci. Sza -
chy są spor tem trud nym, wy ma -
ga ją cym pra cy, od por no ści psy-
chicz nej, umie jęt no ści ucze nia
się, bo to jest sport na gra ni cy
sztu ki i na u ki. Współ czes na mło -
dzież, gdy za czy na ją się trud no -
ści, zmie nia dy scy pli nę na ła -
twiej szą – uwa ża To masz
Zbrzez ny, któ ry od wie lu lat
pro wa dzi za ję cia sza cho we 
w Mło dzie żo wym Do mu Kul tu -
ry (w każ dą so bo tę od godz. 9).
Przy cho dzą na nie za rów no sze -
ścio- sied mio lat ki, jak i mło -
dzież ostat nich klas szkół po-
nad gim na zjal nych. – Dziś trud-
no jest wy cho wać za wod ni ka
kom plet ne go, któ ry chciał by
brać udział w za wo dach i mi str-
zo stwach – pod kre śla Zbrzez ny.
– To zja wi sko po wszech ne w ca -
łej Pol sce. W tur nie jach bie rze
udział jed na trze cia lu dzi w sto-
sun ku do te go, co by ło 10 – 15

lat te mu. Dla te go wiel ką spra wą
jest prze trwać, utrzy mać dy scy -
pli nę. 

Trud na dy scy pli na 
Zbrzez ny – fi lo zof, na u czy -

ciel aka de mic ki, współ twór ca
in ter ne to we go re tro po dręcz -
ni ka i Ze szy tów Ja gie lloń -
skich oraz sę dzia sza cho wy –
uwa ża, że ca ły sy stem wy -
cho waw czy nie sprzy ja spor -
to wi. W do bie ka pi ta lizmu –
sy stemu kon ku ren cji – szko ła
po win na kształ to wać mło de -
go czło wie ka w du chu ry wa li -
za cji. Je go zda niem ten den cja
jest ra czej prze ciw na.

Mi mo to Płock ma do brych
za wod ni ków, któ rzy mo gli by
star to wać w tur nie jach, 
ta kich jak li ga ma zo wiec ka,
ale że by wy sta wić do 
nich dru ży nę po trze ba jest
dziew cząt, a tych bra ku je od
kil ku lat. 

– Sza chy są spor tem trud-
nym, ale uczą au to a na li zy.
Par tię moż na od two rzyć. To
bar dzo przy dat na ce cha w ży -
ciu, że by o włas nych uczyn -
kach roz my ślać w ka te go -
riach na stępstw lub błę dów,
któ re na le ży sko ry go wać –
do da je To masz Zbrzez ny. 

(rł)

Dziew czy ny do sza chów
Za czy na liś my od 3 dru żyn, a dziś ma my ich osiem, łącz nie 32 za wod ni -
ków. Jest nie źle – uwa ża To masz Zbrzez ny, któ ry pro wa dził III Sza cho -
we Mi strzo stwa Szkół Po nad gim na zjal nych.

Naj ła twiej do trzeć na zjazd
płoc cza nom, ale przy by wa ją
tak że ab sol wen ci z róż nych re -
jo nów Pol ski, a na wet z za gra ni -
cy. Or ga ni za to rzy spo dzie wa ją
się oko ło 500 uczest ni ków. 

W tym ro ku im pre za po trwa
od 11 do 13 czer wca. – XVII
Zjazd Małachowiaków tra dy cyj -
nie roz pocz nie się od zło że nia
kwia tów na gro bach na u czy cie li
zwią za nych z na szą szko łą. Na -
stęp ne go dnia weź mie my udział
we mszy świę tej w ko ście le far -
nym – wy jaś nia Ja cek Ka czyń -
ski, pre zes To wa rzy stwa Wy -
cho wan ków, Wy cho waw ców i
Przy ja ciół Gim na zjum i Li ce um
im. Marsz. St. Ma ła chow skie go.
W pro gra mie spot ka nia jest też
od sło nię cie her bu „Ma ła cho -

wian ki” nad no wym wej ściem
od ul. Te a tral nej oraz spot ka nia
rocz ni ków, zwie dza nie szko ły,
kon cert w wy ko na niu ab sol -
wen tów i ucz niów. W ko mi te cie
ho no ro wym zja zdu za po wie -
dzie li swój udział m.in. były
pre mier Ta de usz Ma zo wiec ki,
ab sol went „Ma ła cho wian ki”,
pre zy dent Płoc ka Mi ro sław Mi -
lew ski i in ne oso bi sto ści świa ta
po li ty ki, biz ne su, kul tu ry. 

Syl wet ki zna nych Ma ła cho -
wia ków zo sta ną przy pom nia ne
na wy sta wie zor ga ni zo wa nej 
w Książ ni cy Płoc kiej.  

Zjazd za koń czy się pik ni kiem.
Szcze gó ły or ga ni za cyj ne w se -
kre ta ria cie szko ły – tel. 24 366
36 00, pik nik@ma la cho wian -
ka.pl. Ali na Bo czkowska

Z sen ty men tu do szko ły
Ab sol wen ci Małachowianki spo ty ka ją się na zja zdach
ogól nych co pięć lat. W tym ro ku bę dą świę to wać 830-le -
cie swo jej szko ły.

Zwy cię ska trój ka z V LO
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Jan Szu mań ski w Zes po le
Szkół Bu do wla nych nr 1 w
Płoc ku w la tach 1965 – 1986
pra co wał ja ko na u czy ciel fi zy ki,
a w okre sie 1986 – 1995 był za -
trud nio ny na część eta tu. Jak
wspo mi na, w mia rę przy by -
wania no wych kie run ków, wzra -
sta ła licz ba ucz niów. – Do brze
mi się pra co wa ło za rów no w
szko le dzien nej, wie czo ro wej, jak
i w Tech ni kum Kształ ce nia Usta -
wicz ne go, do któ re go uczęsz cza -
ła mło dzież po ZSZ oraz śred-
niej, któ ra chcia ła zdo być kon -
kret ny za wód – wspo mi na pan
Jan. Do sko na le pa mię ta jak sta -
rał się za chę cić ucz niów do za in -
te re so wa nia swo im przed mio -
tem. Szko ła mia ła pra cow nię tyl -
ko w czę ści wy po sa żo ną w po -
mo ce dy dak tycz ne, dla te go też
we włas nym za kre sie sta rał się
zdo być po mo ce, dzię ki któ rym
ła twiej by ło ucz niom przys wo ić
ma te riał. Nie jed no krot nie mo bi -
li zo wał chłop ców do wy ko ny -
wa nia pro stych przy rzą dów, np.
pe ry sko pów.

Z uś mie chem, ale i z łez ką w
oku wspo mi na tam te la ta. Szcze -
gól nie ut kwi ły mu w pa mię ci
kla sy kie row ców – jak mó wi –
by ły to do bre kla sy. Wie lu zdol-
nych ucz niów po ukoń cze niu
ZSZ kon ty nu o wa ło na u kę w
tech ni kum, a póź niej na wyż -
szych uczel niach. Mi ło wspo mi -
na też kla sę o pro fi lu me cha nik
ma szyn bu do wla nych, któ rej był
wy cho waw cą. Niek tó rzy ucz nio -

wie, chcąc zdo być upraw nie nia
m.in. na dźwi gi, do jeż dża li do
Wro cła wia. Te wy ja zdy or ga ni -
zo wał im pan Wój cik. Szu mań -
ski mówi, że był dum ny z tej kla -
sy, bo właś nie dzię ki tym upraw -
nie niom, ucz nio wie mo gli „roz -
wi jać skrzy dła”.

Bar dzo po zy tyw nie wspo mi -
na Ra dę Pe da go gicz ną, któ ra w
po dej mo wa niu de cy zji by ła jed-
no myśl na, nie by ło w niej nie po -
ro zu mień. Część na u czy cie li sta -
no wi li do cho dzą cy in ży nie ro wie
z bu do wy. Zda niem pa na Ja na,
to właś nie oni by li skar bem dla
szko ły – przy no si li in for ma cje
na te mat no wo czes nych roz wią -
zań kon struk cyj nych i róż ne no -
win ki bu do wla ne. In ży nie ro wie
nie jed no krot nie za bie ra li ucz -
niów na wy cie czki m.in. na bu -
do wę szpi ta la na Wi nia rach.
We dług pa na Ja na by ły one cie -
ka wym uzu peł nie niem te o re -
tycz nych za jęć w szko le i mo bi -
li zo wa ły ucz niów do na u ki. 

