
Projekt został podzielony na trzy etapy: I – od pl.
Narutowicza do skrzyżowania z ul. Kwiatka i Kole−
gialną, II – od skrzyżowania Kwiatka/Kolegialna do
skrzyżowania z ul. Sienkiewicza i III – do skrzyżowa−
nia Tumskiej z Sienkiewicza do ul. Królewieckiej.

Wśród głównych założeń rewaloryzacyjnych Wło−
dzimierz Nowakowski wymienia: ochronę zabytko−
wego układu urbanistyczno−architektonicznego, przy−
wrócenie ulicy – jej zabudowie i podwórkom wartości
przestrzennych, estetycznych i funkcjonalnych oraz
zachowanie ważnej dla miasta przestrzeni publicznej
poprzez nadanie jej formy powiązanych ze sobą pla−
ców i ciągów pieszych, podnoszących ją do rangi sa−
lonu miasta. Estetyka ma podkreślać i wydobywać
wartości historyczne oraz spełniać współczesne po−
trzeby człowieka: bezpieczeństwo, wygodę, zdrowie
i edukację. 

Projektant przedstawił dokładnie m.in. jak ma wy−
glądać każdy budynek, jaka ma być jego kolorystyka,
jak mają wyglądać chodniki, wystawy sklepowe,
gdzie zostaną posadzone drzewa, gdzie staną latarnie,

hydranty, budki telefoniczne, słupy informacyjne
i stojaki na rowery. 

Na całej długości ul. Tumskiej zaprojektował pas
środkowy – deptak. W dzień będzie służył pieszym,
natomiast w nocy korzystać będą z niego samochody,
które dostarczają sklepom towar, wywożą śmieci. To
również ciąg komunikacyjny dla straży pożarnej, po−
licji czy karetek pogotowia. Deptak będzie miał 5 me−
trów i wyłożony zostanie kostką granitową w dwóch
kolorach. Po obu stronach zostaną ułożone chodniki
po 5,5 metra każdy. W pasach tych Nowakowski
stworzył przestrzeń na drzewa, zieleń, siedziska gra−
nitowe, latarnie, słupy ogłoszeniowe i ogródki letniej
gastronomii. Zostaną one oddzielone od deptaka pasa−
mi białych płyt granitowych.

Od pl. Narutowicza do skrzyżowania ulic Kole−
gialna/Kwiatka obiektami, które zdecydowały o cha−
rakterze przestrzennym ulicy są: Muzeum Mazowiec−
kie i Przedwiośnie. Zaproponowane rozwiązania ar−
chitektoniczne mają połączyć historię z teraźniejszo−
ścią. Na rogu ul. Tumskiej i Kolegialnej, Nowakow−
ski zaproponował architek−
turę współczesną, ale na−
wiązującą do secesyjnej ele−
wacji kamienicy przy ul.
Tumskiej 8.

W budynku przy ul. Tum−
skiej 11 zachowana będzie
architektura charaktery−
styczna dla lat 60. Nowa−
kowki dodał jedynie fryz
wieńczący budynek i dwa
okna oraz zaprojektował ar−
kady do wysokości parteru.

Według koncepcji ma zo−
stać odnowiona m.in. ele−
wacja kina Przedwiośnie.
Będzie to szklany, struktu−
ralny ekran w kolorze jasno−
beżowo−złotym, który stwo−
rzy lustro dla nowej, ażuro−
wej, dwustronnej pergo−

li−arkad, wzniesionej w linii zabudowy ulicy. W ten
sposób powstanie plac dający miejsce dla organizo−
wania imprez

Na placu przed „Przedwiośniem” ma stanąć fontan−
na wraz z granitowymi siedziskami. Będzie to miejsce
relaksu. Wyjątkowość tego miejsca w nocy podkre−
ślona zostanie poziomą iluminacją tworzącą sklepie−
nie placu.

Od ul. Kolegialnej i Kwiatka do ul. Sienkiewicza
charakter ul. Tumskiej nadaje „Hotel Angielski”. Tuż
przed nim Tumska otrzyma formę placu o kształcie
wydłużonym – elipsy. Projektant chce to osiągnąć po−
przez odpowiednie ułożenie kostki brukowej. Stanie
tu też fontanna, podobna jak na I odcinku, ale wyko−
nana w innym granicie, o innej kolorystyce i strumie−
niu wody. O zmroku i w nocy sklepienie nad nim
stworzy dwukolorowa pozioma iluminacja, podkre−
ślająca reprezentacyjny i gościnny charakter tego
miejsca.

