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XII Piknik Europejski
Wśród wielu
atrak cji
dwudniowej
imprezy pojawią się muzyczne gwiazdy
– Andrzej
Piaseczny
oraz zespół
LAO CHE
(na zdjęciu).

Szczegóły
str. 9-12

Studenckie święto

O renomie Katorgi świadczy jej bogata historia, sięgająca początku lat 90. Wtedy to festiwal
cieszył świetną opinią nie tylko w Płocku, ale w
całej Polsce. W konkursie brały udział zespoły
Czytaj str. 15
z całego kraju.

Katyńskie ślady

Losy Rodzin Katyńskich są w pewien sposób
podobne, ale mimo to bardzo różne. Przedstawiamy opowieść dwóch mieszkańców Płocka,
których najbliżsi zostali w 1940 r. zamordowaCzytaj str. 17
ni przez NKWD.
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Ewangelia na głosy

KRÓTKO

Laury dla Płocka

Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa – te słowa św. Hieronima stanowiły motto tegorocznego
Maratonu Biblijnego w Płocku.

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Fe sti wal
„I
lo ve
Płock” został wyróżniony w kon kur sie Zło te
For ma ty w ka te go rii
„event”, w której startowały 64 miasta. Ogólnopolskie Złote Formaty to
najważniejszy i najbardziej pre sti żo wy kon kurs, który stanowi przegląd osiągnięć promocyjnych polskich miast i
re gio nów. W je go IV
edy cji ju ry przyz na ło
wyróżnienie za festiwal
„I lo ve Płock”, któ ry
Urząd Miasta zorganizował w maju 2009 roku
wraz z Fabryką Trzciny.
Pod czas tej im pre zy
pro mo wa no w sto li cy
płockie instytucje kultury oraz artystów wywodzących się z naszego
(seb)
miasta.

Nowy Testament czytano przez trzy dni
Publiczne czytanie Pisma Świętego odbywało się w naszym mieście już po raz
trzeci. Tym razem przeczytano cały Nowy Testament. A dokonało tego ponad 200
osób, wśród których byli m.in. posłowie, przedstawiciele lokalnego samorządu
i wielu instytucji, duchowni, uczniowie. Lektorzy wpisywali się do księgi pamiątkowej. – Niech piękna inicjatywa publicznego czytania Pisma Świętego przyczyni
się do częstego otwierania Biblii w zaciszu domowym, a przez to do stawania się
lepszym człowiekiem – napisał, chwaląc przedsięwzięcie, prezydent Mirosław Milewski. Czytanie odbywało się na polowym ołtarzu zbudowanym przy katedrze.
– Podczas pierwszego Maratonu, trzy lata temu czytano Pismo Święte przez całą dobę. Teraz czytanie odbywało się tylko w ciągu dnia – mówi Danuta Janicka,
prezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, która jest organizatorem Maratonu. Na
zakończenie odbył się koncert muzyki religijnej i refleksyjnej w wykonaniu Tom(ab)
ka Kamińskiego.

W nowej szacie
Diecezja Płocka pod
adresem www.diecezjaploc ka.pl uru cho mi ła
nową stronę internetową. Została ona stworzona od podstaw i zaprojektowana według aktualnych standardów, przy
po mo cy naj no wszych
programów edytorskich.
Dotychczasowa witryna
nie będzie już aktualizowana, ale będzie dostępna w sieci jeszcze przez
około dwa miesiące. Po
tym czasie zostanie definitywnie zamknięta.

Kolorowo i edukacyjnie
Mimo niesprzyjającej pogody, 22 kwietnia Stary Rynek wypełnił
się biedronkami, misiami, myszkami i roślinkami. Wszystko za
sprawą przebranych dzieciaków, które w ten sposób obchodziły
Dzień Ziemi.

PREZYDENT ZARZĄDZIŁ
Do wynajęcia
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego przeprowadzi
przetarg na wynajęcie 12 lokali użytkowych. Dziewięć z nich o pow. od 9,59 do 44,51 mkw. znajduje
się w budynku przy ul. 3 Maja 16. Lokale mieszczą
się w piwnicy, na parterze oraz na III i IV piętrze.
Kolejny lokal o powierzchni 44,73 mkw. znajduje
się przy ul. Sienkiewicza 65b. Usytuowany jest na
parterze, w szeregu pawilonów z wejściem od ul.
Sienkiewicza.
Natomiast pomieszczenie przy ul. Kolegialnej 4 ma
powierzchnię 38,48 mkw., a przy ul. Obr. Westerplatte 14 – 8,39 mkw. Wszystkie pomieszczenia są
pustostanami. Przetarg odbędzie się w trybie licytacji.
Dla dzieci i kombatantów
Przez kolejne trzy lata Krajowe Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc Dzieciom” oraz Związek Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych będzie
użytkowało lokale przy ul. 3 Maja 18.
Stowarzyszenie ma do dyspozycji pomieszczenie o
pow. 70,35 mkw., znajdujące się na III piętrze. Wykorzystywane jest ono na działalność statutową, czyli pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i psychicznie, a w szczególności dotkniętych
porażeniem mózgowym, wadami postawy, cukrzycą,
epilepsją, niewidzącym lub niedowidzącym, głuchoniemym. Stowarzyszenie udziela zapomóg finansowych, kupuje sprzęt rehabilitacyjny i medyczny, zajmuje się organizacją festynów i zabaw, na których
gromadzone są środki finansowe, a także prowadzone są działania mające na celu promocję zdrowia.
Związek Kombatantów użytkuje dwa pomieszczenia o pow. 13,42 i 13,58 mkw., znajdujące się na parterze. Działalność Związku ukierunkowana jest
głównie na kształtowanie aktywnych postaw członków w pracy dla dobra Ojczyzny i tworzenie warunków do współpracy środowisk kombatanckich,
umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za
granicą, reprezentowanie interesów swych członków
wobec władz państwowych i samorządowych oraz
instytucji i organizacji społecznych.
(m.d.)

Najszczersze wyrazy głębokiego
współczucia z powodu śmierci

(ab)

OJCA
Bożenie Patora
Przewodniczącej
Rady Mieszkańców Osiedla Trzepowo

Wycieczki z PTTK

składają
członkowie RMO Trzepowo

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Płocki oddział PTTK
zaprasza na wycieczki.
Podczas wyprawy „Spacerkiem po Warszawie”
będzie można zwiedzić
Starów kę,
Łazienki,
Ogrody na dachach Biblioteki Uniwersyteckiej.
Wyjazd 15 maja o godz.
8.00. Cena: 80 zł dorośli,
70 zł dzieci i młodzież
szkolna do lat 18. W programie wycieczki do
Krakowa jest oddanie
hołdu Parze Prezydenckiej. Wyjazd 22 maja o
godz. 6. Cena 85 zł. (ab)

Edukacja ekologiczna na wesoło
Na placu przed ratuszem odbył się happening przygotowany przez Gimnazjum nr 6,
a wiedzę na temat bioróżnorodności można było sprawdzić w konkursach i quizach.
Uczniowie rozdawali ulotki o potrzebie ochrony środowiska. Kto przyszedł na rynek
mógł dostać np. akt dzierżawy ziemi, który określał co trzeba robić, aby chronić naszą
planetę przed zniszczeniem. Uczniowie z G6 zorganizowali akcję „Pomóż Ciapkowi”,
podczas której sprzedawali ciastka, a zebrane pieniądze przekażą płockiemu schronisku dla zwierząt. Atrakcji było co niemiara, a o oprawę Dnia Ziemi zadbała społecz(m.d.)
ność G6 oraz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej.
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Tylko milczenie i modlitwa

Aula ratusza zapełniła się
ludźmi, którzy przybyli uczcić pamięć tragicznie zmarłych pod Smo leń skiem.
Obecni byli współpracownicy
i ro dzi ny ofiar ka ta stro fy
związanych z Płockiem i Mazo wszem – se na tor Ja ni ny
Fetlińskiej, posłanki Jolanty
Szymanek-Deresz i ks. Bronisława Gostomskiego oraz duchowni z biskupem płockim
Piotrem Liberą, parlamentarzyści, radni, przedstawiciele
marszałka województwa mazowieckiego, starostwa płockiego, służb mundurowych,
rad osiedlowych, organizacji,
instytucji i firm.
W liście kondolencyjnym,
który w imieniu Rady Miasta
i Prezydenta Płocka odczytał

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Spotkaliśmy się, aby uczcić pamięć tych, którzy zginęli w katastrofie pod
Smoleńskiem. Cóż więcej możemy zrobić, jak tylko milczeć i modlić się
– powiedział podczas nadzwyczajnej sesji 15 kwietnia przewodniczący
Rady Miasta Tomasz Korga.

Alina Boczkowska

Prezydent Mirosław Milewski uhonorował zmarłe
parlamentarzystki medalem „Laude Probus”
przewodniczący Tomasz Korga znalazły się m.in. słowa:
– W imieniu wszystkich płoc-

czan pragniemy oddać cześć
i szacunek zmarłym za ich
świadectwo życia, za działanie

Sami jesteśmy cierpieniem
Spod ratusza w marszu milczenia wyruszyła ogromna rzesza ludzi. Ulicami
Bielską, Kwiatka i Tumską w zadumie przemaszerowano do katedry, gdzie
odprawiona została żałobna msza święta w intencji ofiar katastrofy lotniczej.
sty Rosjan, przyjmuje wreszcie do wiadomości, czym był
i jest Katyń – podkreślał kaznodzieja.
Prezydent Płocka Mirosław
Milewski pożegnał poległych
w katastrofie pod Smoleńskiem
w imieniu wszystkich płocczan. – Szaro. I cicho. I pusto...
Razem z nimi zginęły słowa.

Nie odnajdziemy ich już nigdy.
Nie umiemy już nazywać cierpienia, przerażenia, żalu... Teraz sami jesteśmy tym wszystkim – mówił prezydent. – Senator Fetlińską zapamiętamy jako
osobę mądrą, ciepłą i zawsze
będącą blisko ludzi. Posłankę
Szymanek-Deresz jako kobietę
błyskotliwą, pełną energii, za-

Tomasz Korga,
przewodniczący
Rady Miasta czyta list
kondolencyjny

„Laude Probus” – Zasługujący na pochwałę – przyznawany
jest przez prezydenta Płocka od 1986 r. Dotychczas otrzymali go
m.in. Elizabeth i Howard Chapmanowie z Fort Wayne, miasta
partnerskiego w USA, którzy założyli fundację wspierającą wymianę młodzieży z Płocka i Fort Wayne, Kazimierz Badowski –
prezes Naczelnej Organizacji Technicznej, Tadeusz Kaczyński,
prezes Płockiego Uniwersytetu Ludowego.

wsze uśmiechniętą i otwartą na
innych. Nie miałem okazji osobiście poznać księdza prałata
Bronisława Gostomskiego, ale
we wspomnieniach wiernych i
znajomych, to człowiek o wielkim sercu. Nam, płocczanom
będzie ich bardzo brakować.
Wyrazem pamięci i hołdu
dla ofiar katastrofy pod Smoleńskiem było też wykonanie po
nabożeństwie
„Requiem”
Wolfganga Amadeusza Mozarta. Arcydzieło muzyki sakralnej przedstawili instrumentaliści Płockiej Orkiestry
Symfonicznej, soliści oraz

chóry Pueri i Puellae Cantores
Plocenses przygotowane przez
Annę i Wiktora Bramskich.
Wielu płocczan uczestniczyło też w uroczystościach
żałobnych w Warszawie i Krakowie. – Razem z rodzicami
i bratem pojechałem do Pałacu Prezydenckiego, aby oddać
hołd Panu Prezydentowi i jego
żonie Marii – mówi dwunastoletni Przemek Gontarski. Władze miasta zapewniły płocczanom także bezpłatny przejazd
specjalnym pociągiem na uroczystości pogrzebowe do Kra(ab)
kowa.

Śp. posłanka RP
Jolanta Szymanek-Deresz
została pochowana
19 kwietnia
na Cmentarzu Wojskowym
na Powązkach
w Warszawie.
Śp. senator RP
Janina Fetlińska
spoczęła 21 kwietnia
na cmentarzu komunalnym
przy ul. Gostkowskiej
w Ciechanowie.
Śp. ks. prałat
Bronisław Gostomski
został pochowany
22 kwietnia
na cmentarzu parafialnym
w Sierpcu.

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

W kazaniu bp Piotr Libera
wspomniał zmarłych związanych z Mazowszem i Płockiem. Przy pom niał też o
zbrodni katyńskiej sprzed 70
lat i staraniach Prezydenta
Le cha Ka czyń skie go, aby
prawdę o tej zbrodni usłyszał
świat. – Zbigniew Herbert,
ulu bio ny poe ta Pre zy den ta
Kaczyńskiego, poświęcił oficerom zamordowanym w Katyniu wiersz o wymownym tytule „Guziki”. Bo to właśnie
guziki z orłem w koronie podczas wszystkich kolejnych ekshumacji odnajdywano w Katyniu – mówił bp Libera. –
Można by powiedzieć, Herbert dał wy raz tra ge dii z
przeszłości. Dzisiaj jednak,
kilka dni po naszym polskim
„10 kwietnia”, wiersz brzmi
nie tylko jak metafora przeszłości sprzed 70 lat, lecz jak
proroctwo. (...) Świat ze zdumieniem patrząc na rzesze
Polaków przed Pałacem Prezy den ckim na Kra kow skim
Przedmieściu w Warszawie,
na morze kwiatów i zniczy,
na setki wiązanek, padających w zwykły roboczy wtorek
na samochód z trumną Prezydentowej Marii, na piękne ge-

na rzecz dobra Ojczyzny i naszego miasta.
Prezydent Mirosław Milewski odznaczył medalem „Laude Probus”, czyli „Zasługujący
na pochwałę” zmarłe tragicznie parlamentarzystki z okręgu
płocko-ciechanowskiego – senator Janinę Fetlińską i poseł
Jolantę Szymanek-Deresz. Mimo, iż nie były płocczankami,
często bywały w naszym mieście i aktywnie włączały się w
działania na jego rzecz.
– W dowód uznania,
wdzięczności, szacunku, dziękując im za wszelkie dobro –
uzasadniał przyznanie medali
prezydent Milewski.
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Hołd ofiarom katastrofy złożono m.in. udziałem w marszu milczenia
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Szkoły wyższe dla regionów
Jaki związek ma obraz Ilji Riepina „Kozacy piszą list do sułtana” z dyskusją na temat tworzonego prawa o funkcjonowaniu uczelni wyższych?
Otóż zdaniem prorektora Jacka Kijeńskiego, dzieło plastyczne pokazuje, że to dopiero początek pisania listu, choć dyskusja trwa już nie wiadomo jak długo. Podobny efekt jest przy pracach nad ustawą o szkolnictwie wyższym.

Kuźnia kadr
Prof. Kijeński zwrócił uwagę, że niewłaściwe byłoby forsowanie modelu tzw. uniwersytetu światowego – prowadzącego wybitne badania naukowe, intensywną wymianę
międzynarodową i lokującego
się na wysokich miejscach w
rankingach światowych uczelni wyższych, ale oderwanego
od lokalnych potrzeb. – W
Płocku, ale nie tylko tu, bardzo

bliska jest nam wizja solidnej
szkoły inżynierskiej – rozumianej w szerokim ujęciu – kształcącej także licencjatów i magistrów z nauk tzw. społecznych,
którzy znajdą swoje miejsca
pracy tu i teraz, i będą tak
przygotowani do zawodu,
że praktycznie z marszu zabiorą się do pracy – podkreślał
prorektor PW.

nic twa Spo łecz ne go, któ ry
jest absolwentem płockiej filii PW. Prezes MTBS podawał konkretne nazwiska ludzi, którzy kończąc płockie
uczelnie podejmowali pracę
w firmach zajmujących się
bu dow nic twem miesz ka nio wym i mieli znaczący wpływ
na ich funkcjonowanie na lokalnym rynku.