Jed nym z wy da rzeń, któ re
za pi sa ły się w pa mię ci na u czy -
cie la jest udział w ogól no pol -
skiej ak cji od bu do wy wa nia
From bor ka dla ucz cze nia 500.
rocz ni cy uro dzin Mi ko ła ja Ko -
per ni ka. W wa ka cje przez ca ły
mie siąc w ro ku 1967 i 1968 Jan
Szu mań ski i 20-oso bo wa gru pa
ucz niów z „Bu do wlan ki” od -
gru zo wy wa li bu dyn ki oraz bra -
li udział w od bu do wie szko ły
w Klej no wie w pob li żu From-
bor ka. (tk) 

Przed ju bi le u szem pięć dzie się cio le cia (7)

Bu do wlan ka we wspom nie niach

Naj faj niej sze są naj star sze
im pre zy, któ re ko cha ją na si
ucz nio wie: Fe sti wal Pio sen ki
Roz ma i tej, Otrzę si ny dla ucz -
niów klas pier wszych czy
Dzień Hu ma ni sty. Każ da z ta -
kich im prez ma już swo ją hi s-
to rię i za słu gu je na od dziel ny
aka pit. W peł nych fan ta zji
gło wach ro dzą się no we, np.
Ka ra o ke po an giel sku. Przy
oka zji in nych, np. Ko lę do wa -

nia, zbie ra się fun du sze na ce -
le cha ry ta tyw ne. Zresz tą licz-
ba ak cji cha ry ta tyw nych 
w na szej szko le god na jest
ak tyw no ści ma łej fun da cji
po za rzą do wej! 

W skład Za rzą du Ra dy Sa mo -
rzą du Ucz niow skie go wcho dzi
Rzecz nik Praw Ucz nia. To on
bie rze na swe mło dzień cze bar ki
wy jaś nia nie trud nych spraw
zwią za nych z ewen tu al ny mi

„kon flik ta mi in te re sów”. Zna
do sko na le re gu la min, wew -
nątrz szkol ny sy stem oce nia nia,
sta tut szko ły i po tra fi śmia ło for -
mu ło wać nie za leż ne opi nie.
Wszyst kie dzia ła nia Sa mo rzą du
po ma ga ją zre a li zo wać na si na u -
czy cie le – lu dzie twór czy i świa -
do mi tru du wy cho wa nia do spo -
łe czeń stwa oby wa tel skie go.

Dzia ła cze sa mo rzą du, choć
za pa le ni i am bit ni, po trze bu ją
też wspar cia. Nie jest ła two pra-
co wać spo łecz nie i utrzy mać
wy so ką śred nią ocen. Na po sie -
dze niach rad pe da go gicz nych,
kie dy Za rząd skła da spra wo zda -
nie, trze ba wy słu chać dziel nie
tak że kry tycz nych opi nii. Bar d-
zo sza nu je my wy si łek mło dzie -
ży, któ ra wraz ze swo i mi na u -
czy cie la mi bu du je wi ze ru nek
„Trze cie go”.Gra ży na Ry bicka

40-le cie III LO

Ak tyw ni i sa mo rząd ni
Dłu gą i pięk ną tra dy cję ma sa mo rząd ność w na szej szko -
le. Ca ła spo łecz ność ucz niow ska jest Zgro ma dze niem
Ogól nym Sa mo rzą du. Gos po da rze klas two rzą Ra dę 
Sa mo rzą du, któ ra zgła sza kan dy da tu ry do Za rzą du Ra dy
i wy bie ra naj lep szych. To na nich spa da ją licz ne obo -
wiąz ki: mi łe, nie mi łe i obo jęt ne emo cjo nal nie. 
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W tym ro ku przy pa da 20-
le cie wa szej dzia łal no ści. Jak
bę dą wy glą dać ob cho dy tej
okrąg łej rocz ni cy?

Za czę liś my kon cer to wać już
w lu tym. Chce my za grać rów -
nież na fe sti wa lu w Ostró dzie
(12-15 sier pnia – przyp. red.), na
któ rym nie po ja wia liś my się już
od kil ku lat. Bę dzie to tro chę
wię kszy kon cert, z za pro szo ny -
mi goś ćmi, pod ta kim „uro dzi -
no wym” szyl dem. Część ar ty -
stów bę dzie nies po dzian ką, ale
na pew no za gra ją z na mi przy ja -
cie le z Bri sto lu i Bir min gham:

Prin ce Ja mo, Jo sef La li bel la,
Rob bo Dre ad, a tak że King Lo -
ver z Ja maj ki oraz Mu niek
Stasz czyk.

Je ste ście bar dzo za pra co -
wa nym zes po łem. Jak du żo
kon cer tów pla nu je cie na ten
ju bi le u szo wy rok?

Bar dzo lu bi my kon cer to wać,
jest to ele ment na szej pra cy, ale
w tym ro ku bę dzie my grać nie -
co rza dziej. Na gry wa my no wą
pły tę, two rzy my no wy ma te riał.
Spę dza my za tem wię cej cza su
w stu diu czy w sa li prób, a kie -
dy wy jeż dża my na kon cer ty, 
to te go cza su bra ku je. Na pew no
mu si my się tro chę le piej zor ga -
ni zo wać.

Kie dy pre mie ra no wej
pły ty?

Ma my na dzie ję, że w tym ro -
ku. Nie wyz na czy liś my jed ne -
go, sztyw ne go ter mi nu, nie
chce my za pe szać. Po pro stu pra -
cu je my.

Za li cza cie się do tzw. głów -
ne go nur tu czy ra czej do po -
dzie mia?

Nie wie my na wet co to
„głów ny nurt”.

Nie de fi niu je cie te go po dzia -
łu w ten spo sób?

Nas in spi ru je mu zy ka reg gae,
tyl ko ona wpły wa na na sze po -
my sły. Ni gdy nie sta ra liś my się
np. na śla do wać Ja maj czy ków,
bo wie my, że ni gdy tak nie za -
gra my. Sta ra my się, że by na sza
mu zy ka by ła do brym reg gae 
z do miesz ką in dy wi du al nych in -
spi ra cji każ de go z nas.

Nie wy da je się wam, że w
pol skiej bran ży mu zycz nej
do ko nał się pe wien po dział? Z
jed nej stro ny tzw. głów ny
nurt, któ re go przed sta wi cie le
rzad ko kon cer tu ją, a pub licz -
ność ma z ni mi stycz ność je dy -
nie dzię ki te le wi zji, z dru giej

tzw. po dzie mie – zes po ły gra -
ją ce mnó stwo kon cer tów 
i któ re zy sku ją ran gę kul to -
wych.

Trud no po rów ny wać pla sti -
ko we, te le wi zyj ne zes po ły do
grup kon cer tu ją cych po ca łej
Pol sce, tak jak my, gra ją cych
„ży wą” mu zy kę. Ni gdy nie mie -
liś my ani as pi ra cji, ani moż li wo -
ści, by stać się ta ką pla sti ko wą
gwia zdą. Z dru giej stro ny me dia
nie in te re su ją się praw dzi wy mi
zes po ła mi, bo one nie są „ela sty-
cz ne”, nie da ją się na gi nać do
po trzeb te le wi zji, po li ty ków,
któ rzy nią rzą dzą, pro du cen tów,
ja kichś dzi wacz nych wi zjo ne -
rów. Nie, na pew no nie czu je my
się zes po łem głów ne go nur tu,
Ha ba kuk ni gdy ta ki nie był. Na -
wet po wy da niu pły ty „A ty
siej” z pio sen ka mi Jac ka Kacz-
mar skie go, kie dy tra fia liś my na
im pre zy, na któ rych wcześ niej
nie mo gliś my tra fić. 

Pla nu je cie w przy szło ści ja -
kieś in ne „co ve ro wa nie”?

Cią gle zda rza nam się grać
co ve ry i na kon cer tach, i na pró -
bach, ale na ra zie od sta wia my to
na bok i sku pia my się na kom-
po zy cjach au tor skich.

Jak wspo mi na cie ubieg ło -
rocz ny Reg ga e land w Płoc ku?

Świet na im pre za, ze świet ną
or ga ni za cją. No i zes po ły: Bu ju
Ban ton, Is ra el Vi bra tion z daw -
ką wspa nia łej ener gii i mi sty -
cyz mu… Mam na dzie ję, że bę -
dzie nam da ne jesz cze kie dyś na
niej za grać.

Nie na śla du je my Ja maj czy ków
Z Woj cie chem „Bro dą” Tur bia rzem, wo ka li stą i gi ta rzy stą zes po łu 

Ha ba kuk roz ma wia Ma riusz Se pio ło

Ka tor ga 2010 to tyl ko jed na
z trzech czę ści wię kszej im pre -
zy, świę ta płoc kich stu den tów
o ta jem ni czej z po zo ru naz wie
– Ka tor ga lia. W tym ro ku stu-
den ci po sta no wi li po łą czyć Ju -
we na lia i Ka tor gę oraz wzbo-
ga cić oba wy da rze nia czymś
dla du cha i ro zu mu – kon fe -
ren cją na u ko wą, któ rej te ma -
tem by ło pub lic re la tions.
Katorga i konferencja odbyły
się w cią gu jed ne go, nie co
dłuż sze go we e ken du (od
czwar tku do nie dzie li), pod
okiem stu den tów z płoc kiej
Pań stwo wej Wyż szej Szko ły
Za wo do wej i Szko ły Wyż szej
im. Pa wła Włod ko wi ca.