Od ul. Sienkiewicza do ul. Królewieckiej wyo−
drębnione zostaną dwa place o kształcie elipsy, któ−

re połączą pasaże piesze zloka−
lizowane naprzeciw siebie.
Każdy z nich będzie miał po
dwa zdroje uliczne (hydranty).
Handlowy charakter tej części
ulicy Tumskiej, w nocy pod−
kreśli pozioma, trójkolorowa
iluminacja.

Włodzimierz Nowakowski
zadbał także o bezpieczeństwo
na ul. Tumskiej. Zagwarantował
to m.in. poprzez wyodrębnienie
stref oraz oznakowanie sygnali−
zatorami i pasami przejść dla
pieszych i osób niepełnospraw−
nych. Na środkowym pasie ulicy
zostanie ułożony specjalny
wzór, który barwą i swoim za−
gęszczeniem będzie ostrzegał
o zbliżaniu się do przecznic.

dokończenie na str. 4

Włodzimierz Nowakowski z Łodzi opracował i przedstawił pokonkursową koncepcję przebudowy i modernizacji ulicy Tumskiej

Gościnny i handlowy salon miasta
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Prezydent zarządził
Przyznają nagrody

Prezydent powołał 7−osobowy
zespół ds. przyznawania dorocz−
nych nagród za osiągnięcia w dzie−
dzinie twórczości i edukacji arty−
stycznej, upowszechniania i ochro−
ny kultury. Przewodniczącym zes−
połu jest wiceprezydent Piotr Kube−
ra, a pierwsze posiedzenie zwołano
na 24 maja.

Świadczenia rodzinne w MOPS−ie

W związku z wejściem w życie
ustawy o świadczeniach rodzinnych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo−
łecznej, który realizuje te świadcze−
nia, utworzono nową komórkę or−
ganizacyjną – Dział Świadczeń Ro−
dzinnych. Zatrudniono w niej 12
nowych pracowników.

Pogrzeby z VAT−em

Podatek od towarów i usług (7%)
objął od 1 maja także usługi cmen−
tarne. W związku z tym cennik na
cmentarzu komunalnym przedsta−
wia się obecnie: wykopanie grobu
ziemnego pojedynczego wraz
z uformowaniem mogiły – 200 zł,
wykopanie i wybetonowanie grobu
pojedynczego wraz z zamurowa−
niem – 700 zł, wykonanie grobu
ziemnego z uformowaniem mogiły
dla dzieci do lat 6 – 100 zł, wyko−
nanie grobu murowanego dla dzieci
do lat 6 – 350 zł, wykopanie grobu
ziemnego dla urn – 100 zł, wyna−
jem domu przedpogrzebowego
– 100 zł.

Natomiast opłaty za udostęp−
nienie miejsca pochówku kształ−
tują się następująco: grób ziemny
pojedynczy – 300 zł, grób ziemny
podwójny – 550 zł, kwatera pod
grób murowany pojedynczy – 600
zł, grób murowany rodzinny
– 900 zł, kwatera pod grób dla
dzieci – 200 zł.

ZOO z VAT−em ale bez zmian

Znowelizowaną ustawą o podat−
ku VAT objęte zostały również bi−
lety wstępu do ogrodu zoologiczne−
go. Postanowiono jednak nie pod−
wyższać cen i zachować je na do−
tychczasowym poziomie, pomniej−
szając tym samym dochody ogrodu
o nałożony podatek. Za zwiedzanie
zoo dorośli płacą nadal 5 zł, dzieci
3 zł, bilet zbiorowy (powyżej 10
osób) 2 zł od osoby, karnet mie−
sięczny 50 zł.

Kongres we Francji

Prezydent Mirosław Milewski
uczestniczył w Kongresie Zjed−
noczeniowym Międzynarodowej
Unii Władz Samorządowych
w Paryżu. Uczestniczyło w nim
około 2 tys. prezydentów, burmi−
strzów i przedstawicieli lokal−
nych władz samorządowych z ca−
łego świata. (j)

Minęło pół miesiąca
* Kolejna płocka firma otrzymała certy−

fikat ISO 9001:2000; znakiem jakości
poszczycić się może Przedsiębiorstwo
Remontowo−Budowlane ”Progress−Bud”
Bogdana Pliszki z ul. Popłacińskiej.