Wymierne korzyści
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– Ogólnonarodowa dyskusja rozpoczęła się w 1985 r.,
bo wtedy postanowiono radykalnie zreformować ustawodawstwo w tym zakresie. Poja wia ją się ko lej ne wer sje
ustawy bądź nowele, ale one
zwykle kończą się tym samym.
Jest to właściwie drgnięcie od
wytyczonej dawniej, jedynie
słusznej linii – mówił prof.
Jacek Kijeński podczas wykładu inaugurującego konferencję naukową „Szkoły wyższe w gospodarce regionów”
zor ga ni zo wa ną przez Po li technikę Warszawską Szkołę
Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku. – To nowe prawo w znaczący sposób
zmieni wizję polskich uczelni
wyższych, źródła ich finansowania, a także główny profil
zainteresowania.

Prof. Jacek Kijeński,
prorektor Politechniki
Warszawskiej
Potwierdzeniem tego, jak
ważną rolę odgrywają absolwenci szkół wyższych w gospodarce naszego regionu był
m.in. wykład Mirosława Kłobukowskiego, prezesa Płockiego Towarzystwa Budow-

Podczas dwudniowej konferencji, w której uczestniczyli
reprezentanci uczelni wyższych z Płocka i wielu regionów kraju, a także przedstawiciele biznesu i lokalnych samorządów oraz parlamentarzyści, dyskutowano o ścisłych
zależnościach między gospodarką a nauką. Prelegenci
wskazywali na takie korzyści,
jak podnoszenie konkurencyjności firm, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, a także aktywizację lokalnej społeczności. Współpraca z lokalnym biznesem to także szansa
dla studentów na staże w firmach, a później możliwość
znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia na lokalnym rynku
pracy. Patronat nad konferencją objął prezydent Płocka Mirosław Milewski.

Alina Boczkowska

Pożyteczne partnerstwo
W szkoleniu zorganizowanym przez płockie Centrum CIFAL wzięli udział delegaci z dziesięciu europejskich państw.

Filmowe laury
Film pt. „Fryderyk 2010” zdobył Grand Prix na Festiwalu Filmów Turystycznych w greckim Amorgos.
– I Festiwal Filmów Turystycznych odbywał się od 7 do 12
kwietnia na greckiej wyspie
Amorgos – mówi Witold Rogowiecki, dyrektor ratuszowego
Wydziału Promocji, Turystyki i
Współpracy z Zagranicą. – Wyświetlonych zostało kilkadziesiąt
filmów z różnych krajów, m.in.
Grecji, Włoch, Rumunii, Serbii i
Portugali. Pokazywano również
film Agnieszki Holland promujący Warszawę jako europejską
stolicę kultury w 2016 roku.
Główna nagroda dla filmu
„Fryderyk 2010” jest kolejnym
potwierdzeniem wysokiego poziomu produkcji Jerzego
Szkamruka i Piotra Sławińskiego (TV Project z Warszawy). W
marcu tego roku film ten otrzymał już brązową statuetkę w kategorii „region” na słynnym festiwalu „The Golden City Gate”
przy targach ITB w Berlinie. –
Cieszy nas to tym bardziej, że w
filmie pokazany został także
Płock, który leży na szlaku chopinowskim – mówi Rogowiecki.

Film „Fryderyk 2010” został
zrealizowany specjalnie z okazji chopinowskiej rocznicy
pod patronatem Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zwiastun nagrodzonego
„Fryderyka 2010” można zobaczyć na You Tube i na stronie internetowej Urzędu Miasta www.plock.eu.
Film jest też pokazywany na
lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie, będzie prezentowany na kilkunastu festiwalach filmowych, a także na
wszystkich imprezach targowych na świecie.
War to do dać, że Je rzy
Szkamruk zdobył nagrody na
III Międzynarodowym Festiwalu Filmów Turystycznych
w Płocku za film „Wielcy
Odkrywcy – Benedykt Polak”. Obecnie wraz z Piotrem
Sławińskim kończy realizację
nowego filmu promocyjnego
o Płocku, który zobaczymy
już w maju.

(seb, md)

Zmiany w ROM-ach
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Do Płoc ka przy je cha li
przed sta wi cie le
sa mo rzą dów, ministerstw, stowarzyszeń, stref ekonomicznych,
sektora prywatnego z Albanii, Bułgarii, Bośni i Hercego 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 tnerstwu prywatno-publicznemu (PPP) w in we sty cjach
w krajach Europy Środkowej
i Wschodniej.
CI FAL Płock zor ga ni zo wał szkolenie wraz z Instytutem ONZ do spraw Badań
(am)
i Szkoleń UNITAR.

Tomasz Kolczyński, zastępca prezydenta Płocka
i Ewa Kotus, dyrektor płockiej imprezy
Film, Art & Tourism Festival

W międzynarodowym gronie
dyskutowano o partnerstwie

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej – TBS Sp.
z o.o. informuje, że nastąpiły
zmiany w strukturze organizacyjnej spółki polegające na likwidacji
Rejonu
Obsługi
Mieszkańców nr 1 przy ul. Dobrzyńskiej i przejęciu działalności eksploatacyjnej dotychczasowego ROM 1 przez Rejon Obsługi Mieszkańców nr 4
z nowo powstałą siedzibą przy
ul. Miodowej 8. Po przeprowadzeniu remontu uzyskano po-

mieszczenia biurowe o powierzchni 135 mkw.
Aktualny podział Rejonów
Obsługi Mieszkańców: ROM
nr 3, ul. Gradowskiego 13, tel.
24 367 19 40 – 42, kierownik
Danuta Górecka; ROM nr 4,
ul. Miodowa 8, tel. 24 367 19
34 – 39; kierownik Halina
Wiś niew ska -Łem pkow ska;
ROM nr 5, ul. Kochanowskiego 5, tel. 24 367 19 43, (45),
(49), kierownik Barbara
(rb)
Wiącek.
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Strategia osiągania celów Unia dała na ulicę
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta to dokument, który pokazuje kierunki i cele, do których dąży Płock. Opracowanie powstało pod
koniec 2008 roku, ale cały czas jest uaktualniane.
Dokument zawiera również
dane o bezrobociu i gospodarce. – W Płocku jest dobra
koniunktura
gospodarcza,
o czym świadczy poziom bezrobocia – wyjaśniał prezydent.
– Jest on mniejszy o ponad
1 procent od poziomu średniej
krajowej. W tym roku zostaną
otwarte dwie nowe galerie
handlowe, gdzie zatrudnienie
znajdzie ok. 800-900 osób, w
większości płocczanie.
Mirosław Milewski przyznał, że Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny nie spełnił
oczekiwań i nadziei. – W tym

roku będzie przełom – wyjaśniał. – Albo ruszą inwestycje,
albo będziemy się zastanawiać
nad poważnymi zmianami. Duży wpływ na działanie Parku
ma Orlen, gdyż 80 proc. terenów należy do spółki i to ona
decyduje, czy mogą być sprzedane i po jakiej cenie czy tylko
dzierżawione.
Pełne dane z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta w 2009 roku
można znaleźć na stronie:
http://bip.ump.pl w zakładce:
do pobrania projekty uchwał.

(m.d.)

FOT. MIROSŁAW NOGALSKI

Na sesji radni mieli okazję
zapoznać się z realizacją Strategii w 2009 roku.
W dokumencie zawierającym 57 stron szczegółowo opisano działania zmierzające do
osiągnięcia pięciu nadrzędnych
celów: 1. lepszego zaspakajania
potrzeb i wysokiej jakości życia mieszkańców, 2. wysokiego
stopnia infrastruktury technicznej i społecznej, 3. harmonijnego rozwoju przestrzennego i
wysokiej jakości środowiska, 4.
dynamicznego rozwoju gospodarki z zachowaniem bezpieczeństwa środowiska, 5. wysokiej atrakcyjności Płocka dla
gości i turystów.
W opracowaniu można znaleźć informacje na temat m.in.
pośrednictwa pracy, aktywizacji bezrobotnych, poprawy sytuacji mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego, poprawy
stanu środowiska przyrodniczego, obsługi inwestorów krajowych i zagranicznych oraz rozwoju turystyki w mieście.
– Nie od razu to co jest w
strategii zawarte, może być zrealizowane – tłumaczył prezydent Mirosław Milewski. – Na
przykład budowanie ścieżek rowerowych potrwa kilka lat.

Budowa ścieżek rowerowych to zadanie na wiele lat

Pieniądze na dobre pomysły
W auli płockiego ratusza uroczyście zakończono trzecią i ogłoszono czwartą
edycję konkursu grantowego Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”.
– Przez siedem lat działalności – najpierw jako fundusz, a
potem jako fundacja – dofinansowano około 200 projektów wpisujących się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju
Płocka, zrealizowane przez organizacje pozarządowe – mówił Mirosław Milewski, prezydent Płocka. – Nagradzane są
ciekawe pomysły i konsekwencja. Organizacje, które otrzymują pieniądze rzetelnie rozliczają się z poniesionych kosztów. Mam nadzieję, że kolejna
konkursowa edycja będzie
wyzwaniem do urzeczywistnienia nowych pomysłów.

Unikalna inicjatywa
Poprzednia, III edycja została
ogłoszona w grudniu 2008 roku. – Wpłynęło do nas 56 projektów – mówiła Iwona Tandec-

ka, prezes zarządu Fundacji. –
Po ich wnikliwej analizie przez
Radę Programową i Radę Fundacji, zarząd przyznał 33 granty na łączną sumę ponad 292
tys. zł. Jeden z beneficjentów nie
zrealizował projektu (nie z
własnej winy) i rozwiązał umowę o dofinansowanie. Ostatecznie więc wykonane zostały 32
projekty, na które przekazaliśmy blisko 280 tys. zł. Podczas
spotkania w ratuszu szerzej
spośród zrealizowanych w poprzedniej edycji przedsięwzięć,
omówiono trzy projekty. Przybliżyli je przedstawiciele: Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku – projekt
„(nie)bezpieczna babcia”, Stowarzyszenia „Rockowe Ogródki” – warsztaty muzyczne i realizacji dźwięku i Stowarzyszenia „Oto Ja” – zorganizowanie
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międzynarodowej konferencji
o art brut.
Marek Serafin, członek zarządu Orlenu, jednego ze
sponsorów przyznał, że Fundusz jest unikalną inicjatywą
na arenie międzynarodowej.
– Widzimy ogromne zaangażowanie i pasję beneficjentów
– mówił. – Orlen do tej pory
przekazał 1 milion 450 tys. zł.
A ponieważ nie zapominamy
o Płocku i jego mieszkańcach,
dziś przekazujemy symboliczny
czek na kwotę 150 tysięcy zł.
Czek na kwotę 50 tys. zł
przekazał także prezes Basell
Orlen Polyolefins – Paul Augustowski. – Nasza firma jest
płockim zakładem, dlatego
czujemy się odpowiedzialni za
miasto, za zatrudnienie, edukację, rozwój sportu i kultury –
mówił.

Prezydent Mirosław Milewski podpisał umowę na
dofinansowanie przebudowy ul. Mickiewicza. Pieniądze pochodzą ze środków unijnych.
– Według szacunków przedsięwzięcie miało kosztować
ponad 6,24 mln złotych – mówił Mi ro sław Mi lew ski. –
Staraliśmy się o dofinansowanie w wysokości 85 proc.
Udało się i otrzymaliśmy 5,3
mln zł. Ale przetarg pokazał,
że inwestycję można wykonać
taniej – za 3,7 mln zł. Pieniądze, które nam zostały z dofinansowania zostaną zwrócone, co oznacza, że jakiś inny
projekt będzie mógł być zrealizowany.
Remont ul. Mickiewicza
rozpoczął się w ubiegłym roku. W pierwszym etapie powstało rondo u zbiegu ul. Mickiewicza i 11 Listopada.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych wykonało także przebicie ul. Północnej do Mickiewicza oraz – „ślepego” do tej
pory – odcinka ul. Lasockiego
do 11 Listopada. Ponadto przy
ul. Mickiewicza usunięto drzewa, ustawiono nowe latarnie
oraz wykonano chodniki
w obrębie ronda.
W tym roku dokończona zostanie wymiana nawierzchni
od ul. Bielskiej do ronda, ułożone będą nowe chodniki,
powstaną cztery zatoki autobu-

Kilka nowości
Iwona Tandecka ogłosiła rozpoczęcie czwartej edycji. Organizacje pozarządowe mają czas
do końca maja na przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie. Ale trzeba uważać,
gdyż pojawiły się nowe formularze. Kto skorzysta ze starych,
od razu przekreśli swoje szanse.
Podobnie jak w poprzedniej
edycji, organizacje mogą starać
się o granty w wysokości 15 tys.
zł dla projektów indywidualnych i 25 tys. zł dla projektów
partnerskich. W czerwcu projekty przejdą weryfikację formalną i merytoryczną, a około 5
lipca zostaną ogłoszone wyniki.
Projekty realizowane będą do
końca kwietnia 2011 roku. 6
maja 2011 r. minie czas na złożenie ostatecznego sprawozdania z wykonanych działań.
Jest też kilka nowości. Organizacje, które znajdą się w gronie beneficjentów IV edycji nie
będą musiały otwierać subkont
dla realizacji projektu. Uściślono także zapisy dotyczące obo-

Mirosław Milewski,
prezydent Płocka
sowe oraz posadzone będą
drzewa od ul. Bielskiej do
Chopina. Prace mają się zakończyć najpóźniej do 30
września. – Remont Mickiewicza to nie tylko poprawa standardu i bezpieczeństwa, ale
także alternatywna droga np.
dla Alei Jachowicza – wyjaśniał Mirosław Milewski.
Prezydent przyznał, że miasto ubiega się o dofinansowanie
przebudowy ul. Otolińskiej
i Targowej oraz ul. Granicznej.

(m.d.)
wiązku posiadania wkładu własnego. Budżet projektu powinien
być tak skonstruowany, aby
przy rozliczeniu końcowym organizacja mogła rozliczyć minimum 20 proc. ogólnej wartości
jako wkład własny (w tym 10
proc. jako wkład niefinansowy).
W tej edycji beneficjenci będą
mogli dysponować oszczędnościami powstałymi w ramach realizacji projektu bez pisania
prośby o aneks do umowy, ale
tylko do 5 proc. sumy przyznanej na konkretną pozycję budżetową zapisaną w umowie.
„Fundusz Grantowy dla
Płocka” chce także pomagać w
staraniach o środki zewnętrzne. – Jeśli organizacje szukają
partnera do realizacji swoich
pomysłów, my możemy się nim
stać – mówiła Iwona Tandecka. – Wkład finansowy Fundacji nie przekroczy jednak 15 tysięcy zł. Szczegółowe informacje: www.funduszgrantowy.
plock.eu oraz w siedzibie Fundacji ul. Misjonarska 22, p. 32.

Małgorzata Danieluk
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Coraz bardziej Przyjazne Serca

Sportowo na osiedlu
Boiska do badmintona, dwa korty do gry w squasha oraz sześć
do tenisa powstaną przy ul. Baczyńskiego.
– W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony został pod
budowę obiektów sportoworekreacyjnych – wyjaśnia To-

FOT. MIROSŁAW NOGALSKI

Teren o powierzchni ponad
15 tys. mkw położony jest na
północnych Podolszycach pomiędzy Szkołą Podstawową
nr 23 a Gimnazjum nr 8.

Na Podolszycach powstaną m.in. korty tenisowe

masz Kol czyń ski, za stęp ca
prezydenta. – Nowa inwestycja nie będzie wiązać się z likwidacją górki saneczkowej,
która znajduje się w pobliżu.
Na sesji radni zdecydowali,
że miasto wydzierżawi plac
na 20 lat dwóm przedsiębiorcom. – Oprócz kortów tenisowych i do squasha oraz boisk
do bad min to na, pow sta nie
tam ścian ka wspi na czko wa
oraz pole do minigolfa – mówił zastępca prezydenta Piotr
Kubera. – Część obiektów ma
być zadaszona. W przyszłości
ma tam powstać szkółka tenisa ziemnego, która nawiąże
współpracę z pobliskimi szkołami.
Piotr Kubera wyjaśnił, że
gdyby dzierżawcy nie wywiązali się z umowy, to działki
(m.d.)
wrócą do miasta.