Ka tor ga od za wsze wy wo -
ły wa ła spo re emo cje. Zwy -
cięz cy po przed nich edy cji fe s-
ti wa lu, oprócz na gro dy pie -
nięż nej lub rze czo wej, mo gli
li czyć na cie ka we pro po zy cje
kon cer to we. O re no mie Ka -
tor gi świad czy też jej bo ga ta
hi sto ria, się ga ją ca po cząt ku
lat 90. Wte dy to fe sti wal cie -
szył się świet ną opi nią nie tyl -
ko w Płoc ku, ale w ca łej Pol -
sce. W kon kur sie bra ły udział
zes po ły z ca łe go kra ju, a w ro -
li gwia zdy po ja wi ła się m.in.
gru pa Raz Dwa Trzy. Póź niej
Ka tor ga na kil ka lat znik nę ła 
z ka len da rza płoc kich im prez
kul tu ral nych, by po ja wić się 
z no wym po ten cja łem już po
2006 r. Płoc cy stu den ci, któ -
rzy w so bie tyl ko wia do my
spo sób po tra fi li sku pić wo kół
sie bie gro no za pa leń ców i
spon so rów, za czę li ścią gać do

Płoc ka ta kie zes po ły jak Aku-
rat, Har lem czy Ra ta tam, oraz
ka ba re ty: Słu chaj cie i Ciach.

Te go rocz na Ka tor ga ku si ła
prze de wszyst kim wy stę pem
jed nej z le gend pol skiej sce ny
reg gae – gru py Ha ba kuk.
Słyn ny czę sto chow ski zes pół,
któ ry ma na kon cie kon cer ty
na naj wię kszych pol skich 
i świa to wych sce nach (na fe s-
ti wa lu reg gae w Ostró dzie,
płoc kim Reg ga e lan dzie czy w
Gla ston bu ry), nie za wiódł
swo ich fa nów i dał świet ny,
ener ge tycz ny kon cert. Pub licz -
ność przed Ha ba ku kiem ro z-
grze wa li mu zy cy z sie dlec kie -
go Po do ba Mi Się.

Ale za nim na sce nie po ja wi -
ły się gwia zdy, swo je „pięć
mi nut” mia ły ama tor skie zes -
po ły z Płoc ka i oko lic. Wy stę -
py uczest ni ków oce nia ło ju ry,
w któ re go skła dzie zna le źli się
mu zy cy zwią za ni z Płoc kiem:
Krzysz tof Mi siak i Ry szard
Wol bach. To w ich rę kach by -
ła de cy zja, któ ry z zes po łów
otrzy ma pier wszą na gro dę (w
tym ro ku przyz na no tyl ko wy -
róż nie nie) i bę dzie mógł za ist -
nieć na płoc kiej sce nie mu zy-
cz nej. Ju ry uz na ło za naj lep szy
wy stęp gru py Kar ti Braz, pre -
zen tu ją cej li rycz ny hip -hop,
aran żo wa ny na „ży we” in stru -
men ty. Kar ti Braz nie są mu zy-
cz ny mi no wi cju sza mi – zna my
ich z in nych pro jek tów. Skład
zes po łu two rzą m.in. ra per
Kar ti, wo ka li sta Braz i per ku -
si sta zes po łu Bo ho maz – la u re -
a ta Ka tor gi z 2007 r. (ms)

Ka tor ga już za na mi
Wy bór miej sca wzbu dził kon tro wer sje. Te go rocz na
edy cja fe sti wa lu stu den ckie go Ka tor ga od by ła się
w... płoc kim ogro dzie zo o lo gicz nym. Ale po re ak -
cjach pub licz no ści i za pro szo nych ar ty stów moż na
śmia ło są dzić, że im pre za się uda ła.

Sie dlec ki zes pół Po do ba Mi Się
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Woj cie ch „Bro da” Tur bia rz

22 ma ja jed na z dziew cząt
stu diu ją cych w płoc kiej uczel-
ni otrzy ma ko ro nę Miss Stu-
den tek Płoc ka 2010. Do tąd
uro dzi we płoc czan ki mog ły
pró bo wać sił w wy bo rach Miss
Ma zo wsza Pół noc ne go. W
2009 r. ty tuł naj pięk niej szej
Ma zo wszan ki przy padł Mo ni -
ce Lew czuk, stu den tce UW.
Dla Mo ni ki by ło to wy da rze -
nie prze ło mo we. Zwy cię stwo
otwo rzy ło przed nią drzwi do
kon kur su Miss Pol ski, w któ -
rym zdo by ła ty tuł I wi ce miss.
Dziś Mo ni ka roz wi ja swo ją
ka rie rę ja ko mo del ka i szli fu je

ta lent wo kal ny. Ostat nio mo -
gliś my ją oglą dać w re a li ty
show „Su per mo del ki”, emi to -
wa nym przez TVP 1. – Miss
Stu den tek Płoc ka to bar dzo
traf ny po mysł – mó wi Mo ni ka.
– Dziew czy ny oprócz do brej
za ba wy bę dą mog ły poz nać
taj ni ki ta kich kon kur sów. Ży -
czę im du żo pew no ści sie bie na
sce nie. My ślę, że przed du żą
pub licz no ścią stres prze ro dzi
się w po zy tyw ne emo cje.

Or ga ni za cją im pre zy, obok
Sa mo rzą du Stu den ckie go Po li -
tech ni ki War szaw skiej w Płoc -
ku zaj mu je się Agen cja Ar ty -

stycz no -Pro mu ją ca „Bar ba ros -
sa”, któ ra pro po nu je współ pra -
cę każ dej fi na list ce kon kur su.
Miss oraz Wi ce miss Stu den tek
Płoc ka bę dą mog ły roz wi jać
swo je ka rie ry pod skrzy dła mi
agen cji, a tak że fir my „Mis s-
land”, or ga ni zu ją cej wy bo ry
Miss Pol ski. Przy kład Mo ni ki
Lew czuk lub Jo an ny Chru s-
tow skiej (Miss Ma zo wsza Pół -
noc ne go z 2008 r., a dziś wzię -
tej mo del ki) mo że uczest ni czki
Miss Stu den tek Płoc ka na pa -
wać op ty miz mem. Czę sto ty tuł
„naj pięk niej szej” jest prze-
pust ką do świa ta mo dy.

Im pre za od bę dzie się w trak-
cie Ju we na liów. Stu den tki roz -
pocz ną ry wa li za cję w so bo tę
22 ma ja, o godz. 16 w am fi te -
a trze. Po ofi cjal nej ga li na sce-
nie po ja wią się zes po ły Long
& Ju nior, Skan gur i De Mo no.

Ma riusz Se pio ło

Pięk ne stu den tki
]

Stu den cką miss wy bie ra ją m.in. Uni wer sy te ty: War sza-
w ski, Me dycz ny w Ło dzi, czy Mi ko ła ja Ko per ni ka w To -
ru niu. Te raz do te go gro na do łą czył Płock, któ ry kon so -
li du je si ły wszyst kich lo kal nych szkół wyż szych. 
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W Do mu Pol skim w Ade laj -
dzie, w uro czy sto ści upa mięt -
nie nia po leg łych w ka ta stro fie
lot ni czej oraz ofiar zbrod ni ka -
tyń skiej sprzed 70 lat wzię li
udział człon ko wie au stra lij -
skiej Po lo nii, a tak że przed sta -
wi cie le władz i lo kal nej spo -
łecz no ści, któ rzy nie ma ją pol-

skich ko rze ni. Wśród or ga ni -
za to rów uro czy sto ści by ły oso -
by po cho dzą ce z Płoc ka: Mał -
go rza ta Skał ban, wi ce pre zes
Fe de ra cji Or ga ni za cji Pol skich
w Po łud nio wej Au stra lii (sku-
pia ją cej 19 po lo nij nych or ga -
ni za cji) oraz Ta de usz i Da nu ta
Bar szczo wie. (ab)

O Ka ty niu w Ade laj dzie
Do wo dy pa mię ci i so li dar no ści z Pol ską po ka ta -
stro fie sa mo lo tu pre zy den ckie go pod Smo leń skiem
nap ły wa ły z róż nych stron świa ta. Oko licz no ścio we
na bo żeń stwo, spot ka nie i wy sta wę zor ga ni zo wa ła
tak że Po lo nia w au stra lij skim mie ście Ade laj da. 

Przy pom ni ku ofiar zbrod ni Ka tyń skiej w Ade laj dzie.
Od le wej: Mał go rza ta Skał ban 

oraz Ta de usz i Da nu ta Bar szczo wie. 