* Peklimar ogłosił święto 1 maja
Międzynarodowym Dniem Kaszanki.

* PKO BP rozpoczęła wypłaty re−
kompensat dla pracowników (rocznik
1965) budżetówki za lata 1999−1992.

* 1 maja nowy sezon na Wiśle rozpo−
częły dwa statki spacerowe.

* Kilkudziesięciu płockich policjan−
tów i strażaków ze specjalistycznej
grupy ratownictwa chemicznego och−
raniało warszawski Europejski Szczyt
Gospodarczy.

* Ponad 120 młodych skrzypków
prezentowało swe umiejętności w Mu−
zeum Mazowieckim podczas III Ogól−
nopolskich Dziecięcych Spotkań
Skrzypcowych.

* Szczypiorniści Wisły zostali wice−
mistrzami Polski juniorów.

* Sąd Okręgowy ogłosił przetarg na
remont swoich budynków.

* Marcin Krajewski z Małachowian−
ki wygrał ogólnopolską olimpiadę ję−
zyka polskiego.

* W budynku delegatury Mazowiec−
kiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul.
Kolegialnej rozpoczęła dyżury (w
czwartki od godz. 13 do 15) rejonowa
komisja wyborcza do przeprowadze−
nia wyborów do Parlamentu Europej−
skiego (13 czerwca).

* Senat PWSZ powołał 2 nowych
prorektorów: dr Ewa Czarnecka zaj−
mie się sprawami organizacyjnymi
a dr Marek Sygulski – studenckimi
i nauczaniem.

* PERN ”Przyjaźń” wyróżniony został
przez Urząd Komitetu Integracji Euro−
pejskiej i Business Centre Club Meda−
lem Europejskim za usługę transportu
ropy naftowej systemem rurociągów.

* Płockie zoo otrzymało brązowy
dyplom za udział w ogólnoświatowej
kampanii zbierania funduszy na rzecz
ochrony tygrysów. Europejskiemu
Stowarzyszeniu Ogrodów Zoologicz−
nych i Akwariów przekazaliśmy na ten
cel 2 tys.euro.

* PSS Zgoda zmienia swoje logo; teraz
sklepy tej sieci będą nazywać się As.

* Pracownicy SZPZOZ otrzymali
wypowiedzenia warunków płacy wraz
z projektem porozumienia w sprawie
zatrudnienia w nowej spółce. Sześć
związków zawodowych weszło w spór
zbiorowy z dyrekcją.

* W parku przy ul. Kazimierza Wiel−
kiego znaleziono powieszonego 19−latka.

* Komunikacja Miejska zatrudniła
30 dodatkowych kontrolerów. Można
u nich także kupić bilet.

* Ponad 200 płocczan uczestniczyło
w 1−majowej demonstracji zorganizo−
wanej przez SLD, UP i PPS.

* Tegoroczne główne uroczystości
Zygmuntowskie miały miejsce w pa−
rafii św. Ducha na Skarpie.

* Święto Konstytucji 3 Maja po raz
pierwszy obchodziliśmy jako członek
Unii Europejskiej.

* Kilkunastu policjantów i strażaków
przygotowuje się do patrolowania
podpłockich plaż i ośrodków wypo−
czynkowych na koniach.

* Siedem płockich firm znalazło się
na liście 500 największych przedsię−
biorstw w rankingu Polityki: PKN Or−
len, Dystrybucja Logika Serwis,
PERN, Zakład Energetyczny, Budmat,
CNH Polska i Orlen Gaz. (j)

Pałac dziś...

... i przed remontem

Zespół pałacowo−parkowy w Łącku
otrzymał prestiżową nagrodę „Zabytek
zadbany”. Zespół został wpisany do re−
jestru zabytków w 1975 roku. Przez
wiele lat niszczał, a teraz za sprawą
Warty Cultus – właściciela – rozkwita
pełną krasą. Prace konserwatorskie, re−
stauratorskie i roboty budowlane trwały
od 1999 roku. Wykonano skompliko−
wany technicznie remont kapitalny;
m.in. wymieniono fundamenty i ściany
piwnic przy równoczesnym pozosta−
wieniu w stanie nienaruszonym parteru,
przeprowadzono rewaloryzację i rekon−
strukcję zabytkowego parku. Konser−
wacji poddano architektoniczo−pla−
styczne wyposażenie historycznych
wnętrz. Odbyło się to przy udziale kon−
serwatorów dzieł sztuki, sztukatorów
i innych specjalistów, np. w zakresie
konserwacji zabytkowej stolarki. Wła−
ściciel i inwestor oraz wykonawca prac
sfinansowali również skomplikowany
remont kapitalny kaplicy pałacowej
w Łącku (własność Skarbu Państwa),

połączony z rekonstrukcją dachu, sto−
larki okiennej i drzwiowej.