Centrum handlu i rozrywki
110 sklepów, restauracji, punktów usługowych oraz miejsc rozrywki – tak
w skrócie można opisać nową płocką galerię Mazovia.
Galeria Mazovia to blisko
28 tys. mkw. powierzchni handlowej. Na zmotoryzowanych
klientów czeka duży parking:
pod ziemią znajduje się 720
miejsc postojowych, a na zewnątrz budynku – 60. W środku
obiektu znajduje się m.in.
8-metrowa podświetlana fontanna. Są też panoramiczne
windy i osiem ciągów ruchomych schodów. Podwieszane
sufity zrobiono z materiału
przypominającego szkło, dzięki czemu odbiją światło.
Gdy już wszystko będzie
gotowe, na klientów czekać

będzie w sumie 110 lokali.
Swoje punkty mają tu marki
debiutujące na płockim rynku: H&M, MediaMarkt, Stradivarius, Pure, KFC, Sephora, Marks & Spencer. Na piętrze znajduje się największa
w Płoc ku sa la za baw dla
dzieci, a jeszcze wyżej kompleks rekreacyjno-rozrywkowy (4 tys. mkw.) z kręgielnią, klu bem bi lar do wym,
wir tu al nym sa lo nem gier
i klubem fitness.
W Ma zo vii zna laz ło za trudnienie prawie 1000 osób.

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Otwarcie nastąpiło dokładnie
w południe 24 kwietnia. Klienci, którzy przyszli tego dnia mogli jednak czuć się trochę zawiedzeni. Mimo że przygotowano wiele atrakcji (czekały
symbole światowych stolic,
m.in. Empire State Building,
Statua Wolności, wieża Eiffla
i Big Ben, pokazy mody, barmanów itp.), to prace wykończeniowe nadal trwały, a kilka
sklepów, punktów gastronomicznych czy np. kręgielnia było
zamkniętych. Mimo tego chętnych do zobaczenia jak wygląda
nowy obiekt nie brakowało.

(m.d.)

W Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”
nastąpiły gruntowne zmiany w zakresie prowadzonej terapii. Dotyczą one zarówno modernizacji
bazy lokalowej, jak i organizacji pracy terapeutycznej – mówi Piotr Ostrowicki, dyrektor płockiej
placówki.
Dzięki modernizacji wszystkie pracownie przeniesiono do
sąsiadujących ze sobą pomieszczeń na parterze obiektu.
– Pozwoliło to na utworzenie
nowego działu terapeutycznego, jednorodnego warsztatu
składającego się z czterech sąsiadujących ze sobą pracowni:
arteterapii, komputerowej, sali
doświadczania świata i sali rehabilitacyjnej – wyjaśnia dyrektor. – Poza tym umieszczenie pracowni w odrębnej części budynku, poza oddziałem
z pokojami mieszkalnymi
wprowadza pewien ład, daje
możliwość stworzenia rytmu:
dom – terapia, gdzie dom jest
miejscem odpoczynku – tu się
mieszka, śpi, spożywa posiłki,
a pracownie terapeutyczne są
miejscem pracy, do której wychodzi się z domu, podobnie
jak w naturalnym środowisku.
Ustawa o pomocy społecznej
obliguje placówki do świadczenia form terapii uwzględniających indywidualne potrzeby
podopiecznych, adekwatne do
ich wieku, stanu zdrowia,
sprawności fizycznej, intelektualnej i psychicznej. W wielu
DPS mieszkańcy nie stanowią
jednorodnej grupy, co znaczenie utrudnia kadrze zadanie.
Tak też jest w DPS „Przyjaznych Serc”. – Zamieszkuje go
80 osób, w tym 50 dzieci i mło-

dzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz 30 osób dorosłych chorych psychicznie. Najmłodszy mieszkaniec ma 14 lat,
zaś najstarszy 90 lat. Stopień fizycznej sprawności i samodzielności mieszkańców jest również
bardzo zróżnicowany – mówi
Ostrowicki. W płockim DPS terapię podzielono na kierunki
wiodące i uzupełniające. – Wiodące to takie, które uznano za
najbardziej sprzyjające osiąganiu najlepszych rezultatów terapeutycznych. Pozostałe mają
uzupełniać podstawową terapię
– wyjaśnia dyrektor DPS.
Wśród wiodących kierunków
są m.in. arteterapia, terapia
z wykorzystaniem komputera,
terapia doświadczania świata,
kinezyterapia, fizykoterapia,
a uzupełniające to np. silwoterapia (wykorzystywanie kontaktu
z naturą), biblioterapia, stolarska, fotograficzna, zespół wokalno-teatralny, radiowęzeł, kawiarenka. W DPS „Przyjaznych
Serc” docenia się też rolę integracji ze środowiskiem lokalnym, dlatego mieszkańcy placówki biorą udział w różnych
wydarzeniach kulturalnych
i uroczystościach. Coraz więcej uczestników gromadzi też
doroczna impreza integracyjna
„Dzień Przyjaznych Serc” organizowana przez płocką pla(ab)
cówkę.

z redakcyjnej poczty
Wielkie podziękowania dla wszystkich, którym pamięć
o człowieku jakim był Darek Stolarski jest bliska.
17 października 1993 r. zginął w niewyjaśnionych okolicznościach Dariusz Stolarski, działacz podziemnych struktur Federacji Młodzieży Walczącej z lat 80. Po kilkunastu latach
przyjaciele (nie tylko z FMW) postanowili oddać mu cześć
i upamiętnić tego Wielkiego Polaka i Płocczanina. 24 października 2009 r., podczas obchodów 16. rocznicy śmierci
Darka, odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową. Prezydent Lech Kaczyński uhonorował pośmiertnie Darka Stolarskiego Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski.
W 2008 roku Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej wystosowało pismo do Prezydenta Płocka Mirosława Milewskiego o nazwanie imieniem Darka Stolarskiego ulicy w jego rodzinnym mieście. Wniosek stowarzyszenia przedłożono
komisji ds. nazewnictwa ulic pod przewodnictwem zastępcy
prezydenta Tomasza Kolczyńskiego. Udało się! 30 marca
2010 roku Rada Miasta podjęła uchwałę o nadaniu imienia
Dariusza Stolarskiego dla ronda przy ulicy Gałczyńskiego.
Stowarzyszenie FMW
Chwała bohaterom lat 80.

Na pierwsze zakupy wybrały się tłumy klientów
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Bez wąskiego gardła Odnawianie ulic
Skrzyżowanie Alei Kilińskiego i Jachowicza zostanie przebudowane.
Dzięki nowym rozwiązaniom kierowcom łatwiej będzie przejechać przez
ten rejon miasta.

Tegoroczna zima dla dróg nie była łaskawa.
Łatanie dziur w wielu przypadkach nie ma sensu, dlatego za pieniądze z budżetu miasta zostaną wykonane remonty.

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

W maju Miejski Zarząd
Dróg planuje odnowę nawierzchni ul. Warszawskiej i Placu
Dąbrowskiego. Nawierzchnie
asfaltowe są tu w złym stanie,
występują na nich nierówności, spękania i przełomy. Powoduje to utrudnienia w ruchu
pojazdów.
Wybrana w przetargu firma
zajmie się odnową nawierzchni o łącznej powierzchni
ponad 4,7 metrów kwadratowych. Wymienionych zosta-

nie również około 300 metrów krawężników oraz przeprowadzona będzie regulacja
wysokości niektórych studni,
kratek ściekowych i hydrantów. Robotnicy będą mieli
osiem dni roboczych na wyko na nie za da nia. Re mont
prowadzony będzie od poniedziałku do czwartku. Wykonaw ca udzie li mi ni mum
12 mie się cy gwa ran cji na
przeprowadzone przez siebie
(m.d.)
prace.

Projekt dla Obrońców
Po przebudowie powstaną po dwa pasy ruchu do skrętu w prawo i w lewo
Jadąc od zoo w kierunku kościoła „Stanisławówka”, na
wysokości 3 Maja kierowcy
napotykają wąskie gardło.
Skręcający w prawo, w stronę
Podolszyc blokują pas do skrętu w lewo do centrum lub odwrotnie. Sytuacja wynika z tego, że jeden pas ruchu rozdziela się jedynie na dwa. – Po
przebudowie skrzyżowania

kosztem części wysepki powstaną cztery pasy ruchu: po
dwa dla skręcających w każdą
stronę – mówi Małgorzata
Witczewska, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. – Ponadto zamiast jednego pasa tuż
przed skrzyżowaniem powstaną
dwa. Dzięki temu kierowcy będą mogli bez problemu zająć
wyznaczone pasy ruchu.

Obecnie trwa opracowanie
dokumentacji. Po jej ukończeniu, w czerwcu MZD ogłosi przetarg, który wyłoni
wy ko naw cę ro bót. We dług
za po wie dzi dy rek tor Wit czewskiej, prace polegające
na przebudowie skrzyżowania potrwają najpóźniej do
końca sierpnia.

(m.d.)

Rozdział kanalizacji
Trwają intensywne prace przy remoncie ul. Wyszogrodzkiej. Kierowcy już
przyzwyczaili się, że odcinka pomiędzy ul. Spółdzielczą a Zakładem Energetycznym należy unikać. Teraz napotkają kolejne utrudnienia na skrzyżowaniu
ul. Wyszogrodzkiej, Spółdzielczej i Południowej.

Ul. Obrońców Płocka 1920
roku znajduje się w centrum
miasta i ma długość 740 metrów, a szerokość jezdni wynosi 6 metrów.
Zakres opracowania obejmie przebudowę nawierzchni
jezdni, parkingu, zjazdów i
chodników. Wybrana w przetargu firma sporządzi projekty budowlane: branży drogowej, przebudowy oświetlenia
ulicznego, wodociągu z przyłą cza mi oraz ka na li za cji
deszczowej.
W skład te go ostat nie go
wejdzie projekt przebudowy
istniejącej kanalizacji na od-

cinku od ul. Chopina do Mickiewicza (220 metrów), budowy kanalizacji od ul. Mickiewicza do Lasockiego oraz
budowy tymczasowego przepię cia no wo pro jek to wa nej
ka na li za cji desz czo wej do
istniejącej kanalizacji ogólnospławnej (docelowo sanitarnej) u wlotu Alei Jachowicza – ok. 6 metrów.
Dla każdej z branży sporządzony zostanie również kosztorys z podziałem na dwa etapy: I – od Alei Jachowicza do
Mickiewicza i II – od ul. Mickiewicza do Chopina.

(m.d.)

Inwestycje w Górach
Miasto przygotowuje się do
bu do wy dróg osie dlo wych
wraz z kanalizacją deszczową
i in fra struk tu rą na osie dlu
Góry. W tym celu kupi dwie

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Drogowcy etapami częściowo będą wyłączać z użytkowania pasy ruchu na trzech odcinkach: jadąc ulicą Spółdzielczą
trudniej będzie skręcić w prawo
w kierunku centrum, utrudniony
będzie także – dla kierowców
jadących ul. Wyszogrodzką od
centrum – skręt w ul. Spółdzielczą i Południową. Przewidywany termin zakończenia prac na
skrzyżowaniu to 21 maja.
Utrudnienia spowodowane
są włączeniem kanalizacji
deszczowej z ul. Wyszogrodzkiej w ul. Południową i Spółdzielczą. Po remoncie nastąpi
rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową (powstanie nowa) i sanitarną.
Prace na Wyszogrodzkiej
rozpoczęły się 22 września
2009 roku i wykonuje je kon-

Do końca listopada powstanie dokumentacja
projektowa przebudowy ul. Obrońców Płocka
1920 r. To podstawa do przeprowadzenia
w przyszłości inwestycji przez miasto.

działki – zabudowaną i niezabudowaną – przy ul. Wysokiej o łącz nej po wierz chni
448 mkw. Cena wynosi 59
(m.d.)
tys. zł.

Remonty zasobów
Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu
sorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z
Płocka – lider, Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Usługowe
„Wereszczyński” oraz Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-In-
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stalacyjne Arkadiusz Wałęsa,
Marcin Rybicki i Lech Malara.
Według planów cały remont
powinien zakończyć się do 10
lipca i kosztować będzie ponad
(m.d.)
5 mln zł.

MZGM-TBS za twier dził
plan remontów na 2010 rok
w ad mi ni stro wa nych przez
sie bie bu dyn kach. Za kres
remontów i konserwacji został zaplanowany w oparciu
o przychody z czynszów.

Ogó łem na utrzy ma nie
techniczne zasobów w tym
roku spółka przeznaczy 1,4
mln zł, z czego 400 tys. zł zostanie wykorzystane na remonty, a 1 mln zł na konser(m.d.)
wację.
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Bo rozum nie śpi
Ruszyła tegoroczna edycja ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Wśród ponad
1000 gmin jest również Płock, który od kilku lat
bierze w niej aktywny udział.
Jak podaje Polska Agencja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w ciągu ostatnich lat zwiększyła się liczba
pijącej i upijającej się młodzieży, w szczególności dziewcząt.
W latach 1995-1999 dynamika
wzrostu spożycia napojów
alkoholowych należała do najwyższych w Europie. Picie alkoholu przez dzieci i młodzież
to tylko wierzchołek góry lodowej.
– Młody mózg jest szczególnie wrażliwy na działanie toksyn, w tym alkoholu i narkotyków – podkreślają autorki założeń programu „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”, który ma
pomóc młodym ludziom zrozumieć powagę problemu,
a także dać niezbędne narzędzia w walce z nim, chociażby
umiejętność mówienia „nie”.

nej zaś hasłem „Mogę więcej,
bo rozum nie śpi”. W pakiecie
są m.in. ulotki edukacyjne,
ga dże ty (na lepki, ba lo ny),
plakaty, informacje o konkursach, scenariusze lekcji i przewodniki. Oprócz tego samorząd został za opa trzo ny
w ulotki dla dorosłych odbiorców: dla kierowców (o paradoksie złudzenia o wytrzeźwieniu), dla rodziców (o pro-

blemie dopalaczy), dla sprzedawców alkoholu. Pakiet zawiera ponadto plakat „Trzeźwi dla trojga”, który porusza
temat abstynencji w czasie
ciąży. Każdy samorząd – po
zakoń czeniu kampanii –
otrzyma specjalny, jubileuszowy certyfikat.
Na wrzesień zaplanowano
ogólnopolską
konferencję,
a ostatnim zadaniem tegorocznej kampanii będzie konkurs
filmowy dla klas i świetlic.
Ciekawą inicjatywą tegorocznej kampanii jest „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela” – e-learningowy kurs –
zawierający wiedzę z psychologii i pedagogiki.
Więcej na stronie www.trze(rł)
zwyumysl.pl

Atrakcyjnie o zagrożeniach
W tym roku motywem przewodnim wszystkich działań
jest dbałość o kondycję psychiczną, czyli o dobrze funkcjonujący mózg. Do akcji
przystępują głównie szkoły
podstawowe, gimnazja, kluby
profilaktyki środowiskowej
i miejskie świetlice realizując
wszelkiego rodzaju gry rekreacyjne czy sportowe, zabawy
lub akcje związane z profilaktyką uzależnień. Biorą też
udział w konkursach (w tym
roku organizatorzy zaplanowali ich 7, pięć – indywidualnych
dla dzieci i dwa – zespołowe).
Dla przykładu Gimnazjum nr 8
realizując w ramach kampanii
takie programy jak „Uzależnienie, nałóg – Twój wróg”
i „Wybieram życie bez alkoholu” rusza w maju na zieloną
szkołę, a 23 czerwca organizuje festyn profilaktyczny pod
hasłem „Zatrzymaj się, pomyśl, zdecyduj”.