Naz wi sko pier wsze go po ja -
wi ło się przy oka zji dy mi sji
Raj mun da Sza trzyc kie go. Je go
na stęp cą zo stał Stie pan Ja ko -
wle wicz Ał fie row, ka pi tan
pie cho ty w re zer wie. Po wo łał
go ów czes ny gu ber na tor płoc -
ki Le o nid Iwa no wicz Czer ka -
sow, rów nież woj sko wy, w
ran dze ge ne ra ła -ma jo ra. By ła
to od gór na dy rek ty wa władz
woj sko we go szczeb la – eli mi -
no wa nie ele men tu pol skie go
we wła dzach lo kal nych.

Stie pan Ał fie row po cho -
dził z gu ber ni czer ni how -
skiej, był pra wo sław nym,
miał za so bą po rząd ne przy-
go to wa nie woj sko we. Z
woj skiem zwią zał swo ja ka -
rie rę, po sia dał dwa or de ry:
Św. Sta ni sła wa i Św. An ny
(obyd wa III kla sy). Sta no wi -
sko Pre zy den ta Mia sta Płoc -
ka ob jął „z mar szu” – 17
grud nia 1886 r. Na ten dzień by -
ła za po wie dzia na uro czy stość
„na urząd” – od tąd uro czy sto ści
ta kie sta ną się tra dy cją w Płoc -
ku. Ustę pu ją cy pre zy dent wy sy -
łał po wia do mie nia do człon ków
do zo rów wyz na nio wych, człon -
ków róż nych ko mi sji dzia ła ją -
cych przy Ma gi stra cie ja ko wy -
raz swe go ro dza ju sa mo rząd no -
ści, człon ków Zgro ma dzeń
Star szych Ce chów ist nie ją cych
w mie ście, sło wem do zna nych
i sza no wa nych oby wa te li, któ -
rych włas no ręcz ne pod pi sy
wid nie ją pod pro to ko łem spo -
rzą dzo nym na tę oko licz ność.
Pro to kół prze ka za nia ma jąt ku
mia sta miał być spo rzą dzo ny w
ter mi nie póź niej szym. Z do ku -
men tów wy ni ka, że by ła to
spra wa skom pli ko wa na, gdyż
wy jaś nie nie bra ków trwa ło
jesz cze do je sie ni na stęp ne go
ro ku. Za to w nie dłu gim cza sie
po ob ję ciu urzę du oka za ło się,
że pre zy dent nie ra dzi so bie 
z peł nie niem obo wiąz ków,
szcze gól nie w dwóch ob sza -
rach: ja ko urzęd nik sta nu cy wil -
ne go wyz nań niech rze ści jań -
skich oraz ja ko spra wu ją cy na -
dzór nad aresz tem po li cyj nym,
miesz czą cym się przy Ma gi -

stra cie. Po prze pro wa dze niu do -
cho dze nia pre zy dent uka ra ny
zo stał ka rą grzyw ny.

W li sto pa dzie 1887 r. no wy
gu ber na tor K. Mil ler kie ru je
do pre zy den ta Ał fie ro wa ostre
w tre ści pis mo w spra wie „wy -
jąt ko wych nie po rząd ków” w
aresz cie po li cyj nym, wy su wa
wie le za strze żeń pod adre sem
stró żów, któ rzy na du ży wa ją
al ko ho lu i „przy my ka ją oko”
na wno sze nie al ko ho lu do po -
miesz czeń dla aresz tan tów.

Brak od po wied nie go na dzo ru
do pro wa dził do ucie czki 
z aresz tu dwóch aresz tan tów
(je den był pod da nym Au strii,
dru gi Prus). Ko lej na bu rza wy -
buch ła pod czas nie za po wie -
dzia nej wi zy ty gu ber na to ra w
aresz cie pew nej no cy, gdy
stróż był tak pi ja ny, że nie
moż na by ło go do bu dzić. Re -
ak cja gu ber na to ra by ła na tych -
mia sto wa i upo ka rza ją ca pre -
zy den ta, któ ry zo stał ska za ny
dy scy pli nar nie na trzy do by
aresz tu w Od wa chu Miej skim. 

Wkrót ce, tzn. na po cząt ku
1888 r. Stie pan Ał fie row zo stał
od wo ła ny ze sta no wi ska Pre zy -
den ta Płoc ka i prze nie sio ny na
na czel ni ka stra ży ziem skiej po -
wia tu przas ny skie go. 

W kwiet niu 1888 r. Płoc ki
Rząd Gu ber nial ny po wia da mia
Ma gi strat Mia sta, a za je go poś -
red nic twem miesz kań ców Płoc -
ka, że 28 kwiet nia te go ro ku od -
bę dzie się uro czy ste ob ję cie
urzę du pre zy den ta Płoc ka przez
rad cę sta nu Płoc kie go Rzą du
Gu ber nial ne go Je go ra An dre -
je wi cza Woł ko wa. 

Je gor Woł kow, w odróż nie -
niu od swo je go po przed ni ka,
był męż czyz ną w si le wie ku,

po nad pięć dzie się cio let nim 
i miał 30 lat służ by woj sko wej
i cy wil nej, w tym 20 lat w Kró -
le stwie Pol skim, mu siał więc
znać pol skie re a lia i ję zyk. Po -
cho dził z gu ber ni no wo grodz -
kiej, w No wo gro dzie ukoń czył
gim na zjum. Za rów no on, jak 
i je go licz na ro dzi na by li wyz-
na nia pra wo sław ne go. W hie-
rar chii urzęd ni czej po sia dał
wy so ką – VII ran gę.

W je go kwe stio na riu szu znaj-
du je się istot na in for ma cja: Je -

gor Woł kow ja ko woj sko wy
uczest ni czył w uś mie rza niu
pow sta nia stycz nio we go, za
co otrzy mał zło ty me dal.
Dru gi zło ty me dal do stał za
wdra ża nie re for my uwłasz -
cze nio wej na Ma zo wszu 
w 1864 r., a trze ci na pa miąt -
kę woj ny krym skiej. Po sia -
dał rów nież dwa or de ry Św.
An ny III i IV kla sy oraz Św.

Sta ni sła wa III kla sy. Ka rie rę
woj sko wą za koń czył ja ko ka pi -
tan szta bo wy. Za nim zo stał pre -
zy den tem Płoc ka był na czel ni -
kiem stra ży ziem skiej w Ra wie
w po wie cie brze ziń skim, po lic -
maj strem w Piotr ko wie, na czel -
ni kiem po wia tu sier pec kie go.
Ob da rza ny był też ty tu ła mi:
rad cy ty tu lar ne go, ase so ra ko le -
gial ne go, w koń cu rad cy dwo -
ru. Otrzy my wał naj wyż sze na
tym sta no wi sku wy na gro dze -
nie: 1500 rub li, do dat ki na dzie -
ci, do da tek na „ro zja zdy” 
i oczy wi ście miesz ka nie służ -
bo we w ra tu szu. 

Wi docz nie sta no wi sko pre -
zy den ta Płoc ka niez byt mu od -
po wia da ło, gdyż w koń cu lip ca
1890 r. po pro sił gu ber na to ra
Mil le ra o zwol nie nie, na co gu -
ber na tor wy ra ził zgo dę. 10
sier pnia Je gor Woł kow prze -
ka zał służ bę Rat ma no wi Waś -
niew skie mu, któ ry do cza su
po wo ła nia no we go pre zy den ta
peł nił je go fun kcję.

cdn.
Kry sty na Gro chow ska

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

Wła dze gu ber nial ne go 
mia sta Płoc ka 

w la tach 1866-1914 (6)
Cykl po świę co ny wła dzom mia sta Płoc ka był by nie peł ny, gdy byś my po -
mi nę li Ro sjan, spra wu ją cych urząd Pre zy den ta Mia sta Płoc ka. Do ty czy
to okre su od dy mi sji Raj mun da Sza trzyc kie go (je sie nią 1886 r.) do Al fon -
sa Skro boń skie go (la tem 1903 r.). W cią gu tych 17 lat sta no wi sko pre -
zy den ta Płoc ka zaj mo wa ło po ko lei sze ściu Ro sjan, o któ rych płoc cza -
nie wie dzą nie wie le.

Prezydent Je gor Woł kow 
ja ko woj sko wy 

uczest ni czył w uś mie rza niu
pow sta nia stycz nio we go, 

za co otrzy mał zło ty me dal

65.  ROCZ NI  CA ZA KOŃ CZE NIA 
I I  WOJ NY ŚWIA TO WEJ

7 ma ja 2010 ro ku, godz.12.00

MIEJ SCA PA MIĘ CI NA RO DO WEJ 
II WOJ NY ŚWIA TO WEJ

Zło że nie kwia tów przez szko ły. 

8 ma ja 2010 ro ku, godz. 13.00

OB CHO DY PRZY PŁY CIE NIEZ NA NE GO ŻOŁ NIE RZA
Zło że nie kwia tów.