Zabytkowy park pochodzi z drugiej
połowy XIX wieku, a pałac został za−
projektowany (1872−73) przez Kornela
Gabrielskiego dla Roberta Fuhrmana,
łowczego dworu carskiego. Dostał on
majątek w Łącku od cara Aleksandra II
za zasługi w tłumieniu Powstania
Styczniowego. Przed II wojną świato−
wą pałac był letnią rezydencją marszał−
ka Edwarda Rydza−Śmigłego, a 7
września 1939 roku został kwaterą gen.
Władysława Andersa, dowódcy Nowo−
gródzkiej Brygady Kawalerii. W scene−
rii pałacu i parku nakręcono film „Sza−
tan z siódmej klasy” i epizody serialu
„Stawka większa niż życie”. 

Pałacykowi, gdzie teraz mieści się ek−
skluzywny ośrodek wypoczynkowo−
szkoleniowy, przywrócono dawny wy−
gląd eklektyczny. Budowla charakteryzu−
je się zróżnicowaną bryłą, ma malowni−
czą wieżę widokową. Wnętrza otrzymały
bogaty, neobarokowy wystrój. Niestety,
z luksusów nie skorzysta każdy. Centrum
ma służyć przede wszystkim Warcie,
choć komercyjny wynajem nie jest wy−
kluczony. Małgorzata Domańska

Fot. Arch. Konserwatora Zabytków

Nowy, stary pałacyk
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Na 4 dni przed oficjalnym przystąpie−
niem Polski do wspólnoty państw europej−
skich radni miasta i powiatu płockiego spot−
kali się w teatrze na wspólnej, uroczystej se−
sji poświęconej miejscu i uwarunkowaniom
naszego regionu w Unii Europejskiej. Sesję
prowadzili wspólnie: przewodniczący Rady
Miasta Stanisław Nawrocki i przewodni−
czący Rady Powiatu Adam Sierocki.

Sesja miała raczej charakter sympo−
zjum, podczas którego kilkunastu mów−
ców wypowiadało swoje opinie na temat
przyszłości Mazowsza w Europie. Tade−
usz Kozek – podsekretarz stanu w Urzę−
dzie Komitetu Integracji Europejskiej mó−
wił m.in. o tym, że na pewno otworzą się
przed nami nowe szanse, ale jak je wyko−
rzystamy – zależy tylko od nas. Jako przy−
kład podał 2 kraje: Irlandię i Grecję, które
otrzymawszy podobną pomoc od Unii
wykorzystały ją w bardzo różny sposób. 

Katarzyna Skórzyńska – prezes Stu−
diów Międzynarodowych i Samorządo−
wych, powołując się na badania opinii
publicznej, mówiła o obawach wielu śro−
dowisk, o tym, że na wejściu do Unii naj−
więcej powinny skorzystać obszary wiej−
skie, pod warunkiem, że gminy, powiaty,
będą potrafiły działać wspólnie. – Duży
projekt kilku powiatów ma znacznie wię−

ksze szanse na dofinansowanie z funduszy
strukturalnych niż mała inwestycja gmin−
na. Ta wspólna sesja – miasta i powiatu
– jest dobrą prognozą na przyszłość.