Dla dzieci i dorosłych
Do każdego samorzą du,
który zgłosił się do „ZTU”
trafił pakiet specjalnie skonstruowanych materiałów profi lak tycz no -e du ka cyj nych.
Dla dzieci ze szkół podstawowych pomoce edukacyj ne
oznaczono logiem „Wię cej
rozumiem, bo główka pracuje”, dla młodzieży gimnazjal-

Profilaktyka ratuje życie
Najczęstszym w Polsce kobiecym nowotworem złośliwym jest rak piersi. Od początku lat 60. obserwuje się
w naszym kraju rosnącą zachorowalność na ten nowotwór. Jednak dałoby się uratować rocznie 2,5 tys.
kobiet. Za to, że tak się nie dzieje, w 80 proc. odpowiada zbyt późna diagnoza.
Podobnie wygląda sprawa
z rakiem szyjki macicy. Można go łatwo wykryć nawet
we wczesnym stadium rozwoju. Co roku około 3,5 tys. Polek dowiaduje się, że cierpi na
tę chorobę, a połowa z nich
umiera, bo zgłosiła się do lekarza zbyt późno.
Dlatego samorząd Płocka zachęca mieszkanki naszego mia-

sta do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych.

Badania cytologiczne
Adresowane są do kobiet
w wieku 25-59 lat, które nie
miały wykonywanej cytologii w ramach NFZ w ciągu
ostatnich 3 lat. Można je wykonać w następujących placówkach:

Program dla mężczyzn
Do 14 maja mogą zgłaszać się placówki zdrowia, które chcą zrealizować program profilaktyki i wczesnego
wykrywania nowotworów prostaty.
Zadanie realizowane jest ze
środków budżetu miasta od
2002 roku. Adresowane jest do
mężczyzn w wieku 40 i więcej
lat, mieszkających w Płocku,
którzy dotychczas nie leczyli
się z powodu schorzeń gruczołu krokowego. Celem programu jest zmniejszenie umieralności mężczyzn z powodu nowotworów prostaty. W ubieg-

łym roku z badań skorzystało
465 osób.
Zainteresowane placówki
wszystkie informacje o programie (formularz oferty, przygotowanie i warunki składania
ofert) znajdą na stronie Urzędu
Miasta www.ump.pl. Oferty
należy składać w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3 do 14
maja do godz. 15.30. (m.d.)

W trosce o zdrowie płocczan
Prezydent Płocka ogłosił konkursy ofert na realizację
programów profilaktycznych.
Przedmiotem konkursu jest
wybór realizatorów programów
profilaktycznych: badań przesiewowych „Biała Sobota”,
szczepień przeciwko meningokokom, szczepień przeciwko
grypie, programu edukacji
przedporodowej.
Celem programu „Biała Sobota 2010” jest zwiększenie dostępności do porad specjalistycznych oraz wykrywalności
chorób przewlekłych we wczesnym stadium. Program obejmuje następujące porady: alergologiczne, okulistyczne, dermatologiczne, neurologiczne, kardiologiczne, laryngologiczne,
pulmonologiczne, reumatologiczne, psychiatryczne, urologiczne, endokrynologiczne
oraz z zakresu profilaktyki jaskry (diagnostyka podstawowa
+ pogłębiona).
Celem programu edukacji
przedporodowej jest przygotowanie przyszłych rodziców do
porodu, przekazanie wiedzy na
temat przebiegu ciąży, porodu

i połogu, a także promocja karmienia naturalnego i stymulacja
zachowań prozdrowotnych.
Program profilaktycznych
szczepień przeciwko grypie
skierowany jest do płocczan od
65. roku życia. Celem programu
zdrowotnego jest zmniejszenie
liczby zachorowań na grypę
i występowania powikłań pogrypowych.
Program profilaktycznych
szczepień przeciwko meningokokom adresowany jest do dzieci do 16. roku życia. Celem programu zdrowotnego jest zmniejszenie liczby zachorowań spowodowanych meningokokami.
Oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta UMP, ul.
Zduńska 3 lub przesłać na adres:
Urząd Miasta Płocka, 09-400
Płock, Pl. Stary Rynek 1. Ostateczny termin składania ofert
upływa 5 maja 2010 r. o godz.
15.30.
Szczegóły
na
stronie:
bip.ump.pl w zakładce komuni(bp)
katy i ogłoszenia.

– Orlen Medica, ul. Chemików 7; tel. 24/ 365 09 19, 24/
365 09 40,
– Orlen Medica, ul. Otolińska
8; tel. 24/ 366 91 05, 366 91 06,
– NZOZ Joly-Med., ul. Jasna
13; tel. 24/ 268 66 60,
– NZOZ Intermed, ul. Gradowskiego 26; tel. 24/ 262 70 96,
– Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Medyczna 19; tel.
24/ 364 62 67,
– Płocki Zakład Opieki
Zdrowotnej, ul. Miodowa 2;
tel. 24/ 364 53 18,
– NZOZ Salus, ul. Zapłotek
30, tel. 24/ 264 84 90,
– Gabinet Ginekologiczny
Marek Pazdrak, ul. Hubalczyków 11; tel. 24/ 362 78 60,

– Gabinet Ginekologiczny
Paweł Hadrowicz, ul. Armii
Krajowej 2A; tel. 24/ 367 37 07.

Badania mammograficzne
Mogą z nich skorzystać kobiety w wieku 50-69 lat spełniące
jeden z następujących warunków: w ciągu 2 ostatnich lat nie
miały wykonywanej mammografii w ramach NFZ; otrzymały w 2008 r. pisemne wskazania
do wykonania ponownej mammografii po roku; nie miały
wcześniej stwierdzonej zmiany
nowotworowej piersi. Badanie
można wykonać w NZOZ Centrum Medyczne „Omega”, ul.
Królewiecka 24 A, tel. 24/ 269
26 20 lub 24/ 367 63 41. (ab)
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Pia sek na Sta rów ce
Od najmłodszych lat interesował się muzyką i śpiewał. Zaczynał w szkolnym zespole Cavatina, jako jedyny wokalista wśród ośmiu dziewcząt. Rozgłos przyniosła mu założona na kieleckim WSP „Mafia” i rola w serialu „Złotopolscy”.
Kolejny sukces zawdzięcza współpracy z Robertem Chojnackim przy krążku „Sax&Sex”. Początkowy Andrzej
„Piasek” Piaseczny miał napisać jedynie teksty na tę płytę, a w rezultacie zaśpiewał prawie wszystkie piosenki.
Album z takimi szlagierami jak „Budzikom śmierć”, „Prawie do nieba” i „Niecierpliwi” odniósł ogromny sukces.
Rozszedł się w ponad 800 tysiącach egzemplarzy, a piosenki przez długi czas nie schodziły z pierwszych miejsc
list przebojów. W styczniu 1998 roku ukazał się pierwszy solowy album Andrzeja Piasecznego, zatytułowany
po prostu „Piasek”. W kilka miesięcy osiągnął status „Platynowej Płyty”. Single „Mocniej?” i „Jeszcze bliżej”
szybko stały się przebojami. Na krążku znalazła się także piosenka „Pogodniej (Złoty środek)” z serialu „Złotopolscy”, w którym od 1997 roku można oglądać go w roli Kacpra Górniaka. W 1999 roku Piasek wystąpił na
Festiwalu Piosenki Krajów Nadbałtyckich w Karlsham, gdzie piosenką „Jeszcze bliżej” wyśpiewał II nagrodę jury i tę najcenniejszą – Nagrodę Publiczności.
W 2005 r. wydał płytę „Słowa”, z piosenkami do wierszy Jana Pawła II. Singiel z tej płyty, zatytułowany
„Z głębi duszy”, przyniósł mu nagrodę „Bursztynowego Słowika” na sopockim festiwalu. Piasek otrzymał także
od Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko” honorowy tytuł oraz magiczną statuetkę i dyplom Przyjaciela Zaczarowanego Ptaszka. W kwietniu 2006 r. odbyła się premiera widowiska taneczno-muzycznego pt. „Pasja”,
przygotowanego z okazji Wielkanocy przez artystów Filharmonii Świętokrzyskiej, Kielecki Teatr Tańca i chór
„Fermata”. Główną postacią spektaklu był Judasz, w którego wcielił się Andrzej Piaseczny. Marią Magdaleną
była Justyna Steczkowska.
Na ubiegłorocznym festiwalu w Opolu został potrójnie nagrodzony – SuperJedynkami – w kategoriach Artysta
Roku, Przebój roku – „Chodź, przytul, przebacz” oraz SuperWystęp.
W listopadzie 2009 ukazała się koncertowa płyta Piaska „Na przekór nowym czasom – live”. Materiał na nią został
zarejestrowany podczas jesiennej, wspólnej trasy koncertowej z Sewerynem Krajewskim. W dniu premiery płyta osiągnęła status złotej płyty!
W styczniu Piasek odebrał TELEKAMERĘ w kategorii Muzyka.

Fort Wayne w obiektywie młodych płocczan
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Urząd Miasta Płocka zapraszają do Domu Darmstadt
na otwarcie wystawy fotograficznej w ramach XII Pikniku Europejskiego.
W tym roku przypada 20. rocznica współpracy z miastem partnerskim Fort Wayne, w stanie Indiana (USA).
Jedną z jej form jest, zapoczątkowana w 2004 roku, wakacyjna wymiana uczniów Małachowianki z uczniami
szkoły partnerskiej liceum Bishop Dwenger High School pod nazwą Global Students Exchange Project. W 2008
roku do projektu dołączyło Liceum im. Władysława Jagiełły, które współpracuje ze szkołą Canterbury High.
Wymiana uczniów to nie tylko uczestnictwo w zajęciach szkolnych (rok szkolny w USA zaczyna się w połowie sierpnia), ale przede wszystkim odkrywanie realiów codziennego życia typowej amerykańskiej rodziny
i zwiedzanie najciekawszych zakątków stanu Indiana i Illinois. Pozwala także na konfrontację wcześniejszych
wyobrażeń o życiu w Stanach Zjednoczonych z wrażeniami i doświadczeniami wyniesionymi z pobytu w tak
odległym a równocześnie bliskim nam kraju.
Zapraszamy na wystawę fotografii wykonanych przez Piotra Mikołajczyka, Justynę Gajewską, Adriannę Dąbrowską, Oskara Bednarskiego, Jakuba Kiciaka podczas ich pobytu w Fort Wayne w latach 2007-2009.
Otwarcie 8 maja o godz. 17.30 w Domu Darmstadt. Ekspozycja czynna do 23 maja. Wstęp wolny.

Prąd stale zmienny
Nareszcie. Muzyczna stacja kosmiczna LAO CHE ląduje na Starym Rynku w Płocku. Zespół zagra, podobnie jak przed rokiem,
na Pikniku Europejskim. Będzie to pierwszy w rodzinnym mieście koncert promujący najnowszy krążek „Prąd stały / Prąd zmienny”. Płyta – do czego większość fanów zdążyła się już przyzwyczaić – jest inna od wszystkich pozostałych. Mamy tu trochę
industrialu, trochę zimnej fali, ale z drugiej strony jest też
powrót do muzycznych korzeni, do „Guseł” – pierwszej płyty
zespołu. Jak brzmi płyta na żywo będzie się można przekonać już
9 maja od godz. 20 na scenie przed ratuszem.

COMEDI CLUB /Modena, Włochy/

CAROLINE’S CUBE /Darmstadt, Niemcy/
Ten młody – stażem jak i wiekiem muzyków – zespół rockowy
z Darmstadt już się przygotowuje do występu w Płocku. Tworzą go:
osiemnastolatkowie – Julia Rösner (gitara) i frontmen Philipp
Schledt oraz dziewiętnastolatkowie, Manuel Wendel (perkusja) oraz
basista Bastian Dörig.
Jak sami mówią tematy muzyczne wirują na sali prób niczym
kostka (ang. cube) do gry. W ten sposób tworzą interesujące,
wpadające w ucho, melodie, które sprawiają słuchaczom radość.
To rock o wielu obliczach, który – jak twierdzą nasi niemieccy
przyjaciele – zachwyca i porywa.
Będzie się można o tym przekonać już wkrótce na Starym Rynku.

THE WORKERS /Płock, Polska/

Kolejna „świeża krew” to reprezentan
ci „rapcore’a” z Płocka. Piotr „Skóra” Dobaczewski (perku
sja), Piotr Pięta (gitara),
Bruno „Bruniarz” Sawicz (wokal) i Mi
chał „Biały” Białecki (bas) o tym, że będą tworzyć zes
pół zdecydowali w grudniu 2008 roku. W
2009 roku
rozpoczęli działalność w Młodzieżo
wym Domu
Kultury. The Workers brał udział w wie
lu konkursach i płockich przeglądach. Grupa
łączy rock
z elementami funky oraz rapowanym
wokalem.

Zespół tworzą Emiliano Mazzoni, Rober
to Falsetti, Gianfranco Zanotti, Mirko Zanni. Ścieżką muzyczną
podążają już od 2004 roku.
Przez te sześć lat zespół zjeździł kilka
festiwali m.in. w Modenie,
Arezzo, Bari (wszystkie we Włoszech).
Kilka z nich udało im się wygrać, m.in. „Roadie Rock Festival”,
który odbywał się w Casina
i „Pieve Rock Festival” w 2006, a tak
że „Forli for peace” w 2009.
W 2005 roku wydali swój pierwszy
longplay „Comedi Club”,
a drugi – „Alcool Juke Box” – w 200
7 roku. W Internecie znajdziecie ich na www.myspace.com/comedic
lub

DODATKOWY CUKIER /Płock, Polska/
Zespół powstał w maju 2009 roku. Cztery miesiące później
został wyróżniony podczas przeglądu „Promocja Młodych” w MDK,
zdobywając salę prób. Ma za sobą kilka koncertów prywatnych.
W styczniu 2010 r. wystąpił na Starym Rynku w Płocku podczas finału Wiel
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pomiędzy funk’iem i soul’em oraz smooth jazz’em. W jego skład wchodzą:
Marta Złakowska – wokal, Mateusz Chełstowski – bass, Wojciech Piszczyński – gitara, Dominik Zduniak – perkusja, Jakub Jabłoński –
instrumenty klawiszowe, Tomasz Gorczyca – saksofon, Bartłomiej
Żółtowski – trąbka, Szymon Białorucki – puzon.

MUZYKOTERAPIA

DAVID TODORAN /Fort Wayne, USA/
Podobno jego piosenki są nawiedzane przez niespokojne dusze poszukujące swego
miejsca. Ich opowieści są często konfrontowane z pozornie obszerną przestrzenią, w jakiej żyją społeczeństwa środkowej Ameryki. To poczucie miejsca szczególnie przenika
wydany przez mieszkańca Indiany w 1998 roku album „Solstice” oraz jego kontynuację
– „Under My Skin”. Obydwa albumy były produkowane przez legendę korzennego rocka i alternatywnego country Iana Spanica, którego talent do oszczędnych, gitarowych
aranżacji wyszedł na dobre narracjom rustykalnego rocka Todorana.
Nagrania produkowane przez Spanica zachwyciły słuchaczy w USA i całej Europie.
Po powrocie do domu, David i zespół towarzyszący – The Mobile Homewreckers,
zdobyli kilka nagród Whammy w ankietach przeprowadzonych przez magazyn WhatzUp Entertainment Weekly.
W 2000 roku niemiecka ulfTone Music wydała na licencji „Solstice” w europejskiej
dystrybucji, a rok później – „Under My Skin”. Trasa europejska doprowadziła
do współpracy z berlińskim zespołem Dziuk’s Kuche. Latem 2002 roku David wraz
z grupą zebrali się w Berlinie na nagranie kolekcji piosenek. Tak powstał album
„Luck In This Life”, który jest trzecim, jak do tej pory, wydawnictwem dla ulfTone.