9 ma ja 2010 ro ku, godz. 12.00
KO ŚCIÓŁ ŚW. STA NI SŁA WA KOST KI

Od sło nię cie tab li cy pa mię ci Żoł nie rzy AK z Płoc ka 
za mor do wa nych i spa lo nych przez Niem ców 

4 lu te go 1944 ro ku w Po mie chów ku

Msza świę ta w in ten cji po leg łych i po mor do wa nych 
pod czas II woj ny świa to wej

Zło że nie kwia tów przed tab li cą Żoł nie rzy płoc kich 
po leg łych na po lu chwa ły i po mor do wa nych 

w II woj nie świa to wej 
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Lo sy Ro dzin Ka tyń skich są 
w pe wien spo sób po dob ne, ale
mi mo to bar dzo róż ne. Oto opo -
wieść dwóch miesz kań ców
Płoc ka, któ rych naj bliż si zo sta li
w 1940 r. za mor do wa ni przez
NKWD.

Do go nił jed nost kę
Sta ni sław Go łę biow ski we

wrześ niu 1939 ro ku nie do stał
po wo ła nia, choć je go umie jęt -
no ści mog ły się przy dać. Ten
37-let ni wów czas war szaw ski
in ży nier, pra cow nik Sto wa rzy -
sze nia Elek try ków Pol skich był
po rucz ni kiem re zer wy sa pe rów,
a tak że we te ra nem woj ny pol-
sko – bol sze wic kiej. Być mo że
dysk wa li fi ko wa ła go pa miąt ka 
z 1926 ro ku, kie dy to pod czas
ulicz nych walk słyn ne go Prze -
wro tu Ma jo we go (sta nął wów-
czas po stro nie Pre zy den ta Woj-
cie chow skie go) do stał po strzał
w oko li ce krę go słu pa. Jed nak
po rucz nik Go łę biow ski nie za -
mie rzał cze kać. W pięk nie po ło -
żo nym do mu w War sza wie,
przy ul. Sło necz nej, bli sko Bel-
we de ru, zo sta wił żo nę Ali nę 
i dwój kę dzie ci: 7-let nie go Ro -
ma na oraz 3-let nią An kę i... 

– Na włas ną rę kę, włas nym
sa mo cho dem, za czął go nić swo -
ją jed nost kę. W koń cu pew nie
do go nił – mó wi je go syn Ro man
Go łę biow ski. – Praw do po dob -
nie z Niem ca mi nie wal czył, bo
nie by ło kie dy. Do stał się do so -
wiec kiej nie wo li. Naj pierw był
obóz przej ścio wy w Sze pie tów ce
na Ukra i nie. Na stęp nie wraz 
z in nym ofi ce ra mi tra fił do Sta -
ro biel ska. To był obóz w bu dyn -
kach po klasz tor nych. Oj ciec był
dla mnie wy i de a li zo wa ną po sta -
cią w prze ka zie mat ki, ale wy da -
je mi się, że w ogrom nej mie rze
to jest obraz praw dzi wy. Na
pew no był pa trio tą, po glą dy
miał ra czej zbli żo ne do na ro do -
wych, ale nie skraj nie. Prze cież
mi mo, że wal czył po stro nie
Woj cie chow skie go, Pił sud czy cy
pro po no wa li mu pra cę w woj sku
– tłu ma czy Go łę biow ski.– Pa -
mię tam nie wie le, wspom nie nia
mie sza ją się z wi ze run kiem na
fo to gra fii. 

Mia so rób ki na gro bach
W 1940 ro ku Sta ni sław Go łę -

biow ski tra fił do Char ko wa.
Wy wo zi li ich par tia mi do bu -
dyn ków sie dzi by NKWD przy

pl. Dzier żyń skie go 3, a na stęp -
nie mor do wa li w piw ni cach,
strza łem w tył gło wy. Cia ła
grze ba li pa rę ki lo me trów da lej,
w Pia ti chat kach (dziś część
Char ko wa).

– Od wie dzi łem to miej sce w
cza sie, gdy pra co wa li tam ar -
che o lo go wie z Uni wer sy te tu
To ruń skie go – spe cja li zu ją cy
się w gro bach ma so wych. Opo -
wia da li mi, że by ła tam zie mia
les so wa i zwło ki nie uleg ły aż
ta kie mu roz kła do wi jak w Ka ty -
niu, gdzie był piach. Jed nak
jesz cze w la tach 70. wła dze ra -
dziec kie ja ki miś ma szy na mi 
– w żar go nie „mia so rób ki” –
sta ra ły się to wszyst ko wy mie -
szać. Tak  więc zwło ki li czo no
ra czej po pisz cze lach, a nie po
czasz kach. I pa mią tek zna le zio -
no sto sun ko wo ma ło, mo że po
kil ku set oso bach – opo wia da. 

Nie daw no Pre zy dent RP na -
dał poś mier tnie Sta ni sła wo wi
Go łę biow skie mu sto pień ka pi -
ta na re zer wy.

Przed woj ną mat ka pa na Ro -
ma na – Ali na Go łę biow ska,
choć mia ła ukoń czo ne stu dia
po lo ni stycz ne, nie mu sia ła
pra co wać. Pen sja in ży nie ra w
zu peł no ści wy star cza ła dla
czte ro o so bo wej ro dzi ny. W
cza sie woj ny to na nią spadł

cię żar utrzy ma nia ro dzi ny. Nie
by ło lek ko, ale nie by ło wyj ś-
cia. Po woj nie zo sta ła re dak to -
rem spół dziel ni wy daw ni czej
„Czy tel nik”. Zmar ła w 1997
ro ku. Ni gdy nie wy szła po -
now nie za mąż. 

Ro man Go łę biow ski przy je -
chał do Płoc ka pod ko niec lat
60. Miał za so bą 17 lat pra cy w
In sty tu cie Fi zy ki Po li tech ni ki
War szaw skiej, któ ra wów czas
otwie ra ła fi lię w Płoc ku. To by -
ło wyz wa nie. W 1970 ro ku pod -
jął ko lej ne. – Za fa scy no wał
mnie za kład pro jek to wo – ba -
daw czy przy Ma zo wiec kich Za -
kła dach Ra fi ne ryj nych i Pe tro -
che micz nych, za o pa trzo ny – jak
na owe cza sy – w bar dzo du żą
licz bę no wo czes nej tech ni ki ba -
daw czej. Po nie waż sa ma dy -
dak ty ka już mnie nie po cią ga ła,
prze nio słem się i do dziś pra cu -
ję w Oś rod ku Ba daw czo – Roz-
wo jo wym, je stem w je go ra dzie
na u ko wej – mó wi dok tor Ro -
man Go łę biow ski. 

Ka ra za tra u mę
Zyg munt Sta ni sław Chy ba

(uro dzo ny w 1900 r. w Ra dzi -
wiu) był fun kcjo na riu szem Po -
li cji Pań stwo wej i za stęp cą ko -
men dan ta na po ste run ku w Go -
le szy nie (pow. sier pec ki). Ci -
chy, spo koj ny i su mien ny, dla
swo ich dzie ci ła god ny i po błaż -
li wy. We wrześ niu 1939 r. pod-
czas ewa ku a cji swo je go po ste -
run ku na wschód spot kał się
przy pad ko wo z bra tem Sta ni -
sła wem. Ten na ma wiał go do
po wro tu. – Je stem wraz z in ny -
mi ko le ga mi ko men dan tem i ta -
ki jest roz kaz. Nie zdra dzę po li -
cji, a tym sa mym Pol ski, któ rej
je stem sy nem. Je stem na służ bie
do koń ca – miał wów czas od po -
wie dzieć.

Dla te go Ed ward Chy ba swo-
je go dziad ka – ro do wi te go ra -
dzi wia ka – pa mię tać nie mo że.
Wszyst ko co wie po cho dzi z
prze ka zów bab ki i oj ca. Choć
dla oboj ga utra ta mę ża i oj ca
wią za ła się ogrom ną ro dzin ną
tra u mą.

Bab ka zo sta ła wdo wą 
w wie ku 29 lat. Sa ma z dwój -
ką sy nów. Dla te go, aby utrzy-
mać dom, Cze sław za czął
wcześ nie pra co wać. Ed ward
Chy ba uwa ża, że to co spot ka -
ła je go dziad ka za cią ży ło na
lo sach je go oj ca, Cze sła wa.

Był in dok try no wa ny 
w pa ra mi li tar nej „Służ -
bie Pol sce”, a po tem tra -
fił jesz cze do Woj sko -
we go Kor pu su Gór ni -
cze go. Ze sła no go do
cięż kiej pra cy w ko pal ni
„Wu jek”.