Poseł Wojciech Jasiński podkreślał, że
Unia zrzesza państwa na zasadzie równo−
ści i solidarności. W Parlamencie Euro−
pejskim musimy mieć takich przedstawi−
cieli, którzy tych zasad, które legły u pod−
staw Unii, będą bronić w naszym intere−
sie. Natomiast senator Zbigniew Kru−
szewski skupił się na atutach, jakie może−

my zaoferować Europie: turystykę w Go−
stynińsko−Włocławskim Parku Krajobra−
zowym, kulturą i sztukę ludową w rejonie
sierpeckim, potencjał intelektualny i prze−
mysłowy regionu płockiego. Ale są
i przeszkody m.in. tragiczne drogi powia−
towe. Adam Struzik – marszałek woj.
mazowieckiego, zasiadający również
w Konwencie Regionów w Brukseli, pod−
kreślał, że wyścig o unijne pieniądze już
się rozpoczął, a z północnego Mazowsza
wnioski złożyły dotychczas 42 podmioty.
Z kolei wicewojewoda Maciej Sieczkow−
ski zachęcał małych przedsiębiorców do
łączenia się, gdyż niewielkie, kilkuosobo−
we firmy mogą w przyszłości mieć prob−
lemy z konkurencyjnością. Ks. Ireneusz
Mroczkowski – rektor Wyższego Semi−
narium Duchownego przypomniał, że
w Europie byliśmy już 900 lat temu, gdy
pochodzący z Nadrenii arcybiskup Alek−
sander z Mallone zaczął budować w Płoc−
ku katedrę. – Otwieramy drzwi do włas−
nych korzeni. Nie zawsze z zachodu przy−
chodziło do nas dobro. Ale najważniej−
szym jest, aby zawsze, w każdym kraju,
przestrzegać zasad godności osoby ludz−
kiej, pomocniczości, być człowiekiem su−
mienia. O aktywnym uczestnictwie Ma−
zowsza w budowaniu wspólnoty europej−

skiej mówili także: Tomasz Kolczyński
– zastępca prezydenta Płocka i Michał
Boszko – starosta płocki. – Płock i powiat
płocki są dobrze przygotowane do ode−
grania ważnej roli w strukturach Unii. Za−
równo miasto jak i powiat z dużym zaan−
gażowaniem przystąpiły do prac nad wy−
korzystaniem unijnych funduszy – zapew−
niał wiceprezydent.

Uroczystej sesji towarzyszyły wystawy
rękodzieła ludowego i regionalnych wy−
dawnictw. E.J.

Wspólna sesja Rad Miasta i Powiatu

Razem do Unii

Obrady zwieńczyły ”europejskim” koncertem Dzieci Płocka
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Na Mazowszu jest już ponad 80 in−
stytucji mających status organizacji po−
żytku publicznego (stan na 30.04.04r.).
I będzie ich coraz więcej. – Wiele orga−
nizacji już zauważyło, że to jest dla nich
duża szansa, bo dostają dodatkowe,
dość duże pieniądze – mówi Zbigniew
Wejcman. – Jeżeli państwo macie moż−
liwość odpisania od podatku 1 proc. to
lepiej te pieniądze dać stowarzyszeniu,
które zajmuje się, np. opieką nad dzieć−
mi, niż oddawać do budżetu państwa,
gdzie nie wiadomo na jaki cel zostaną
przeznaczone.

Zbignew Wejcman ze stowarzysze−
nia BORIS przyjechał do Płocka na za−
proszenie Federacji Organizacji Słu−
żebnych „Mazowia” i płockiego staro−
stwa, aby omówić współpracę samorzą−
du z sektorem pozarządowym w kon−
tekście ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariatu.

Cios fiskalny

Jedna z dużych organizacji charyta−
tywnych dzięki odpisom podatników
już „zarobiła” ponad 1 mln złotych. To
potężny zastrzyk pieniędzy i duża szan−
sa również dla mniejszych stowarzy−
szeń. Do tego dochodzi niebezpieczeń−
stwo opodatkowania sektora pozarzą−
dowego. Najprawdopodobniej już od
2005 roku organizacje te będą musiały
płacić podatek, tak jak każdy inny pod−
miot gospodarczy. 

– Jeśli stowarzyszenie ma roczny
budżet 200 tys. zł to będzie musiało
40 tys. oddać państwu. To jest cios
dla takich organizacji – dodał Zbi−
gniew Wejcman. Dlatego dla wszyst−
kich, którzy chcą tego uniknąć szansą
jest ubieganie się o status organizacji
pożytku publicznego, która z VAT−u
będzie zwolniona. Dodatkowo uwol−
ni się od wszelkich opłat sądowych
i proceduralnych. Będzie miała pier−
wszeństwo w dostępie do majątku
publicznego (nieruchomości, zie−
mia). – Na przykład w przejęciu PGR.
Jeżeli organizacja chce prowadzić
gospodarstwo rolne dla bezdomnych,
podobne do tego, które prowadzi
Fundacja „Barka” w Poznaniu to ma
pierwszeństwo w otrzymaniu takiego

PGR za symboliczną złotówkę, oczy−
wiście mając status organizacji po−
żytku publicznego – mówił przedsta−
wiciel stowarzyszenia BORIS. Bę−
dzie też mogła zatrudniać poboro−
wych w ramach służby zastępczej. 