Od kilku lat w ramach Pikniku Europejskiego
organizowana jest „Majunia”, czyli koncert
muzyki klubowej.
W tym roku wystąpi na niej Muzykoterapia,
która ma na swoim koncie płytę wydaną
w 2006 roku nakładem Asfalt Records.
Pomysłodawcami projektu są Iza Kowalewska, Dominik Trębski oraz Wojtek Traczyk.
Muzykoterapia przygotowuje materiał na nową płytę – nie ustając w poszukiwaniach muzycznych zahacza o brzmienia z lat 60.
Wielbiciele zespołu nie muszą jednak obawiać się całkowitej zmiany obranego kierunku
muzycznego. Na koncercie usłyszymy utwory
z poprzedniej płyty jak i premierowe wykonania
nowych, które ukażą się już w 2010 roku. Początek w sobotę 8 maja o godz. 20.
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Tam jest miłość do Polski
Powstający w Płocku „retro podręcznik języka polskiego” to odpowiedź
na „knoty”, które proponują współczesne wydawnictwa szkolne.
To również – jak mówią jego twórcy – wielki eksperyment dydaktyczny.
I nie ma w tym cienia przesady.

FOT. RADOSŁAW ŁABARZEWSKI

Od trzech lat spotykają się
co miesiąc w Młodzieżowym
Domu Kultury i czytają... głośno. – Czytamy wielką literaturę światową. Chcemy pokazać
jej piękno w czasach, kiedy jest
niechęć do czytania w ogóle –
mówi Tomasz Zbrzezny, filozof, który wspólnie z żoną Elżbietą oraz Wiesławem Kopciem (oboje są polonistami)

Tomasz Zbrzezny,
propagator
dobrej literatury
organizują „Głośne czytanie
nocą”. W kwietniu zajęli się
dziełami braci „Moskali” –
Gogola, Czechowa i Tołstoja.
Wspólnie też zajmują się redagowaniem „Zeszytów Jagiellońskich” – pisma naukowo – literackiego (w formie
e-book’a) dostępnego na stronie internetowej Liceum im.
Władysława Jagiełły www.jagiellonka.plock.pl. Wielki eksperyment dydaktyczny, któremu patronuje Muzeum Litera-

tury im. A. Mickiewcza
w Warszawie, to „dziecko”
tych dwóch projektów i miłości do dobrej literatury.

To skandal
Przerażeni niskim poziomem
współczesnych podręczników
szkolnych postanowili pomóc
młodzieży w dotarciu do tekstów bardziej wartościowych.
– W ramach „Głośnego czytania nocą” proponujemy m.in.
gigantów polskiej historii literatury urodzonych przed
umowną datą 11 listopada
1918 roku, to znaczy tych uczonych, którzy całkowicie zostali
ukształtowani jeszcze pod zaborami oraz tych z dwudziestolecia międzywojennego – mówi
Zbrzezny. – Uważamy, że język
współczesnych podręczników
jest po prostu niedopuszczalny.
Przed wojną podręczniki pisali
wielcy uczeni, którzy sami te
teksty „przeszli”, przemyśleli,
przeżyli. Teraz korzysta się
z opracowań i streszcza się
streszczenia. To skandal.
W klasykach urzeka go
piękna polszczyzna. – Tam jest
duch, tam jest miłość do Polski, której wtedy nie było na
mapach. Wielu z tych autorów
nawet nie dożyło do wolności.
Dziś nikt o nich nie pamięta.
Wszystkie czytane teksty znaleźć można później w „Zeszytach Jagiellońskich”.

Retro konsylium
– W maju będziemy czytali
Antoniego Mazanowskiego,
który był autorem podręcznika

na studiach nauczycielskich
przed wojną. Pokażemy na jakich tekstach była wychowana
cała formacja nauczycieli. Będą też teksty Aleksandra
Brücknera – giganta naszej
humanistyki. We wrześniu będziemy czytali fragmenty słynnej monografii o Mickiewiczu
Józefa Kallenbacha – książka
sen, której wiele lat szukałem
po antykwariatach – zapowiada Zbrzezny.
Warto wspomnieć, że materiały źró dło we po cho dzą
z prywatnej biblioteki państwa Zbrzeznych. Co prawda
książki te są w najważniejszych polskich bibliotekach,
ale dostęp do nich ma niewielu, nie mówiąc już o możliwości kopiowania. Dlatego ekspery ment triumwiratu –
Zbrzeźni – Kopeć – śmiało
można nazwać wielkim. Powstaje ogromna baza tekstów,
fantastycznie opisująca polską literaturę, napisana przez
ludzi, którzy kochali Polskę,
której nie mieli.
– Moim marzeniem jest, aby
powstało konsylium, w którym
z każdej szkoły będzie jeden polonista i żebyśmy wspólnie się
wspierali, które teksty dać.
Chciałbym, żeby miało ono wymiar międzyszkolny lub ponadszkolny, a może i ogólnopolski
– tłumaczy Zbrzezny. – Ja
przecież nawet nie jest polonistą, jestem tylko filozofem.
Zbrzezny złożył ofertę kilku
polonistom i czeka, ale nie bezczynnie. Czyta.

Radosław Łabarzewski

Z trollem za pan brat
Za sprawą slajdów i opowieści Agnieszki Sosnowskiej będzie można przenieść się do niezwykle urokliwej i fascynującej Norwegii.
– Norwegia to kraj niezwykły. Malownicze fiordy głęboko wcinają się w ląd, wszędzie
dookoła stromo opadające
ściany skalne oraz jęzory lodowcowe, które schodzą do
dróg i osad ludzkich. To kraj
niezliczonej liczby tuneli drogowych, które niejednokrotnie
łączą ze sobą zupełnie inne
światy. W pięknych lasach
spotykamy tysiące jezior o czystej, krystalicznej wodzie.

A podążając na północ przenosimy się w krainę tundry
i świata niezachodzącego latem słońca. Na drodze trzeba
uważać, bo można spotkać
trolle, to one tutaj królują, razem z wielką przyrodą – opowiada Agnieszka Sosnowska.
W lipcu 2009 roku wraz
z grupą przyjaciół wybrała się
w podróż samochodową do
Norwegii. Łącznie przejechali
około 7,5 tys. km, jadąc z War-
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szawy aż za koło podbiegunowe północne. – Moja opowieść
będzie o tym, jak tanio podróżować, po najdroższym kraju
Europy oraz jak dotrzeć
w miejsca, o których nie piszą
w przewodnikach – zachęca
(m.w.)
Sosnowska.
Dom Darmstadt, pokaz slajdów „W krainie wody, lodu
i trolli – Norwegia”, 11 maja
godz. 18, wstęp wolny.

Kabaret Neo-Nówka, jedna z gwiazd
Płockiej Nocy Kabaretowej

Niech się śmieje 1 maja
Gospodarzem imprezy mają być Paranienormalni,
a oprawę muzyczną zapewnią Żarówki. Zapraszamy
na IV. edycję Płockiej Nocy Kabaretowej.
1 maja w amfiteatrze nastąpi
starcie tytanów polskiej satyry.
Wystąpią: Kabaret Neo-Nówka, Marcin Daniec, Grupa MoCarta, Kabaret Nowaki, Kabaret Smile, Kabaret Skeczów
Męczących, Kabaret Paranienormalni, Katarzyna Piasecka,
Formacja Chatelet, Grzegorz

Halama. Początek o godz. 19.
Bilety – w cenie 30 i 50 zł – do
nabycia w Centrum Informacji
Turystycznej przy Starym Rynku 8, w empikach lub poprzez
Internet (www.ticketpro.pl).
Tym, którym nie uda się kupić
biletu pozostaje włączenie tele(rł)
wizyjnej „Dwójki”.

Wiolonczela dla skrzypka
Bohaterem trzeciej odsłony „Mazovia Goes Baroque”
w Płocku będzie japoński skrzypek Ryo Terakado.
Niezwykłą muzyczną przygodą będzie z pewnością spotkanie z instrumentem, który na
scenie muzycznej, po kilkusetletniej przerwie, pojawił się zaledwie kilka lat temu. Violoncello da spalla to niewielka
rozmiarami wiolonczela, na
której gra się w sposób przypominający bardziej grę na
skrzypcach niż na wiolonczeli.
Dzięki temu repertuar wiolonczelowy stał się dostępny dla
skrzypków, a ci, jak przyjeżdżający do Płocka Ryo Terakado, czym prędzej zajęli się jednym z najbardziej fascynujących i lubianych zbiorów Jana
Sebastiana Bacha, a mianowicie cyklem 6 suit na wiolonczelę solo. Cztery wybrane z tego
zbioru Suity zostaną wykonane
na koncercie w Płocku.

Małgorzata Bąkowska

Sala Koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej, ul. Kolegialna 23, 8 maja godz. 18,
Bilety: 15 zł (normalny), 10 zł
(wejściówka)

Patsy Gamble zagra później
Koncert brytyjskiej saksofonistki jazzowej, który miał się odbyć 16 kwietnia, ze względu na żałobę narodową został przeniesiony. Z Patsy Gamble i jej zespołem płocczanie będą mogli
spotkać się 13 maja.
Na 12 maja przełożony został także koncert Tymona
Tymańskiego.
(rł)
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Dziewczyny do szachów
Zaczynaliśmy od 3 drużyn, a dziś mamy ich osiem, łącznie 32 zawodników. Jest nieźle – uważa Tomasz Zbrzezny, który prowadził III Szachowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych.
Rozegrane zostały 19 kwietnia w III Liceum Ogólnokształcącym. Wygrała drużyna V LO,
po bardzo wyrównanej i zażartej
walce z Jagiellonką (II miejsce)
i Małachowianką (III miejsce).
Czwarte miejsce zajęli gospodarze – III LO.

lat temu. Dlatego wielką sprawą
jest przetrwać, utrzymać dyscyplinę.

Trudna dyscyplina
Zbrzezny – filozof, nauczyciel akademicki, współtwórca
internetowego retro podręcznika i Zeszytów Jagiellońskich oraz sędzia szachowy –
uważa, że cały system wychowawczy nie sprzyja sportowi. W dobie kapitalizmu –
systemu konkurencji – szkoła
powinna kształtować młodego człowieka w duchu rywalizacji. Jego zdaniem tendencja
jest raczej przeciwna.

Młodzież się zniechęca

Absolwenci Małachowianki spotykają się na zjazdach
ogólnych co pięć lat. W tym roku będą świętować 830-lecie swojej szkoły.
Najłatwiej dotrzeć na zjazd
płocczanom, ale przybywają
także absolwenci z różnych rejonów Polski, a nawet z zagranicy. Organizatorzy spodziewają
się około 500 uczestników.
W tym roku impreza potrwa
od 11 do 13 czerwca. – XVII
Zjazd Małachowiaków tradycyjnie rozpocznie się od złożenia
kwiatów na grobach nauczycieli
związanych z naszą szkołą. Następnego dnia weźmiemy udział
we mszy świętej w kościele farnym – wyjaśnia Jacek Kaczyński, prezes Towarzystwa Wychowanków, Wychowawców i
Przyjaciół Gimnazjum i Liceum
im. Marsz. St. Małachowskiego.
W programie spotkania jest też
odsłonięcie herbu „Małacho-

wianki” nad nowym wejściem
od ul. Teatralnej oraz spotkania
roczników, zwiedzanie szkoły,
koncert w wykonaniu absolwentów i uczniów. W komitecie
honorowym zjazdu zapowiedzieli swój udział m.in. były
premier Tadeusz Mazowiecki,
absolwent „Małachowianki”,
prezydent Płocka Mirosław Milewski i inne osobistości świata
polityki, biznesu, kultury.
Sylwetki znanych Małachowiaków zostaną przypomniane
na wystawie zorganizowanej
w Książnicy Płockiej.
Zjazd zakończy się piknikiem.
Szczegóły organizacyjne w sekretariacie szkoły – tel. 24 366
36 00, piknik@malachowianAlina Boczkowska
ka.pl.

Przed jubileuszem pięćdziesięciolecia (7)

Budowlanka we wspomnieniach

Zwycięska trójka z V LO

40-lecie III LO

Aktywni i samorządni
Długą i piękną tradycję ma samorządność w naszej szkole. Cała społeczność uczniowska jest Zgromadzeniem
Ogólnym Samorządu. Gospodarze klas tworzą Radę
Samorządu, która zgłasza kandydatury do Zarządu Rady
i wybiera najlepszych. To na nich spadają liczne obowiązki: miłe, niemiłe i obojętne emocjonalnie.

Najfajniejsze są najstarsze
imprezy, które kochają nasi
uczniowie: Festiwal Piosenki
Rozmaitej, Otrzęsiny dla uczniów klas pier wszych czy
Dzień Humanisty. Każda z takich imprez ma już swoją historię i zasługuje na oddzielny
akapit. W pełnych fantazji
głowach rodzą się nowe, np.
Karaoke po angielsku. Przy
okazji innych, np. Kolędowa-

(rł)

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Inicjatorem turnieju, który
ze szkolnego przerodził się w
międzyszkolny, był Grzegorz
Gołębiewski (nauczyciel III
LO), przy wsparciu Bogdana
Majewskiego.
– Jest sporo zdolnej młodzieży. Jedynie mogę ponarzekać na
sposób wychowania dzieci. Szachy są sportem trudnym, wymagającym pracy, odporności psychicznej, umiejętności uczenia
się, bo to jest sport na granicy
sztuki i nauki. Współczesna młodzież, gdy zaczynają się trudności, zmienia dyscyplinę na łatwiejszą – uważa Tomasz
Zbrzezny, który od wielu lat
prowadzi zajęcia szachowe
w Młodzieżowym Domu Kultury (w każdą sobotę od godz. 9).
Przychodzą na nie zarówno sześcio- siedmiolatki, jak i młodzież ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. – Dziś trudno jest wychować zawodnika
kompletnego, który chciałby
brać udział w zawodach i mistrzostwach – podkreśla Zbrzezny.
– To zjawisko powszechne w całej Polsce. W turniejach bierze
udział jedna trzecia ludzi w stosunku do tego, co było 10 – 15

Mimo to Płock ma dobrych
zawodników, którzy mogliby
star to wać w tur nie jach,
takich jak liga mazowiecka,
ale że by wy sta wić do
nich drużynę potrzeba jest
dziewcząt, a tych brakuje od
kilku lat.
– Szachy są sportem trudnym, ale uczą autoanalizy.
Partię można odtworzyć. To
bardzo przydatna cecha w życiu, żeby o własnych uczynkach roz my ślać w ka te go riach następstw lub błędów,
które należy skorygować –
dodaje Tomasz Zbrzezny.