– Dla te go oj ciec 
o wszyst kim nie chciał
mó wić, wspom nie nia by ły
bo les ne i nie lu bił do te go
wra cać – mó wi Ed ward
Chy ba. – Na po cząt ku lat
90. za czę liś my szu kać 
dziad ka przez „Czer wo ny
Krzyż”, któ ry wy do był do -
ku men ty po twier dza ją ce,
że dzia dek prze by wał 
w obo zie w Ostasz ko wie.
Fi gu ru je na wy ka zie spo -
rzą dzo nym przez NKWD
w Mosk wie z 22 kwiet nia
1940 r. na stro nie 269,
poz. 61 z po le ce niem prze -
ka za nia do dys po zy cji sze -
fa za rzą du NKWD ka li -
niń skiej ob la sti nr akt
spraw 37/47 – mó wi Chy ba.
– Aha, jesz cze do da tek: „na le ży
przy jąć, że Zyg munt Chy ba syn
Ma te u sza, ur. 24 kwiet nia 1900
r. zo stał za mor do wa ny w 1940
ro ku”. To jest kse ro ko pia do ku -
men tów prze ka za nych przez
wła dze ra dziec kie. Nie wy klu -
czo ne, że zo stał za mor do wa ny
w dniu swo ich 40. uro dzin.

Wdo wa po Zyg mun cie ni -
gdy nie wy szła za mąż. Jej syn
pra co wał w stocz ni re mon to -

wej w Ra dzi wiu, a wnuk – Ed -
ward – kon ty nu u je tra dy cje
mun du ro we ro dzi ny. Jest fun -
kcjo na riu szem Za kła do wej
Stra ży Po żar nej w Płoc ku.

Ra do sław Ła ba rzew ski
Bo gu sław Osiec ki

Ilu stra cja na str.1 re wers me -
da lu „Pa mię ci pol skich ofi ce -
rów za mor do wa nych w Ka ty -
niu” ze zbio rów Ma ria na Wil ka

Ka tyń skie śla dy
Mia łem 7 lat, gdy wi dzia łem go po raz ostat ni. Nie wie le pa mię tam, ra czej to
co opo wia da ła ma ma. Na pew no był bar dzo ele gan cki. Po dob no do brze tań -
czył, na zy wa li go „sza tan ar gen tyń ski” – wspo mi na Ro man Go łę biow ski. 

Zbi gniew Her bert

GU ZI KI
Pa mię ci ka pi ta na Ed war da Her ber ta

Tyl ko gu zi ki nie u gię te 
prze trwa ły śmierć świad ko wie zbrod ni 

z głę bin wy cho dzą na po wierz chnię 
je dy ny pom nik na ich gro bie 

są aby świad czyć Bóg po li czy 
i uli tu je się nad ni mi 

lecz jak zmar twych wstać ma ją cia łem 
kie dy są lep ką cząst ką zie mi 

prze le ciał ptak przep ły wa obłok 
upa da liść kieł ku je ślaz 

i ci sza jest na wy so ko ściach 
i dy mi mgłą smo leń ski las 

tyl ko gu zi ki nie u gię te 
po tęż ny głos za mil kłych chó rów 

tyl ko gu zi ki nie u gię te 
gu zi ki z płasz czy i mun du rów

(od le wej) He le na Cy wiń ska – bab cia ze stro ny
mat ki, Ali na Go łę biow ska – mat ka, Wło dzi mierz
Jó zef Cy wiń ski – dzia dek, na któ re go ko la nach

sie dzi An ka – sio stra, po rucz nik re zer wy 
Sta ni sław Go łę biow ski i syn Ro man. 

Zdję cie zro bio no la tem 1939 r. na let ni sku 
w Mi la nów ku pod War sza wą.

Zyg munt Sta ni sław
Chy ba
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W im pre zie w Ząb ko wi cach
Ślą skich wy star to wa ło po nad
300 za wod ni ków i za wod ni -
czek re pre zen tu ją cych 26 klu -
bów z ca łej Pol ski oraz go ścin -
nie trzy eki py za gra nicz ne: 
z Nie miec, Ar me nii i Azer bej -
dża nu. 

Trud ny ry wal
Współ za wod nic two od by -

wa ło się na sied miu ma tach
jed no cześ nie w for mu łach
walk prze ry wa nych i ciąg -
łych, ukła dów for mal nych tra -
dy cyj nych, ukła dów otwar -
tych do wol nych oraz tech nik
spe cjal nych.

Ma riusz Dłuż niew ski w
kon ku ren cji walk prze ry wa -
nych w kat. wzrost. +185 cm
prze grał swo ją pier wszą wal -
kę z za wod ni kiem z klu bu
„Fight Club” Dą bro wa Gór ni -
cza i zgod nie z sy ste mem pu -
cha ro wym od padł z dal szej
ry wa li za cji.

Na to miast w for mu le wal ki
ciąg łej w kat. wag. +84 kg
zdo był srebr ny me dal i ty tuł
wi ce mi strza Pol ski. W po ko -
na nym po lu po zo sta wił dwóch
za wod ni ków z klu bów KS
„Al kon” Szcze cin i „OKT”
Opo le prze gry wa jąc do pie ro
niez nacz nie, po bar dzo do -
brym i wy rów na nym po je dyn -
ku, trze cią fi na ło wą wal kę z
Krzysz to fem Wiś niew skim,
za wod ni kiem klu bu „Orient”
Czę sto cho wa (Mi strzem Świa-
ta, wie lo krot nym zło tym me -
da li stą Mi strzostw i Pu cha rów
Pol ski, od lat naj lep szym za -

wod ni kiem w tej ka te go rii wa -
go wej w kra ju i na świe cie).

Kom plet me da li
Piotr Ma ślan ka w for mu le

wal ki prze ry wa nej w kat.
wzrost -185 cm sto czył trzy
emo cjo nu ją ce wal ki z za wod -
ni ka mi z klu bów „Orient”
Czę sto cho wa, „OKT” Opo le
oraz fi na ło wą z Mi cha łem
No wa kiem, za wod ni kiem klu -
bu „KCT” Kra ków (Mi strzem
Eu ro py oraz wie lo krot nym
me da li stą Mi strzostw i Pu cha -
ru Pol ski, człon kiem ka dry
na ro do wej), wszyst kie roz -
strzy ga jąc na swo ją ko rzyść,
do słow nie nie da jąc prze ciw -
ni kom szans. Do zdo by tych
wcześ niej w ta ek won do w
kon ku ren cji walk prze ry wa -

nych dwóch zło tych me da li –
Mi strzostw Eu ro py w 2008 r.
i Pu cha ru Pol ski w 2009 r. –
do rzu cił trze ci me dal, Mi st-
rzostw Pol ski w 2010 r. Na to -
miast w for mu le wal ki ciąg łej
w kat. wag. 78 kg zdo był brą -
zo wy me dal. (pm)

Od le wej: Ma riusz Dłuż niew ski, Piotr Ma ślan ka
pre zen tu ją zdo by te la u ry

Ta ek won do

Mi strzow skie osią gnię cia
Piotr Ma ślan ka i Ma riusz Dłuż niew ski z klu bu LKS „Pun cher” Płock przy-
wie źli trzy me da le z XVII Mię dzy na ro do wych Mi strzostw Pol ski 
w ta ek won do.

Oso by za in te re so wa ne
tre nin ga mi w sek cjach: ta -
ek won do GTF, TI i ITF,
kick -bo xin gu i bok ser skiej
mo gą zgła szać się we wtor-
ki i czwar tki od godz. 19.30
do Spół dziel cze go Do mu
Kul tu ry przy ul. Krzy wo u -
ste go 3 (par ter, sal ka ju do
klu bu „El jot”, wej ście od
stro ny par kin gu), kon takt
tel. 601 437 068.

Za miast do tych cza so wych
dwu na stu, w ro zgryw kach
star tu je szes na ście dru żyn.
Płock re pre zen tu ją za wod ni cy
ze szkół pod sta wo wych nr: 1,
3, 16, 20, 21, 22 i 23. W tur nie -

ju gra ją też ucz nio wie z Cie -
cha no wa, Wę gro wa, Pro bosz -
cze wic, Łąc ka, Słu bic, Gą bi na
i Biel ska. 

Ry wa li za cja od by wa się sy -
ste mem każ dy z każ dym. W

mie sią cu od by wa się je den
tur niej. Każ da z dru żyn ro z-
gry wa wte dy dwa spot ka nia.
Oz na cza to, że po sze ściu
edy cjach każ dy zes pół ro ze -
gra 12 spot kań. Me cze skła -

da ją się z trzech sied mio mi -
nu to wych ter cji. Za zwy cię -
stwo zes pół otrzy mu je 2 pun -
kty, za re mis – 1. Trzy naj lep -
sze dru ży ny na ko niec ro zgry -
wek otrzy ma ją pu cha ry, me -
da le oraz na gro dy rze czo we.
Na to miast wszyst kie zes po ły
bę dą mog ły cie szyć się z pa -
miąt ko wych na gród i sta tu e -
tek, a naj lep si za wod ni cy z
na gród rze czo wych. 