7 elementów

Taki status może otrzymać każda or−
ganizacja, która po wprowadzeniu od−
powiednich zmian statutowych, złoży
wniosek do Krajowego Sądu Rejestra−
cyjnego. – Te zmiany dotyczą 7 elemen−
tów – dodaje. Po pierwsze organizacja
musi działać wyłącznie w 24 sferach
pożytku publicznego (art. 4 ustawy
z dn. 24 kwietnia 2003 r., Dz. U. Nr 96
poz. 873). Po drugie, nie może prowa−
dzić działalności wyłącznie na rzecz
swoich członków, chyba że są to osoby
marginalizowane (bezrobotni, uzależ−
nieni). Może prowadzić działalność
gospodarczą, ale tylko w stopniu wy−
raźnie finansującym jej zadania, tzn., że
działalność gospodarcza jest jedną
z metod pozyskiwania środków, a nie
celem samym w sobie, a cały dochód
jest przeznaczany na działalność statu−
tową. Relacje finansowe muszą być
przejrzyste. Dlatego organizacja musi
mieć również organ kontroli. Nie może
udzielać pożyczek, ani kupować na
zewnątrz usług w sposób uprzywilejo−
wany. Nie może być też relacji osobi−
stych między członkami organu kontro−
li a zarządem.

Wejcman przyznaje, że wprowadze−
nie ustawy to duży krok, ale nie wszyst−
ko działa jak należy. Żałuje, że Polska
nie poszła drogą rozwiązań węgier−
skich, gdzie obywatel jedynie dokonuje
wyboru organizacji, a przekazaniem
środków zajmuje się fiskus. 

Radosław Łabarzewski

Status organizacji pożytku publicznego to certyfikat, który może
przynieść wymierne korzyści: odpisy podatników, zwolnienia
z opłat sądowych. Pozwoli również uciec od VAT−u, który od
2005 roku mają płacić również organizacje pozarządowe.

Pożyteczny
certyfikat

Zbigniew Wejcman – ukończył
Politologię i Nauki Społeczne ATK.
W Biurze Obsługi Ruchu Inicjatyw
Społecznych od 1993. Specjalizuje
się w budowaniu zasad współpracy
samorządu terytorialnego i organiza−
cji pozarządowych – był inicjatorem
i współtwórcą jednej z pierwszych
w Polsce uchwał o organizacjach po−
zarządowych. Trener−superwizor
w Stowarzyszeniu Trenerów STOP.
Jest też konsultantem w wielu pro−
jektach krajowych i zagranicznych
(Litwa, Rumunia). Redaktor naczel−
ny pisma ”ROCZNIAK”. Autor
trzech książek i współautor kilku in−
nych oraz około 50 artykułów w pi−
smach specjalistycznych.

Gdzie szukać informacji?:
www.mpips.gov.pl
www.mazowia.engo.pl
www.boris.org.pl
www.jedenprocent.pl
www.baza.pozytek.ngo.pl

Zbigniew Wejcman (BORIS) i Magdalena
Krajewska (MAZOWIA) podczas spotka−
nia w Płocku

Będą drogi
Wojewoda Mazowiecki zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na

budowę pierwszego odcinka dróg dojazdowych do nowego mostu.
Odcinek będzie leżał w ciągu dróg krajowych nr 60 i 62, łączących ul. Wyszogrodz−

ką z drugą przeprawą przez Wisłę. Zgodnie z projektem budowlanym powstanie dro−
ga o długości 1879 metrów. Składać się będzie z dwóch jezdni po 7 metrów szeroko−
ści każda, rozdzielonych 4−metrowym pasem. Po obu stronach znajdą się 2−metrowe
pobocza bitumiczne. Ponadto powstanie skrzyżowanie z ul.Wyszogrodzką wraz z sy−
gnalizacją świetlną oraz estakada o długości 512 metrów. W trakcie prac zaplanowa−
no także budowę: dróg lokalnych, chodników, elementów bezpieczeństwa i organiza−
cji ruchu, kanalizacji, rowów, przepustów i separatorów. Trzeba będzie także wyko−
nać przebudowę i modernizację urządzeń teletechnicznych i wodociągowych. Nowa
inwestycja zostanie oświetlona i zagospodarowana zielenią. Tam, gdzie będzie to ko−
nieczne, powstaną ekrany chroniące przed nadmiernym hałasem. 