Z sentymentu do szkoły

nia, zbiera się fundusze na cele charytatywne. Zresztą liczba ak cji cha ry ta tyw nych
w naszej szkole godna jest
ak tyw no ści ma łej fun da cji
pozarządowej!
W skład Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzi
Rzecznik Praw Ucznia. To on
bierze na swe młodzieńcze barki
wyjaśnianie trudnych spraw
związanych z ewentualnymi

„konfliktami interesów”. Zna
doskonale regulamin, wewnątrzszkolny system oceniania,
statut szkoły i potrafi śmiało formułować niezależne opinie.
Wszystkie działania Samorządu
pomagają zrealizować nasi nauczyciele – ludzie twórczy i świadomi trudu wychowania do społeczeństwa obywatelskiego.
Działacze samorządu, choć
zapaleni i ambitni, potrzebują
też wsparcia. Nie jest łatwo pracować społecznie i utrzymać
wysoką średnią ocen. Na posiedzeniach rad pedagogicznych,
kiedy Zarząd składa sprawozdanie, trzeba wysłuchać dzielnie
także krytycznych opinii. Bardzo szanujemy wysiłek młodzieży, która wraz ze swoimi nauczycielami buduje wizerunek
„Trzeciego”.Grażyna Rybicka

Jan Szumański w Zespole
Szkół Budowlanych nr 1 w
Płocku w latach 1965 – 1986
pracował jako nauczyciel fizyki,
a w okresie 1986 – 1995 był zatrudniony na część etatu. Jak
wspomina, w miarę przybywania nowych kierunków, wzrastała liczba uczniów. – Dobrze
mi się pracowało zarówno w
szkole dziennej, wieczorowej, jak
i w Technikum Kształcenia Ustawicznego, do którego uczęszczała młodzież po ZSZ oraz średniej, która chciała zdobyć konkretny zawód – wspomina pan
Jan. Doskonale pamięta jak starał się zachęcić uczniów do zainteresowania swoim przedmiotem. Szkoła miała pracownię tylko w części wyposażoną w pomoce dydaktyczne, dlatego też
we własnym zakresie starał się
zdobyć pomoce, dzięki którym
łatwiej było uczniom przyswoić
materiał. Niejednokrotnie mobilizował chłopców do wykonywania prostych przyrządów, np.
peryskopów.
Z uśmiechem, ale i z łezką w
oku wspomina tamte lata. Szczególnie utkwiły mu w pamięci
klasy kierowców – jak mówi –
były to dobre klasy. Wielu zdolnych uczniów po ukończeniu
ZSZ kontynuowało naukę w
technikum, a później na wyższych uczelniach. Miło wspomina też klasę o profilu mechanik
maszyn budowlanych, której był
wychowawcą. Niektórzy ucznio-

wie, chcąc zdobyć uprawnienia
m.in. na dźwigi, dojeżdżali do
Wrocławia. Te wyjazdy organizował im pan Wójcik. Szumański mówi, że był dumny z tej klasy, bo właśnie dzięki tym uprawnieniom, uczniowie mogli „rozwijać skrzydła”.
Bardzo pozytywnie wspomina Radę Pedagogiczną, która w
podejmowaniu decyzji była jednomyślna, nie było w niej nieporozumień. Część nauczycieli stanowili dochodzący inżynierowie
z budowy. Zdaniem pana Jana,
to właśnie oni byli skarbem dla
szkoły – przynosili informacje
na temat nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i różne nowinki budowlane. Inżynierowie
niejednokrotnie zabierali uczniów na wycieczki m.in. na budowę szpitala na Winiarach.
Według pana Jana były one ciekawym uzupełnieniem teoretycznych zajęć w szkole i mobilizowały uczniów do nauki.
Jednym z wydarzeń, które
zapisały się w pamięci nauczyciela jest udział w ogólnopolskiej akcji odbudowywania
Fromborka dla uczczenia 500.
rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. W wakacje przez cały
miesiąc w roku 1967 i 1968 Jan
Szumański i 20-osobowa grupa
uczniów z „Budowlanki” odgruzowywali budynki oraz brali udział w odbudowie szkoły
w Klejnowie w pobliżu From(tk)
borka.
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Nie naśladujemy Jamajczyków Katorga już za nami
W tym roku przypada 20lecie waszej działalności. Jak
będą wyglądać obchody tej
okrągłej rocznicy?
Zaczęliśmy koncertować już
w lutym. Chcemy zagrać również na festiwalu w Ostródzie
(12-15 sierpnia – przyp. red.), na
którym nie pojawialiśmy się już
od kilku lat. Będzie to trochę
większy koncert, z zaproszonymi gośćmi, pod takim „urodzinowym” szyldem. Część artystów będzie niespodzianką, ale
na pewno zagrają z nami przyjaciele z Bristolu i Birmingham:

Wojciech „Broda” Turbiarz

Prince Jamo, Josef Lalibella,
Robbo Dread, a także King Lover z Jamajki oraz Muniek
Staszczyk.
Jesteście bardzo zapracowanym zespołem. Jak dużo
koncertów planujecie na ten
jubileuszowy rok?

Bardzo lubimy koncertować,
jest to element naszej pracy, ale
w tym roku będziemy grać nieco rzadziej. Nagrywamy nową
płytę, tworzymy nowy materiał.
Spędzamy zatem więcej czasu
w studiu czy w sali prób, a kiedy wyjeżdżamy na koncerty,
to tego czasu brakuje. Na pewno
musimy się trochę lepiej zorganizować.
Kie dy pre mie ra no wej
płyty?
Mamy nadzieję, że w tym roku. Nie wyznaczyliśmy jednego, sztywnego terminu, nie
chcemy zapeszać. Po prostu pracujemy.
Zaliczacie się do tzw. głównego nurtu czy raczej do podziemia?
Nie wiemy nawet co to
„główny nurt”.
Nie definiujecie tego podziału w ten sposób?
Nas inspiruje muzyka reggae,
tylko ona wpływa na nasze pomysły. Nigdy nie staraliśmy się
np. naśladować Jamajczyków,
bo wiemy, że nigdy tak nie zagramy. Staramy się, żeby nasza
muzyka była dobrym reggae
z domieszką indywidualnych inspiracji każdego z nas.
Nie wydaje się wam, że w
polskiej branży muzycznej
dokonał się pewien podział? Z
jednej strony tzw. główny
nurt, którego przedstawiciele
rzadko koncertują, a publiczność ma z nimi styczność jedynie dzięki telewizji, z drugiej

Piękne studentki
]

Studencką miss wybierają m.in. Uniwersytety: Warszawski, Medyczny w Łodzi, czy Mikołaja Kopernika w Toruniu. Teraz do tego grona dołączył Płock, który konsoliduje siły wszystkich lokalnych szkół wyższych.
22 maja jedna z dziewcząt
studiujących w płockiej uczelni otrzyma koronę Miss Studentek Płocka 2010. Dotąd
urodziwe płocczanki mogły
próbować sił w wyborach Miss
Mazowsza Północnego. W
2009 r. tytuł najpiękniejszej
Mazowszanki przypadł Monice Lewczuk, studentce UW.
Dla Moniki było to wydarzenie przełomowe. Zwycięstwo
otworzyło przed nią drzwi do
konkursu Miss Polski, w którym zdobyła tytuł I wicemiss.
Dziś Monika rozwija swoją
karierę jako modelka i szlifuje

talent wokalny. Ostatnio mogliśmy ją oglądać w reality
show „Supermodelki”, emitowanym przez TVP 1. – Miss
Studentek Płocka to bardzo
trafny pomysł – mówi Monika.
– Dziewczyny oprócz dobrej
zabawy będą mogły poznać
tajniki takich konkursów. Życzę im dużo pewności siebie na
scenie. Myślę, że przed dużą
publicznością stres przerodzi
się w pozytywne emocje.
Organizacją imprezy, obok
Samorządu Studenckiego Politechniki Warszawskiej w Płocku zajmuje się Agencja Arty-
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tzw. podziemie – zespoły grające mnóstwo koncertów
i które zyskują rangę kultowych.
Trudno porównywać plastikowe, telewizyjne zespoły do
grup koncertujących po całej
Polsce, tak jak my, grających
„żywą” muzykę. Nigdy nie mieliśmy ani aspiracji, ani możliwości, by stać się taką plastikową
gwiazdą. Z drugiej strony media
nie interesują się prawdziwymi
zespołami, bo one nie są „elastyczne”, nie dają się naginać do
potrzeb telewizji, polityków,
którzy nią rządzą, producentów,
jakichś dziwacznych wizjonerów. Nie, na pewno nie czujemy
się zespołem głównego nurtu,
Habakuk nigdy taki nie był. Nawet po wydaniu płyty „A ty
siej” z piosenkami Jacka Kaczmarskiego, kiedy trafialiśmy na
imprezy, na których wcześniej
nie mogliśmy trafić.
Planujecie w przyszłości jakieś inne „coverowanie”?
Ciągle zdarza nam się grać
covery i na koncertach, i na próbach, ale na razie odstawiamy to
na bok i skupiamy się na kompozycjach autorskich.
Jak wspominacie ubiegłoroczny Reggaeland w Płocku?
Świetna impreza, ze świetną
organizacją. No i zespoły: Buju
Banton, Israel Vibration z dawką wspaniałej energii i mistycyzmu… Mam nadzieję, że będzie nam dane jeszcze kiedyś na
niej zagrać.

styczno-Promująca „Barbarossa”, która proponuje współpracę każdej finalistce konkursu.
Miss oraz Wicemiss Studentek
Płocka będą mogły rozwijać
swoje kariery pod skrzydłami
agencji, a także firmy „Missland”, organizującej wybory
Miss Polski. Przykład Moniki
Lewczuk lub Joanny Chrustowskiej (Miss Mazowsza Północnego z 2008 r., a dziś wziętej modelki) może uczestniczki
Miss Studentek Płocka napawać optymizmem. Często tytuł
„najpiękniejszej” jest przepustką do świata mody.
Impreza odbędzie się w trakcie Juwenaliów. Studentki rozpoczną rywalizację w sobotę
22 maja, o godz. 16 w amfiteatrze. Po oficjalnej gali na scenie pojawią się zespoły Long
& Junior, Skangur i De Mono.

Mariusz Sepioło

Wybór miejsca wzbudził kontrowersje. Tegoroczna
edycja festiwalu studenckiego Katorga odbyła się
w... płockim ogrodzie zoologicznym. Ale po reakcjach publiczności i zaproszonych artystów można
śmiało sądzić, że impreza się udała.

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Z Wojciechem „Brodą” Turbiarzem, wokalistą i gitarzystą zespołu
Habakuk rozmawia Mariusz Sepioło

Siedlecki zespół Podoba Mi Się
Katorga 2010 to tylko jedna
z trzech części większej imprezy, święta płockich studentów
o tajemniczej z pozoru nazwie
– Katorgalia. W tym roku studenci postanowili połączyć Juwenalia i Katorgę oraz wzbogacić oba wydarzenia czymś
dla ducha i rozumu – konferencją naukową, której tematem było public relations.
Katorga i konferencja odbyły
się w ciągu jednego, nieco
dłuższego weekendu (od
czwartku do niedzieli), pod
okiem studentów z płockiej
Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej i Szkoły Wyższej
im. Pawła Włodkowica.
Katorga od zawsze wywoływała spore emocje. Zwycięzcy poprzednich edycji festiwalu, oprócz nagrody pieniężnej lub rzeczowej, mogli
liczyć na ciekawe propozycje
koncertowe. O renomie Katorgi świadczy też jej bogata
historia, sięgająca początku
lat 90. Wtedy to festiwal cieszył się świetną opinią nie tylko w Płocku, ale w całej Polsce. W konkursie brały udział
zespoły z całego kraju, a w roli gwiazdy pojawiła się m.in.
grupa Raz Dwa Trzy. Później
Katorga na kilka lat zniknęła
z kalendarza płockich imprez
kulturalnych, by pojawić się
z nowym potencjałem już po
2006 r. Płoccy studenci, którzy w sobie tylko wiadomy
sposób potrafili skupić wokół
siebie gro no zapaleń ców i
sponsorów, zaczęli ściągać do

Płocka takie zespoły jak Akurat, Harlem czy Ratatam, oraz
kabarety: Słuchajcie i Ciach.
Tegoroczna Katorga kusiła
przede wszystkim występem
jednej z legend polskiej sceny
reggae – grupy Habakuk.
Słynny częstochowski zespół,
który ma na koncie koncerty
na największych polskich
i światowych scenach (na festiwalu reggae w Ostródzie,
płockim Reggaelandzie czy w
Glastonbury), nie zawiódł
swoich fanów i dał świetny,
energetyczny koncert. Publiczność przed Habakukiem rozgrzewali muzycy z siedleckiego Podoba Mi Się.
Ale zanim na scenie pojawiły się gwiazdy, swoje „pięć
minut” miały amatorskie zespoły z Płocka i okolic. Występy uczestników oceniało jury,
w którego składzie znaleźli się
muzycy związani z Płockiem:
Krzysztof Misiak i Ryszard
Wolbach. To w ich rękach była decyzja, który z zespołów
otrzyma pierwszą nagrodę (w
tym roku przyznano tylko wyróżnienie) i będzie mógł zaistnieć na płockiej scenie muzycznej. Jury uznało za najlepszy
występ grupy KartiBraz, prezentującej liryczny hip-hop,
aranżowany na „żywe” instrumenty. KartiBraz nie są muzycznymi nowicjuszami – znamy
ich z innych projektów. Skład
zespołu tworzą m.in. raper
Karti, wokalista Braz i perkusista zespołu Bohomaz – laureata Katorgi z 2007 r.
(ms)
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Władze gubernialnego
miasta Płocka
w latach 1866-1914 (6)
Cykl poświęcony władzom miasta Płocka byłby niepełny, gdybyśmy pominęli Rosjan, sprawujących urząd Prezydenta Miasta Płocka. Dotyczy
to okresu od dymisji Rajmunda Szatrzyckiego (jesienią 1886 r.) do Alfonsa Skrobońskiego (latem 1903 r.). W ciągu tych 17 lat stanowisko prezydenta Płocka zajmowało po kolei sześciu Rosjan, o których płocczanie wiedzą niewiele.
Nazwisko pierwszego poja- stracie. Po przeprowadzeniu do- ponad pięćdziesięcioletnim
wiło się przy okazji dymisji chodzenia prezydent ukarany i miał 30 lat służby wojskowej
Rajmunda Szatrzyckiego. Jego został karą grzywny.
i cywilnej, w tym 20 lat w Krónastępcą został Stiepan JakoW listopadzie 1887 r. nowy lestwie Polskim, musiał więc
wlewicz Ałfierow, kapitan gubernator K. Miller kieruje znać polskie realia i język. Popiechoty w rezerwie. Powołał do prezydenta Ałfierowa ostre chodził z guberni nowogrodzgo ówczesny gubernator płoc- w treści pismo w sprawie „wy- kiej, w Nowogrodzie ukończył
ki Leonid Iwanowicz Czerka- jątkowych nieporządków” w gimnazjum. Zarówno on, jak
sow, również wojskowy, w areszcie policyjnym, wysuwa i jego liczna rodzina byli wyzrandze generała-majora. Była wiele zastrzeżeń pod adresem nania prawosławnego. W hieto odgórna dyrektywa władz stróżów, którzy nadużywają rarchii urzędniczej posiadał
wojskowego szczebla – elimi- alkoholu i „przymykają oko” wysoką – VII rangę.
nowanie elementu polskiego na wnoszenie alkoholu do poW jego kwestionariuszu znajwe władzach lokalnych.
mieszczeń dla aresztantów. duje się istotna informacja: JeStiepan Ałfierow pochogor Wołkow jako wojskowy
dził z guberni czernihowuczestniczył w uśmierzaniu
skiej, był prawosławnym,
Prezydent Jegor Wołkow powstania styczniowego, za
miał za sobą porządne przyco otrzymał złoty medal.
jako wojskowy
gotowanie wojskowe. Z
Drugi złoty medal dostał za
wojskiem związał swoja ka- uczestniczył w uśmierzaniu wdrażanie reformy uwłaszrierę, posiadał dwa ordery:
czeniowej na Mazowszu
powstania styczniowego, w 1864 r., a trzeci na pamiątŚw. Stanisława i Św. Anny
(obydwa III klasy). Stanowikę wojny krymskiej. Posiasko Prezydenta Miasta Płoc- za co otrzymał złoty medal dał również dwa ordery Św.
ka objął „z marszu” – 17
Anny III i IV klasy oraz Św.
grudnia 1886 r. Na ten dzień by- Brak odpowiedniego nadzoru Stanisława III klasy. Karierę
ła zapowiedziana uroczystość doprowadził do ucieczki wojskową zakończył jako kapi„na urząd” – odtąd uroczystości z aresztu dwóch aresztantów tan sztabowy. Zanim został pretakie staną się tradycją w Płoc- (jeden był poddanym Austrii, zydentem Płocka był naczelniku. Ustępujący prezydent wysy- drugi Prus). Kolejna burza wy- kiem straży ziemskiej w Rawie
łał powiadomienia do członków buchła podczas niezapowie- w powiecie brzezińskim, policdozorów wyznaniowych, człon- dzianej wizyty gubernatora w majstrem w Piotrkowie, naczelków różnych komisji działają- areszcie pewnej nocy, gdy nikiem powiatu sierpeckiego.
cych przy Magistracie jako wy- stróż był tak pijany, że nie Obdarzany był też tytułami:
raz swego rodzaju samorządno- można było go dobudzić. Re- radcy tytularnego, asesora koleści, członków Zgromadzeń akcja gubernatora była natych- gialnego, w końcu radcy dwoStarszych Cechów istniejących miastowa i upokarzająca pre- ru. Otrzymywał najwyższe na
w mieście, słowem do znanych zydenta, który został skazany tym stanowisku wynagrodzei szanowanych obywateli, któ- dyscyplinarnie na trzy doby nie: 1500 rubli, dodatki na dzierych własnoręczne podpisy aresztu w Odwachu Miejskim. ci, dodatek na „rozjazdy”
widnieją pod protokołem spoWkrótce, tzn. na początku i oczywiście mieszkanie służrządzonym na tę okoliczność. 1888 r. Stiepan Ałfierow został bowe w ratuszu.
Protokół przekazania majątku odwołany ze stanowiska PrezyWidocznie stanowisko premiasta miał być sporządzony w denta Płocka i przeniesiony na zydenta Płocka niezbyt mu odterminie późniejszym. Z doku- naczelnika straży ziemskiej po- powiadało, gdyż w końcu lipca
mentów wynika, że była to wiatu przasnyskiego.
1890 r. poprosił gubernatora
sprawa skomplikowana, gdyż
W kwietniu 1888 r. Płocki Millera o zwolnienie, na co guwyjaśnienie braków trwało Rząd Gubernialny powiadamia bernator wyraził zgodę. 10
jeszcze do jesieni następnego Magistrat Miasta, a za jego poś- sierpnia Jegor Wołkow przeroku. Za to w niedługim czasie rednictwem mieszkańców Płoc- kazał służbę Ratmanowi Waśpo objęciu urzędu okazało się, ka, że 28 kwietnia tego roku od- niewskiemu, który do czasu
że prezydent nie radzi sobie będzie się uroczyste objęcie powołania nowego prezydenta
z pełnieniem obowiązków, urzędu prezydenta Płocka przez pełnił jego funkcję.
szczególnie w dwóch obsza- radcę stanu Płockiego Rządu
cdn.
Krystyna Grochowska
rach: jako urzędnik stanu cywil- Gubernialnego Jegora Andrenego wyznań niechrześcijań- jewicza Wołkowa.
W publikacji wykorzystano
skich oraz jako sprawujący naJegor Wołkow, w odróżniedzór nad aresztem policyjnym, niu od swojego poprzednika, materiały Archiwum Państwomieszczącym się przy Magi- był mężczyzną w sile wieku, wego w Płocku