Or ga ni za to rem tur nie ju jest
Sto wa rzy sze nie Kul tu ry Fi -
zycz nej Wi sła Płock, spon so -
rem ty tu lar nym PKN Or len, 
a par tne rem i wspó łor ga ni za -
to rem ro zgry wek Urząd Mia -
sta, któ ry na do fi nan so wa nie
im pre zy z bu dże tu prze ka zał
45 tys. zł. 

Ko lej ne ro zgryw ki od bę dą
się 9 ma ja, godz. 10 w Gim na -
zjum nr 8. (m.d.)

Pił ka w rę kach mło dych
25 kwiet nia ru szy ła ko lej na tu ra ro zgry wek III edy cji Or len Han dball Mi ni Li ga,
któ rej ce lem jest pro mo cja pił ki ręcz nej wśród dzie ci i mło dzie ży. W tur nie ju
bio rą udział ucz nio wie klas IV szkół pod sta wo wych.

Pod dyk tan do ry wa li
Za leg ły po je dy nek ze Sta lą

te o re tycz nie miał nie spra wić
płoc cza nom wię kszych prob-
le mów. Jed nak to właś nie zes -
pół Sta li był ko lek ty wem dyk-
tu ją cym wa run ki w pier wszej
czę ści gry i bliż szym zdo by -
cia bram ki. Płoc cza nie dość
dłu go wcho dzi li w me czo wy
rytm i mie li du żo szczę ścia
po nie waż miej sco wi by li nie -
sku tecz ni. Obraz gry w dru -
giej po ło wie nie od bie gał zna -
czą co od te go z pier wszej.
Stal z upo rem ata ko wa ła
bram kę Prze my sła wa Mierz -
wy, któ ry w tym me czu miał
wy jąt ko wo du żo pra cy. Wi sła
od po wia da ła nie licz ny mi kon-
tra ta ka mi, ale for ma cja ofen-
syw na te go dnia nie mia ła
szczę ścia pod bram ką gos po -
da rzy. Do pie ro w 89. mi nu cie,
kie dy wszyst ko wska zy wa ło,
że spot ka nie za koń czy się
bez bram ko wym re mi sem, na
in dy wi du al ną ak cję zde cy do -
wał się wpro wa dzo ny do gry
w 63. mi nu cie To masz Gru -
dzień. Po raj dzie pra wą stro ną
bo i ska i ogra niu w po lu kar -
nym obroń ców Sta li, strze lił
w dłu gi róg bram ki i dał płoc -
cza nom pro wa dze nie, któ re
oka za ło się na wa gę jak że
cen nych 3 pun któw. 

Wy mia na cio sów
Mo tor Lub li n miał przed

spot ka niem z piłkarzami Wisły
przy naj mniej ma te ma tycz ne
szan se na po zo sta nie w I li dze.
Wszyst ko za czę ło się po my śli

po do piecz nych tre ne ra miej s-
co wych – Bo gu sła wa Ba nia ka,
któ rzy już w 3. mi nu cie ob ję li
pro wa dze nie po strza le Ra fa ła
Kró la. Na 2:0 pod wyż szył 
z rzu tu kar ne go (za gra nie rę ką
w po lu kar nym Ra fa ła La soc -
kie go) w 37. mi nu cie Mi chał
Ma cie jew ski. To masz Se kul ski
zdo łał w 40. mi nu cie zdo być
kon tak to wą bram kę po strza le z
20 me trów. Jed nak już po mi n-
u cie by ło 3:1 dla Mo to ru, gdyż
przy rzu cie wol nym nie po pi sał
się Prze my sław Mierz wa, któ ry
dał się za sko czyć strza łem 
w krót ki róg Woj cie cho wi Biał -
ko wi. 

Po zmia nie stron płoc cy za -
wod ni cy rzu ci li się do odra bia -
nia strat. Po do piecz ni Ja na Zło -
mań czu ka szyb ko zep chnę li
gos po da rzy do obro ny i na efek-
ty nie trze ba by ło dłu go cze kać.
W 53. i 60. mi nu cie Ma riusz
So lec ki wy ko rzy stał błę dy de -
fen so rów gos po da rzy i do pro -
wa dził do re mi su 3:3, któ ry tak
na praw dę nie sa tys fak cjo no wał
żad nej z dru żyn. „Wy mia nę
cio sów” ma ją cą dać szczę śli we
roz strzy gnię cie i 3. pun kty zwy -
cię sko za koń czy li płoc cza nie, a
kon kret nie Mar cin No wac ki
któ ry już w do li czo nym cza sie
gry zdo łał w za mie sza niu pod-
bram ko wym wep chnąć pił kę do
bram ki lub li nian. 

Po 26. li go wych ko lej kach
Wi sła zaj mu je 15. miej sce w li -
go wej ta be li z do rob kiem 30
pun któw i wciąż re al ny mi szan -
sa mi na po zo sta nie w I li dze. 

Piotr Ma rek No wic ki

Cen ne pun kty Wi sły
Niez wy kle cen ne pun kty zdo by li pił ka rze noż ni płoc -
kiej Wi sły, któ rzy bro nią się przed spad kiem do II li gi.
Naj pierw po ko na li w wy ja zdo wym spot ka niu (21.04)
zes pół Sta li Sta lo wa Wo la 1:0 (0:0), a na stęp nie
(24.04) na swo ją ko rzyść roz strzy gnę li po ty czkę z Mo -
to rem Lub lin 4:3 (1:3) rów nież na te re nie prze ciw ni ka. 

Gru pa A
SP 16 – SP Pro bosz cze wi ce 12:3
SP 20 – SP Bielsk 12:5
SP 16 – SP Bielsk 12:2
SP 20 – SP Pro bosz cze wi ce 9:3

Gru pa B
SP 23 – SP 3 19:5
SP 1 – SP Sierpc 13:12
SP 23 – SP Sierpc 15:13 
SP 3 – SP 1 17:7 

Gru pa C
SP 22 – SP Cie cha nów 4:13
SP Łąck – SP Słu bi ce 9:12
SP 22 – SP Słu bi ce 8:17
SP Łąck – SP Cie cha nów 7:15

Gru pa D
SP 21- SP Wę grów 19:7
SP 23 II- SP 16 (dz) 12:14
SP 21- SP 16 (dz) 18:8
SP 23 II – SP Wę grów 3:5
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Oka zją do wy ko na nia zdjęć
by ła ro dzin na po dróż do kra ju
spod zna ku klo no we go li ścia,
zna ne go płoc kie go fo to gra fa Ja -
na Wać kow skie go i je go sy na
Zbi gnie wa. Obyd waj, choć –
jak przyz na ją – cza su na ro bie -
nie zdjęć mie li nie wie le, zdo ła li
uch wy cić wie le ele men tów cha -

rak te ry zu ją cych Ka na dę. Prze -
de wszyst kim jej wie lo kul tu ro -
wość, swo i stą mo za i kę ludz ką,
któ ra sta no wi bo gac two te go
kra ju. Z fo to gra fii Wać kow -
skich moż na do wie dzieć się też
wie le o za byt kach, a tak że przy-
rod ni czych „cu dach”, wśród
nich o niez wy kłym wo dos pa -

dzie Nia ga ra. Ujaw nia się też
po czu cie hu mo ru au to rów
zdjęć, któ rzy do strze gli wie le
nie ty po wych i za ska ku ją cych
ele men tów, głów nie w pej za żu
miast, któ re okre śli li mia nem
wiel ko miej skich osob li wo ści,
np. dom zbu do wa ny w ta ki spo -
sób, jak by le żał na bo ku. 

Są też zdję cia przed sta wia ją ce
tam tej szą Po lo nię pod czas uro -
czy sto ści po świę ce nia pom ni ka
Ja na Pa wła II w Mon tra lu, 17
ma ja 2009 r. Mo nu ment usta -
wio ny przed ko ścio łem Mat ki
Bo skiej Czę sto chow skiej zo stał
wy ko na ny w Pol sce z ini cja ty wy
oo. Fran cisz ka nów, a ufun do wa -

ła go Po lo nia z Mon tre a lu. – Tę
wy sta wę chciał bym za de dy ko -
wać właś nie tym lu dziom, któ rzy
tak bar dzo są spra gnie ni pol sko -
ści. Kie dy da łem im zdję cia pa -
pie ża Ja na Pa wła II, Pol ski i
Płoc ka – to pła ka li, przy ci ska li je
do pier si, ca ło wa li – wspo mi na
Jan Wać kow ski. W gro nie ka na -
dyj skiej Po lo nii jest też wu jek
Ja na Wać kow skie go. 

Au to rzy zdjęć nie sy gnu ją ich
swo i mi pod pi sa mi. Dzię ki te mu
za miast sku piać się na po rów -
na niu prac oj ca i sy na, do szu ki -
wać się po do bieństw i róż nic,
ca łą uwa gę koncentruje się na
przed sta wio nym te ma cie. 