Projekt budowlany wykonała warszawska spółka Profil. (m.d.)
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dokończenie ze str. 1
Przy wejściu lub wyjściu z każdego

odcinka deptaka staną charakterystycz−
ne pylony, które podkreślą ich prze−
strzeń. W miejscach niebezpiecznych
zostaną ustawione specjalne słupki po−
łączone łańcuchem. Bezpieczeństwo
poruszania się po ul. Tumskiej ma tak−
że zwiększyć rodzaj użytego materiału,
z którego zostanie wykonana nawierz−
chnia: będzie on antypoślizgowy.

Jeśli chodzi o zieleń na odcinku I i
III ma dominować klon kulisty, a na
II – robinia biała odmiana kulista.
Stare, istniejące drzewa przewidzia−
no do sukcesywnej wymiany. Ale na−
wet zimą na Tumskiej nie będzie
smutno, gdyż w donicach będą rosły

żywotniki uformowane w drzewka.
Jako niską zieleń Nowakowski za−
proponował berberis julianae (berbe−
rys Juliany).

Aby rozpoczęły się pierwsze prace
przy przebudowie i modernizacji ulicy
Tumskiej musi teraz zostać wykonana
dokumentacja budowlano−wykonaw−
cza. Na jej opracowanie (I odcinek)
projektanci mają czas do końca lipca,
a na pozostałą część – do końca paź−
dziernika. Jednocześnie z pracami pro−
jektowymi odbywają się spotkania in−
formacyjne z właścicielami kamienic
i ich mieszkańcami.

W tym roku na ul. Tumską zarezer−
wowano w budżecie 2 mln zł. 

Małgorzata Domańska

Gościnny i handlowy salon miasta

Masz przyjaciół w Warszawie lub
w Nowym Jorku, z którymi się dawno
nie widziałeś i nie zanosi się na spotka−
nie? Teraz jest na to sposób. Wystarczy
przyjść na płocki Stary Rynek, a twoi
znajomi wchodząc do internetu będą
mogli cię zobaczyć. Urząd Miasta uru−
chomił testowo kamerę. Jest zamonto−
wana na razie na wieży zegarowej, ale
planowane jest jej przeniesienie na igli−
cę wieży. – Już od dnia uruchomienia
kamera cieszy się dużą popularnością
– mówi pełnomocnik prezydenta ds. in−
formatyzacji Andrzej Latuszek. – Tylko
w ciągu trzech dni zanotowaliśmy po−
nad 2500 wejść na stronę.

Kamera ma służyć popularyzacji
miasta i pokazywać panoramę. Teraz
każdy turysta zanim przyjedzie do
Płocka, może zobaczyć jak wygląda np.
Stary Rynek i okolice. Każdy z interna−

utów ma możliwość sterowania kame−
rą: robić zbliżenia oraz obracać o 360
stopni. 

– Planujemy uruchomić kolejne ka−
mery w innych miejscach miasta – zdra−
dza Andrzej Latuszek. – Chcielibyśmy,
aby jedna z nich działała w nocy. Moż−
na będzie wtedy podziwiać panoramę
Płocka od strony Wisły.

Na internautów czeka kolejna niespo−
dzianka: być może jeszcze w tym roku
zostanie wprowadzony system hot−spot,
czyli bezpłatny, bezprzewodowy dostęp
do internetu na Starym Rynku. Kiedy ru−
szy, każdy z internautów będzie mógł
połączyć się z internetem, popijając ka−
wę w ogródkach na Starówce.

Jeśli masz ochotę zobaczyć jak wy−
gląda Płock okiem kamery wejdź na
stronę Urzędu Miasta Płocka:
www.ump.pl. (m.d.)