65. R O CZ NI CA ZA KOŃ CZE NIA
I I WO J NY ŚWIA TO WEJ
7 maja 2010 roku, godz.12.00
MIEJ SCA PA MIĘ CI NA RO DO WEJ
II WOJ NY ŚWIA TO WEJ
Złożenie kwiatów przez szkoły.

8 maja 2010 roku, godz. 13.00
OB CHO DY PRZY PŁY CIE NIEZ NA NE GO ŻOŁ NIE RZA
Złożenie kwiatów.

9 maja 2010 roku, godz. 12.00
KO ŚCIÓŁ ŚW. STA NI SŁA WA KOST KI
Odsłonięcie tablicy pamięci Żołnierzy AK z Płocka
zamordowanych i spalonych przez Niemców
4 lutego 1944 roku w Pomiechówku
Msza święta w intencji poległych i pomordowanych
podczas II wojny światowej
Złożenie kwiatów przed tablicą Żołnierzy płockich
poległych na polu chwały i pomordowanych
w II wojnie światowej

O Katyniu w Adelajdzie
Dowody pamięci i solidarności z Polską po katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem
napływały z różnych stron świata. Okolicznościowe
nabożeństwo, spotkanie i wystawę zorganizowała
także Polonia w australijskim mieście Adelajda.
W Domu Polskim w Adelajdzie, w uroczystości upamiętnienia poległych w katastrofie
lotniczej oraz ofiar zbrodni katyńskiej sprzed 70 lat wzięli
udział członkowie australijskiej Polonii, a także przedstawiciele władz i lokalnej społeczności, którzy nie mają pol-

skich korzeni. Wśród organizatorów uroczystości były osoby pochodzące z Płocka: Małgorzata Skałban, wiceprezes
Federacji Organizacji Polskich
w Południowej Australii (skupiającej 19 polonijnych organizacji) oraz Tadeusz i Danuta
(ab)
Barszczowie.

Przy pomniku ofiar zbrodni Katyńskiej w Adelajdzie.
Od lewej: Małgorzata Skałban
oraz Tadeusz i Danuta Barszczowie.
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Ka tyń skie śla dy
Miałem 7 lat, gdy widziałem go po raz ostatni. Niewiele pamiętam, raczej to
co opowiadała mama. Na pewno był bardzo elegancki. Podobno dobrze tańczył, nazywali go „szatan argentyński” – wspomina Roman Gołębiowski.
Losy Rodzin Katyńskich są
w pewien sposób podobne, ale
mimo to bardzo różne. Oto opowieść dwóch mieszkańców
Płocka, których najbliżsi zostali
w 1940 r. zamordowani przez
NKWD.

Dogonił jednostkę
Stanisław Gołębiowski we
wrześniu 1939 roku nie dostał
powołania, choć jego umiejętności mogły się przydać. Ten
37-letni wówczas warszawski
inżynier, pracownik Stowarzyszenia Elektryków Polskich był
porucznikiem rezerwy saperów,
a także weteranem wojny polsko – bolszewickiej. Być może
dyskwalifikowała go pamiątka
z 1926 roku, kiedy to podczas
ulicznych walk słynnego Przewrotu Majowego (stanął wówczas po stronie Prezydenta Wojciechowskiego) dostał postrzał
w okolice kręgosłupa. Jednak
porucznik Gołębiowski nie zamierzał czekać. W pięknie położonym domu w Warszawie,
przy ul. Słonecznej, blisko Belwederu, zostawił żonę Alinę
i dwójkę dzieci: 7-letniego Romana oraz 3-letnią Ankę i...
– Na własną rękę, własnym
samochodem, zaczął gonić swoją jednostkę. W końcu pewnie
dogonił – mówi jego syn Roman
Gołębiowski. – Prawdopodobnie z Niemcami nie walczył, bo
nie było kiedy. Dostał się do sowieckiej niewoli. Najpierw był
obóz przejściowy w Szepietówce
na Ukrainie. Następnie wraz
z innym oficerami trafił do Starobielska. To był obóz w budynkach poklasztornych. Ojciec był
dla mnie wyidealizowaną postacią w przekazie matki, ale wydaje mi się, że w ogromnej mierze
to jest obraz prawdziwy. Na
pewno był patriotą, poglądy
miał raczej zbliżone do narodowych, ale nie skrajnie. Przecież
mimo, że walczył po stronie
Wojciechowskiego, Piłsudczycy
proponowali mu pracę w wojsku
– tłumaczy Gołębiowski.– Pamiętam niewiele, wspomnienia
mieszają się z wizerunkiem na
fotografii.

Miasoróbki na grobach
W 1940 roku Stanisław Gołębiowski trafił do Charkowa.
Wywozili ich partiami do budynków siedziby NKWD przy

Zygmunt Stanisław
Chyba
pl. Dzierżyńskiego 3, a następnie mordowali w piwnicach,
strzałem w tył głowy. Ciała
grzebali parę kilometrów dalej,
w Piatichatkach (dziś część
Charkowa).
– Odwiedziłem to miejsce w
czasie, gdy pracowali tam archeologowie z Uniwersytetu
Toruńskiego – specjalizujący
się w grobach masowych. Opowiadali mi, że była tam ziemia
lessowa i zwłoki nie uległy aż
takiemu rozkładowi jak w Katyniu, gdzie był piach. Jednak
jeszcze w latach 70. władze radzieckie jakimiś maszynami
– w żargonie „miasoróbki” –
starały się to wszystko wymieszać. Tak więc zwłoki liczono
raczej po piszczelach, a nie po
czaszkach. I pamiątek znaleziono stosunkowo mało, może po
kilkuset osobach – opowiada.
Niedawno Prezydent RP nadał pośmiertnie Stanisławowi
Gołębiowskiemu stopień kapitana rezerwy.
Przed wojną matka pana Romana – Alina Gołębiowska,
choć miała ukończone studia
polonistyczne, nie musiała
pracować. Pensja inżyniera w
zupełności wystarczała dla
czteroosobowej rodziny. W
czasie wojny to na nią spadł
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ciężar utrzymania rodziny. Nie
było lekko, ale nie było wyjścia. Po wojnie została redaktorem spółdzielni wydawniczej
„Czytelnik”. Zmarła w 1997
roku. Nigdy nie wyszła ponownie za mąż.
Roman Gołębiowski przyjechał do Płocka pod koniec lat
60. Miał za sobą 17 lat pracy w
Instytucie Fizyki Politechniki
Warszawskiej, która wówczas
otwierała filię w Płocku. To było wyzwanie. W 1970 roku podjął kolejne. – Zafascynował
mnie zakład projektowo – badawczy przy Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych, zaopatrzony – jak
na owe czasy – w bardzo dużą
liczbę nowoczesnej techniki badawczej. Ponieważ sama dydaktyka już mnie nie pociągała,
przeniosłem się i do dziś pracuję w Ośrodku Badawczo – Rozwojowym, jestem w jego radzie
naukowej – mówi doktor Roman Gołębiowski.

Kara za traumę
Zygmunt Stanisław Chyba
(urodzony w 1900 r. w Radziwiu) był funkcjonariuszem Policji Państwowej i zastępcą komendanta na posterunku w Goleszynie (pow. sierpecki). Cichy, spokojny i sumienny, dla
swoich dzieci łagodny i pobłażliwy. We wrześniu 1939 r. podczas ewakuacji swojego posterunku na wschód spotkał się
przypadkowo z bratem Stanisławem. Ten namawiał go do
powrotu. – Jestem wraz z innymi kolegami komendantem i taki jest rozkaz. Nie zdradzę policji, a tym samym Polski, której
jestem synem. Jestem na służbie
do końca – miał wówczas odpowiedzieć.
Dlatego Edward Chyba swojego dziadka – rodowitego radziwiaka – pamiętać nie może.
Wszystko co wie pochodzi z
przekazów babki i ojca. Choć
dla obojga utrata męża i ojca
wiązała się ogromną rodzinną
traumą.
Babka została wdową
w wieku 29 lat. Sama z dwójką synów. Dlatego, aby utrzymać dom, Czesław zaczął
wcześnie pracować. Edward
Chyba uważa, że to co spotkała jego dziadka zaciążyło na
losach jego ojca, Czesława.

Był
indoktrynowany
Zbigniew Herbert
w paramilitarnej „Służbie Polsce”, a potem traGUZIKI
fił jeszcze do WojskoPamięci kapitana Edwarda Herberta
wego Korpusu Górniczego. Zesłano go do
Tylko guziki nieugięte
ciężkiej pracy w kopalni
przetrwały śmierć świadkowie zbrodni
„Wujek”.
z głębin wychodzą na powierzchnię
–
Dlatego
ojciec
o wszystkim nie chciał
jedyny pomnik na ich grobie
mówić, wspomnienia były
bolesne i nie lubił do tego
są aby świadczyć Bóg policzy
wracać – mówi Edward
i ulituje się nad nimi
Chyba. – Na początku lat
lecz jak zmartwychwstać mają ciałem
90. zaczęliśmy szukać
kiedy są lepką cząstką ziemi
dziadka przez „Czerwony
Krzyż”, który wydobył doprzeleciał ptak przepływa obłok
kumenty potwierdzające,
upada liść kiełkuje ślaz
że dziadek przebywał
i cisza jest na wysokościach
w obozie w Ostaszkowie.
i dymi mgłą smoleński las
Figuruje na wykazie sporządzonym przez NKWD
tylko guziki nieugięte
w Moskwie z 22 kwietnia
potężny głos zamilkłych chórów
1940 r. na stronie 269,
tylko guziki nieugięte
poz. 61 z poleceniem przegu
zi
ki
z płaszczy i mundurów
kazania do dyspozycji szefa zarządu NKWD kalinińskiej oblasti nr akt
spraw 37/47 – mówi Chyba.
– Aha, jeszcze dodatek: „należy wej w Radziwiu, a wnuk – Edprzyjąć, że Zygmunt Chyba syn ward – kontynuuje tradycje
Mateusza, ur. 24 kwietnia 1900 mundurowe rodziny. Jest funr. został zamordowany w 1940 kcjonariuszem Zakładowej
roku”. To jest kserokopia doku- Straży Pożarnej w Płocku.
Radosław Łabarzewski
mentów przekazanych przez
Bogusław Osiecki
władze radzieckie. Niewykluczone, że został zamordowany
Ilustracja na str.1 rewers mew dniu swoich 40. urodzin.
Wdowa po Zygmuncie ni- dalu „Pamięci polskich oficegdy nie wyszła za mąż. Jej syn rów zamordowanych w Katypracował w stoczni remonto- niu” ze zbiorów Mariana Wilka

(od lewej) Helena Cywińska – babcia ze strony
matki, Alina Gołębiowska – matka, Włodzimierz
Józef Cywiński – dziadek, na którego kolanach
siedzi Anka – siostra, porucznik rezerwy
Stanisław Gołębiowski i syn Roman.
Zdjęcie zrobiono latem 1939 r. na letnisku
w Milanówku pod Warszawą.

18 | s p o r t
Taekwondo

Mistrzowskie osiągnięcia
Piotr Maślanka i Mariusz Dłużniewski z klubu LKS „Puncher” Płock przywieźli trzy medale z XVII Międzynarodowych Mistrzostw Polski
w taekwondo.

Trudny rywal

Od lewej: Mariusz Dłużniewski, Piotr Maślanka
prezentują zdobyte laury
wodnikiem w tej kategorii wagowej w kraju i na świecie).

Komplet medali
Piotr Maślanka w formule
wal ki prze rywa nej w kat.
wzrost -185 cm stoczył trzy
emocjonujące walki z zawodni ka mi z klubów „Orient”
Częstochowa, „OKT” Opole
oraz fi na łową z Mi cha łem
Nowakiem, zawodnikiem klubu „KCT” Kraków (Mistrzem
Europy oraz wie lokrot nym
medalistą Mistrzostw i Pucharu Polski, członkiem kadry
na ro do wej), wszyst kie roz strzygając na swoją korzyść,
dosłownie nie dając przeciwnikom szans. Do zdobytych
wcześniej w ta ekwondo w
konkurencji walk przerywa-

nych dwóch złotych medali –
Mistrzostw Europy w 2008 r.
i Pucharu Polski w 2009 r. –
dorzucił trzeci medal, Mistrzostw Polski w 2010 r. Natomiast w formule walki ciągłej
w kat. wag. 78 kg zdobył brą(pm)
zowy medal.
Osoby zainteresowane
treningami w sekcjach: taekwondo GTF, TI i ITF,
kick-boxingu i bokserskiej
mogą zgłaszać się we wtorki i czwartki od godz. 19.30
do Spółdzielczego Domu
Kultury przy ul. Krzywoustego 3 (parter, salka judo
klubu „Eljot”, wejście od
strony parkingu), kontakt
tel. 601 437 068.