Otwar cie wy sta wy by ło też
oka zją do oso bi stych ref lek sji
osób, któ re mia ły oka zję prze-
by wać w kra ju „klo no we go li ś-
cia”. Wśród mów ców by li: by ły
am ba sa dor Pol ski w tym kra ju
Aloj zy Bar to szek, Agniesz ka i
Raj mund Pa czkow scy i Ma rek
Szym czak, któ ry od wie lu lat
miesz ka w Ka na dzie. Uczest ni -
cy wer ni sa żu wy słu cha li też
pieś ni w wy ko a niu Jolanty
Tyszkiewicz i przy akom pa nia -
men cie Anny Mieczykowskiej,
a do peł nie niem wia do mo ści o
Ka na dzie był po czę stu nek, w
któ rym atrak cję sta no wił… sy -
rop klo no wy. (ab)

Me ta mor fo zy sztan da ro wych
płoc kich obiek tów, jak am fi te -
atr, ra tusz czy ka te dra to efekt

cyf ro wych wa ria cji moż li wych
dzię ki pro gra mom kom pu te ro -
wym. Wy o braź nia twór cy spra -

wi ła, że za rów no pej za że, jak i
ar chi tek tu ra na bra ły niez wy kłej
pla stycz no ści. Prze two rzo ne fo -
to gra fie wy dru ko wa ne na płót -
nie i opra wio ne w ra my wy glą -
da ją jak dzie ła ar ty sty -ma la rza.
Bu czkow ski nie stro ni też od
ża rów i za ga dek np. ze sta wia jąc
ze so bą róż ne frag men ty mia sta.
Uczest ni cy wer ni sa żu wy sta wy
„Płoc kie me ta mor fo zy” w To -
wa rzy stwie Na u ko wym Płoc -
kim mie li nie ma ły kło pot, aby
roz poz nać uli cę, któ ra tak na -
praw dę by ła kom pi la cją ul.
Tum skiej i Pla cu Na ru to wi cza.
Jak wy glą da na sze mia sto
„przym ru żo nym okiem cyf ro -
we go choch li ka kom pu te ro we -
go”, jak okre śla swo je pra ce
Bu czkow ski, moż na zo ba czyć
w TNP do 7 ma ja. (ab)

Płock okiem choch li ka 
Obiek tyw apa ra tu fo to gra ficz ne go, wbrew naz wie wca le nie mu si być „obiek-
tyw ny”. Moż na się o tym prze ko nać oglą da jąc fo to gra fie Krzysz to fa Bu czkow -
skie go, na któ rych zna jo me za kąt ki Płoc ka ja wią się w cał kiem no wej sza cie.

Prze gląd pod ha słem „Hej
prze le ciał pta szek” or ga ni zu je
co ro ku Miej skie Przed szko le nr
6. – Chce my przyb li żyć dzie ciom
re gio ny Pol ski, po ka zać bo gac -
two tra dy cji i kul tu ry lu do wej –
mó wi na u czy ciel ka Ma gda le na
Ra taj czyk. Do tej po ry przed-
szko la ki poz na wa ły m.in. Ka -
szu by, Śląsk, Pod ha le, Kur pie. 

Pre zen ta cje pio se nek od by -
wa ją się co ro ku w go ścin -

nych pro gach Har cer skie go
Zes po łu Pieś ni i Tań ca „Dzie -
ci Płoc ka”. Sa la jest za wsze
pięk nie ude ko ro wa na, co jest
za słu gą na u czy ciel ki z MP 6
Syl wii Sza łec kiej.

Wszyst kie dzie ci bio rą ce
udział w prze glą dzie otrzy-
mu ją upo min ki, są tak że na -
gro dy dla przed szko li, któ -
rych fun da to rem jest Urząd
Mia sta. (ab)

Poz na wa nie ko rze ni
Hej, Ma zo wsze, ja kie cud ne – śpie wa ły przed szko -
la ki pod czas Prze glą du Pio sen ki i Przyś piew ki Lu -
do wej, bo właś nie ten re gion był bo ha te rem ós mej
edy cji tej im pre zy.

Tra sa VI Ogól no pol skie go
Raj du do Miejsc Pa mię ci Na ro -
do wej zor ga ni zo wa ne go przez
Klub Tu ry sty ki Mo to ro wej
„Mo to me dyk” z Płoc ka pro wa -
dzi ła przez Płock oraz gmi ny
Sta ra Bia ła i Bru dzeń Du ży. W
im pre zie wzię ło udział 19 za łóg
z róż nych re gio nów Pol ski. Naj -

wię cej pun któw za wie dzę zdo -
by tą pod czas raj du oraz za zna-
jo mość prze pi sów ru chu dro go -
we go zdo by ła dru ży na „Mo to -
me dyk” z Płoc ka. Dru gie miej -
sce wy wal czy ła za ło ga „Fli sa -
ka” To ruń, a trze cie Woj sko we -
go Klu bu Mo to ro we go „Klak-
son” z Cheł ma. (ab)

Hi sto rycz nym 
szla kiem

Krzysz tof Bu czkow ski i fo to gra ficz na za gad ka –
ul. Tum sko -Na ru to wi cza

Od lewej: Zbigniew i Jan Waćkowscy

FO
T.
 K

R
Z
Y
S
Z
TO

F 
K
A
LI
Ń
S
K
I

Mu zycz na cha rak te ry sty ka Ma zo wsza 
w wy ko na niu dzie ci z przed szko la nr 6 
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Rajd roz po czął się przy pom ni ku 13 Stra co nych
od zło że nia hoł du po leg łym za Oj czyz nę 

oraz ofia rom tra ge dii w Smo leń sku 
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Ka na dyj ska mozaika
Wiel ko miej skie mo nu men tal ne bu do wle, im po nu ją ce zja wi ska przy ro dy, 
a prze de wszyst kim lu dzie – pod czas pra cy, od po czyn ku, spot kań pry wat-
nych i od święt nych, to fo to gra ficz na opo wieść o fa scy nu ją cej Ka na dzie.



Kto ma wra że nie, 
że już wszyst kie go do ko nał, 
ten umarł.Krzysztof Zelnik

aktor

Cytat numeru

Z ukosa blok rysunkowy

W ma ju wa¿ ny spraw dzian
dla ma tu rzy stów. 
Pod po wia da my, ja kich 
b³ê dów nie po wie laæ 
ze szkol nych ze szy tów

Pięk nie zbu do wa na Ja gna mo dli ła się przed włas ną fi gu rą.

Mark Twa in pi sał swo je, a To mek Sa wy er ro bił swo je.

So bie ski ko chał Ma ry sień kę, ale cią gnę ło go do Tur ków.

W Mon go lii przed wie ka mi wsła wił się je den cham, 
na zy wał się Dżyn gis -cham.

W dzień Zie mia krę ci się wo kół Słoń ca, 
a w no cy wo kół Księ ży ca.

Mał pa jest to czło wiek, któ re mu się nie po wio dło.

Ser ce jest to na rząd do bi cia.

Kot jest naj częst szym ko tem w ro dzi nie ko tów.

Cho pin za czy nał od for te pia nu, a skoń czył na ob czyź nie.

Biesz cza dy to ma syw ne ma sy wy za le sio ne la sa mi.

8 ma ja – Dzień Bib lio te ka rzy i Bib lio tek

Rys. Zbi gniew Juj ka 
z ka ta lo gu wy sta wy w Książ ni cy Płoc kiej

Ciuch cia Tum ska już na tra sie
Od 1 ma ja w każ dy we e kend i świę ta moż na już od by wać prze jaż dżki uli ca mi 

na sze go mia sta uro czą ko lej ką tu ry stycz ną. W dwóch wa go ni kach mo że jed no ra zo wo po je chać 40 pa sa że rów. 

W O K Ó Ł  N A S

Po czą tek tra sy przy par kin gu, ul. War -
szaw ska w pob li żu bu dyn ku nr 6/8. Od -
jazd o godz. 11.00, 12.30, 14.00, 15.30,
17.00. Bi let na ca ły prze jazd, któ ry
trwa po nad go dzi nę, kosz tu je 5 zł.

Tra sa ko lej ki tu ry stycz nej:
ul. War szaw ska, Pl. Dą brow skie go,

ul. Ko ściusz ki, Pl. Na ru to wi cza, ul. Te a -
tral na, ul. Ma ła chow skie go, Sta ry Ry nek

(wzdłuż bu dyn ków 20 i 22), ul. Grodz ka –
PRZY STA NEK w oko li cy nr 16, Pl. Na ru to wi -

cza (przy par kin gu przed są dem), ul. Mo sto wa, 
ul. Ry ba ki – Przy stań – PRZY STA NEK, Za lew So bót ka –

PRZY STA NEK, ul. Ka zi mie rza Wiel kie go, Sta ry Ry nek – PRZY STA -
NEK, ul. Ma ła chow skie go, ul. Te a tral na, Pl. Na ru to wi cza, ul. Ko ściusz ki, 
ul. War szaw ska – Par king – KO NIEC TRA SY. 