Piłka w rękach młodych
25 kwietnia ruszyła kolejna tura rozgrywek III edycji Orlen Handball Mini Liga,
której celem jest promocja piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży. W turnieju
biorą udział uczniowie klas IV szkół podstawowych.
Zamiast dotychczasowych
dwunastu, w rozgrywkach
startuje szesnaście drużyn.
Płock reprezentują zawodnicy
ze szkół podstawowych nr: 1,
3, 16, 20, 21, 22 i 23. W turnie-

Niezwykle cenne punkty zdobyli piłkarze nożni płockiej Wisły, którzy bronią się przed spadkiem do II ligi.
Najpierw pokonali w wyjazdowym spotkaniu (21.04)
zespół Stali Stalowa Wola 1:0 (0:0), a następnie
(24.04) na swoją korzyść rozstrzygnęli potyczkę z Motorem Lublin 4:3 (1:3) również na terenie przeciwnika.

Pod dyktando rywali

W imprezie w Ząbkowicach
Śląskich wystartowało ponad
300 zawodników i zawodniczek reprezentujących 26 klubów z całej Polski oraz gościnnie trzy ekipy zagraniczne:
z Niemiec, Armenii i Azerbejdżanu.

Współzawodnictwo odbywało się na siedmiu matach
jed nocześ nie w for mułach
walk przerywanych i ciągłych, układów formalnych tradycyjnych, układów otwartych dowolnych oraz technik
specjalnych.
Mariusz Dłużniewski w
konkurencji walk przerywanych w kat. wzrost. +185 cm
przegrał swoją pierwszą walkę z zawodnikiem z klubu
„Fight Club” Dąbrowa Górnicza i zgodnie z systemem pucharowym odpadł z dalszej
rywalizacji.
Natomiast w formule walki
ciągłej w kat. wag. +84 kg
zdobył srebrny medal i tytuł
wicemistrza Polski. W pokonanym polu pozostawił dwóch
zawodników z klubów KS
„Alkon” Szczecin i „OKT”
Opole przegrywając dopiero
nieznacznie, po bardzo dobrym i wyrównanym pojedynku, trzecią finałową walkę z
Krzysztofem Wiśniewskim,
zawodnikiem klubu „Orient”
Częstochowa (Mistrzem Świata, wielokrotnym złotym medalistą Mistrzostw i Pucharów
Polski, od lat najlepszym za-

Cenne punkty Wisły

ju grają też uczniowie z Ciechanowa, Węgrowa, Proboszczewic, Łącka, Słubic, Gąbina
i Bielska.
Rywalizacja odbywa się systemem każdy z każdym. W

Grupa A
SP 16 – SP Proboszczewice 12:3
SP 20 – SP Bielsk 12:5
SP 16 – SP Bielsk 12:2
SP 20 – SP Proboszczewice 9:3

miesiącu odbywa się jeden
turniej. Każda z drużyn rozgrywa wtedy dwa spotkania.
Oznacza to, że po sześciu
edycjach każdy zespół rozegra 12 spotkań. Mecze skła-

Grupa 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

Zaległy pojedynek ze Stalą
teoretycznie miał nie sprawić
płocczanom większych problemów. Jednak to właśnie zespół Stali był kolektywem dyktującym warunki w pierwszej
części gry i bliższym zdobycia bramki. Płocczanie dość
długo wchodzili w meczowy
rytm i mieli dużo szczęścia
ponieważ miejscowi byli nieskuteczni. Obraz gry w drugiej połowie nie odbiegał znacząco od tego z pierwszej.
Stal z upo rem atakowa ła
bramkę Przemysława Mierzwy, który w tym meczu miał
wyjątkowo dużo pracy. Wisła
odpowiadała nielicznymi kontratakami, ale formacja ofensywna tego dnia nie miała
szczęścia pod bramką gospodarzy. Dopiero w 89. minucie,
kiedy wszystko wskazywało,
że spotkanie zakoń czy się
bezbramkowym remisem, na
indywidualną akcję zdecydował się wprowadzony do gry
w 63. minucie Tomasz Grudzień. Po rajdzie prawą stroną
boiska i ograniu w polu karnym obrońców Stali, strzelił
w długi róg bramki i dał płocczanom prowadzenie, które
okazało się na wagę jakże
cennych 3 punktów.

Wymiana ciosów
Motor Lublin miał przed
spotkaniem z piłkarzami Wisły
przynajmniej matematyczne
szanse na pozostanie w I lidze.
Wszystko zaczęło się po myśli

dają się z trzech siedmiominutowych tercji. Za zwycięstwo zespół otrzymuje 2 punkty, za remis – 1. Trzy najlepsze drużyny na koniec rozgrywek otrzymają puchary, medale oraz nagrody rzeczowe.
Natomiast wszystkie zespoły
będą mogły cieszyć się z pamiątkowych nagród i statuetek, a najlepsi zawodnicy z
nagród rzeczowych.

Grupa C
SP 22 – SP Ciechanów 4:13
SP Łąck – SP Słubice 9:12
SP 22 – SP Słubice 8:17
SP Łąck – SP Ciechanów 7:15

podopiecznych trenera miejscowych – Bogusława Baniaka,
którzy już w 3. minucie objęli
prowadzenie po strzale Rafała
Króla. Na 2:0 podwyższył
z rzutu karnego (zagranie ręką
w polu karnym Rafała Lasockiego) w 37. minucie Michał
Maciejewski. Tomasz Sekulski
zdołał w 40. minucie zdobyć
kontaktową bramkę po strzale z
20 metrów. Jednak już po minucie było 3:1 dla Motoru, gdyż
przy rzucie wolnym nie popisał
się Przemysław Mierzwa, który
dał się zaskoczyć strzałem
w krótki róg Wojciechowi Białkowi.
Po zmianie stron płoccy zawodnicy rzucili się do odrabiania strat. Podopieczni Jana Złomańczuka szybko zepchnęli
gospodarzy do obrony i na efekty nie trzeba było długo czekać.
W 53. i 60. minucie Mariusz
Solecki wykorzystał błędy defensorów gospodarzy i doprowadził do remisu 3:3, który tak
naprawdę nie satysfakcjonował
żadnej z drużyn. „Wymianę
ciosów” mającą dać szczęśliwe
rozstrzygnięcie i 3. punkty zwycięsko zakończyli płocczanie, a
konkretnie Marcin Nowacki
który już w doliczonym czasie
gry zdołał w zamieszaniu podbramkowym wepchnąć piłkę do
bramki lublinian.
Po 26. ligowych kolejkach
Wisła zajmuje 15. miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 30
punktów i wciąż realnymi szansami na pozostanie w I lidze.

Piotr Marek Nowicki
Organizatorem turnieju jest
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wisła Płock, sponsorem tytularnym PKN Orlen,
a partnerem i współorganizatorem rozgrywek Urząd Miasta, który na dofinansowanie
imprezy z budżetu przekazał
45 tys. zł.
Kolejne rozgrywki odbędą
się 9 maja, godz. 10 w Gimnazjum nr 8.
(m.d.)

Grupa D
SP 21- SP Węgrów 19:7
SP 23 II- SP 16 (dz) 12:14
SP 21- SP 16 (dz) 18:8
SP 23 II – SP Węgrów 3:5
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Historycznym
szlakiem

Kanadyjska mozaika
dzie Niagara. Ujawnia się też
poczucie humoru autorów
zdjęć, którzy dostrzegli wiele
nietypowych i zaskakujących
elementów, głównie w pejzażu
miast, które określili mianem
wielkomiejskich osobliwości,
np. dom zbudowany w taki sposób, jakby leżał na boku.

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Okazją do wykonania zdjęć
była rodzinna podróż do kraju
spod znaku klonowego liścia,
znanego płockiego fotografa Jana Waćkowskiego i jego syna
Zbigniewa. Obydwaj, choć –
jak przyznają – czasu na robienie zdjęć mieli niewiele, zdołali
uchwycić wiele elementów cha-

Od lewej: Zbigniew i Jan Waćkowscy

rakteryzujących Kanadę. Przede wszystkim jej wielokulturowość, swoistą mozaikę ludzką,
która stanowi bogactwo tego
kraju. Z fotografii Waćkowskich można dowiedzieć się też
wiele o zabytkach, a także przyrodniczych „cudach”, wśród
nich o niezwykłym wodospa-

Są też zdjęcia przedstawiające
tamtejszą Polonię podczas uroczystości poświęcenia pomnika
Jana Pawła II w Montralu, 17
maja 2009 r. Monument ustawiony przed kościołem Matki
Boskiej Częstochowskiej został
wykonany w Polsce z inicjatywy
oo. Franciszkanów, a ufundowa-

ła go Polonia z Montrealu. – Tę
wystawę chciałbym zadedykować właśnie tym ludziom, którzy
tak bardzo są spragnieni polskości. Kiedy dałem im zdjęcia papieża Jana Pawła II, Polski i
Płocka – to płakali, przyciskali je
do piersi, całowali – wspomina
Jan Waćkowski. W gronie kanadyjskiej Polonii jest też wujek
Jana Waćkowskiego.
Autorzy zdjęć nie sygnują ich
swoimi podpisami. Dzięki temu
zamiast skupiać się na porównaniu prac ojca i syna, doszukiwać się podobieństw i różnic,
całą uwagę koncentruje się na
przedstawionym temacie.
Otwarcie wystawy było też
okazją do osobistych refleksji
osób, które miały okazję przebywać w kraju „klonowego liścia”. Wśród mówców byli: były
ambasador Polski w tym kraju
Alojzy Bartoszek, Agnieszka i
Rajmund Paczkowscy i Marek
Szymczak, który od wielu lat
mieszka w Kanadzie. Uczestnicy wernisażu wysłuchali też
pieśni w wykoaniu Jolanty
Tyszkiewicz i przy akompaniamencie Anny Mieczykowskiej,
a dopełnieniem wiadomości o
Kanadzie był poczęstunek, w
którym atrakcję stanowił… sy(ab)
rop klonowy.

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Wielkomiejskie monumentalne budowle, imponujące zjawiska przyrody,
a przede wszystkim ludzie – podczas pracy, odpoczynku, spotkań prywatnych i odświętnych, to fotograficzna opowieść o fascynującej Kanadzie.

Rajd rozpoczął się przy pomniku 13 Straconych
od złożenia hołdu poległym za Ojczyznę
oraz ofiarom tragedii w Smoleńsku
Trasa VI Ogólnopolskiego
Rajdu do Miejsc Pamięci Narodowej zorganizowanego przez
Klub Turystyki Motorowej
„Motomedyk” z Płocka prowadziła przez Płock oraz gminy
Stara Biała i Brudzeń Duży. W
imprezie wzięło udział 19 załóg
z różnych regionów Polski. Naj-

więcej punktów za wiedzę zdobytą podczas rajdu oraz za znajomość przepisów ruchu drogowego zdobyła drużyna „Motomedyk” z Płocka. Drugie miejsce wywalczyła załoga „Flisaka” Toruń, a trzecie Wojskowego Klubu Motorowego „Klak(ab)
son” z Chełma.

Poznawanie korzeni
Hej, Mazowsze, jakie cudne – śpiewały przedszkolaki podczas Przeglądu Piosenki i Przyśpiewki Ludowej, bo właśnie ten region był bohaterem ósmej
edycji tej imprezy.

Płock okiem chochlika
Metamorfozy sztandarowych
płockich obiektów, jak amfiteatr, ratusz czy katedra to efekt

cyfrowych wariacji możliwych
dzięki programom komputerowym. Wyobraźnia twórcy spra-

Krzysztof Buczkowski i fotograficzna zagadka –
ul. Tumsko-Narutowicza
Sygnały Płockie nr 9 (231) | 1 maja 2010

wiła, że zarówno pejzaże, jak i
architektura nabrały niezwykłej
plastyczności. Przetworzone fotografie wydrukowane na płótnie i oprawione w ramy wyglądają jak dzieła artysty-malarza.
Buczkowski nie stroni też od
żarów i zagadek np. zestawiając
ze sobą różne fragmenty miasta.
Uczestnicy wernisażu wystawy
„Płockie metamorfozy” w Towarzystwie Naukowym Płockim mieli niemały kłopot, aby
rozpoznać ulicę, która tak naprawdę była kompilacją ul.
Tumskiej i Placu Narutowicza.
Jak wygląda nasze miasto
„przymrużonym okiem cyfrowego chochlika komputerowego”, jak określa swoje prace
Buczkowski, można zobaczyć
(ab)
w TNP do 7 maja.

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Obiektyw aparatu fotograficznego, wbrew nazwie wcale nie musi być „obiektywny”. Można się o tym przekonać oglądając fotografie Krzysztofa Buczkowskiego, na których znajome zakątki Płocka jawią się w całkiem nowej szacie.

Muzyczna charakterystyka Mazowsza
w wykonaniu dzieci z przedszkola nr 6
Przegląd pod hasłem „Hej
przeleciał ptaszek” organizuje
co roku Miejskie Przedszkole nr
6. – Chcemy przybliżyć dzieciom
regiony Polski, pokazać bogactwo tradycji i kultury ludowej –
mówi nauczycielka Magdalena
Ratajczyk. Do tej pory przedszkolaki poznawały m.in. Kaszuby, Śląsk, Podhale, Kurpie.
Prezentacje piosenek odbywają się co roku w gościn-

nych progach Harcerskiego
Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. Sala jest zawsze
pięknie udekorowana, co jest
zasługą nauczycielki z MP 6
Sylwii Szałeckiej.
Wszyst kie dzie ci bio rą ce
udział w przeglądzie otrzymują upominki, są także nagrody dla przedszkoli, których fundatorem jest Urząd
(ab)
Miasta.

Cytat numeru

Kto ma wrażenie,
że już wszystkiego dokonał,
ten umarł.

Krzysztof Zelnik
aktor

WOKÓŁ

NAS

Ciuchcia Tumska już na trasie
Od 1 maja w każdy weekend i święta można już odbywać przejażdżki ulicami
naszego miasta uroczą kolejką turystyczną. W dwóch wagonikach może jednorazowo pojechać 40 pasażerów.
Począ tek tra sy przy parkingu, ul. Warszawska w pobli żu budynku nr 6/8. Odjazd o godz. 11.00, 12.30, 14.00, 15.30,
17.00. Bi let na ca ły prze jazd, któ ry
trwa ponad godzi nę, kosz tuje 5 zł.

Trasa kolejki turystycznej:
ul. Warszawska, Pl. Dąbrowskiego,
ul. Kościuszki, Pl. Narutowicza, ul. Teatralna, ul. Małachowskiego, Stary Rynek
(wzdłuż budynków 20 i 22), ul. Grodzka –
PRZYSTANEK w okolicy nr 16, Pl. Narutowicza (przy parkingu przed sądem), ul. Mostowa,
ul. Rybaki – Przystań – PRZYSTANEK, Zalew Sobótka –
PRZYSTANEK, ul. Kazimierza Wielkiego, Stary Rynek – PRZYSTANEK, ul. Małachowskiego, ul. Teatralna, Pl. Narutowicza, ul. Kościuszki,
ul. Warszawska – Parking – KONIEC TRASY.

Z ukosa

blok rysunkowy

W maju wa¿ny sprawdzian
dla maturzystów.
Podpowiadamy, jakich
b³êdów nie powielaæ
ze szkolnych zeszytów
Pięknie zbudowana Jagna modliła się przed własną figurą.
Mark Twain pisał swoje, a Tomek Sawyer robił swoje.
Sobieski kochał Marysieńkę, ale ciągnęło go do Turków.
W Mongolii przed wiekami wsławił się jeden cham,
nazywał się Dżyngis-cham.
W dzień Ziemia kręci się wokół Słońca,
a w nocy wokół Księżyca.
Małpa jest to człowiek, któremu się nie powiodło.
Serce jest to narząd do bicia.
Kot jest najczęstszym kotem w rodzinie kotów.
Chopin zaczynał od fortepianu, a skończył na obczyźnie.
Bieszczady to masywne masywy zalesione lasami.

8 maja – Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek
Rys. Zbigniew Jujka
z katalogu wystawy w Książnicy Płockiej