Okiem kamery

Sezon letni na płockich plażach zacz−
nie się za kilka tygodni. Sobótka ma
być gotowa już 9 czerwca. Miejski Zes−
pół Obiektów Sportowych przygotuje 2
duże rowery, 5 małych i 4 kajaki. Za
wypożyczenie dużego roweru zapłaci−
my od 10 (ulgowy) do 12 zł za godzinę.
Mały będzie o 5 złotych tańszy. Naj−
mniej zapłacimy za godzinne pływanie
kajakiem — od 3 do 5 zł. Na kąpielisko
nie musimy zabierać leżaka, parasola
czy zestawu badmintona, które wypo−
życzymy za niewielką opłatą. MZOS
zaprosi płocczan na cykliczne imprezy,
t. j. turnieje piłki siatkowej i festyny dla
najmłodszych. Szczegółowy harmono−
gram będzie znany za kilka tygodni. 

W pierwszej połowie czerwca rozpoczę−
cie sezonu planuje również Hotel Dębowa
Góra, który zarządza „Patelnią” w Grabi−
nie. Podobnie jak przed rokiem na plaży
stanie namiot z piwem i małą gastronomią.
Choć dokładny harmonogram nie jest jesz−
cze ustalony wiadomo już, że w weekendy
organizowane będą plenerowe dyskoteki,
turnieje siatkówki plażowej, badmintona,
festyny i – cieszący się w ubiegłym roku
dużą popularnością – dzień piwa. Czynne
będzie również strzeżone kąpielisko oraz
wypożyczalnia sprzętu wodnego i rekrea−
cyjnego, który jeszcze przed sezonem ma
być wymieniony na nowszy.

Koszt wypożyczenia roweru wodnego
ma wynieść około 10 zł za godzinę. (r. ł.)

Wkrótce na plaże

Nowością na płockim rynku jest sprzedaż artykułów chemicznych... na wagę.
W sklepie na targowisku Targpol przy ul. Królewieckiej można kupić luzem róż−
norodne proszki do prania, płyny do zmywania naczyń, prania i płukania tkanin,
mycia podłóg, szyb oraz mydła w płynie. Ceny są różne, np.: za litr krochmalu
zapłacimy 1,86 zł, za płyn do mycia naczyń – 2 zł/l, za płyn do prania – 4,6−7,26
zł/l, a za proszki do prania od 3,20 do 6,30 zł/kg. Ceny są niskie, gdyż każdy klient
może przyjść np. z własną butelką, unikając w ten sposób kosztów opakowania.
Właściciel sklepu zapewnia, że wszystkie artykułu są przebadane dermatologicz−
nie i posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny. (m.d.)

Przynieś butelkę

Spodziewasz się gości spoza Płocka?
Chciałbyś lepiej poznać swoje miasto?
Przyjdź do Centrum Informacji Turystycz−
nej, które właśnie zmieniło adres. Z Odwa−
chu przy Pl. Narutowicza przeniosło się do
Domu Darmstadt na Starym Rynku.

CIT istnieje od 20 lat. Można dowie−
dzieć się tam, gdzie w naszym mieście
można przenocować i za ile, co warto
zobaczyć, jak pracują muzea, ile trzeba
zapłacić za wstępy na wystawy, do zoo,
za rejs po Wiśle czy basen. W Centrum
turyści mogą kupić mapę, broszury czy
przewodniki po Płocku. Mogą dowie−
dzieć się także o noclegach i gastrono−

mii na terenie Polski. Można znaleźć
tam również ceny paliw czy płatnych
autostrad w Europie. Nie da się jednak
za pośrednictwem CIT−u zamówić noc−
legu, np. w Pradze.

Średnio CIT odwiedza ok. 30 osób
dziennie. Większość chce zobaczyć
Płock w telegraficznym skrócie: zwiedzić
katedrę, Muzuem Mazowieckie, Diece−
zjalne, Małachowiankę, Stary Rynek
i wysłuchać płockiego hejnału. Ale przy−
jeżdżają i tacy, którzy zaplanowali pobyt
w Płocku na tydzień lub dłużej.

Centrum Informacji Turystycznej mie−
ści się w Domu Darmstadt, Stary Rynek
8, tel. 264 11 11 i czynne jest od ponie−
działku do piatku w godz. 9−17, a w sobo−
ty i niedziele od 10 do 14. (m.d.)

CIT pomoże

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

1. Kandydat powinien spełniać następujące wymogi:
a. wykształcenie wyższe – preferowane techniczne lub ekonomiczne
b. staż pracy na stanowiskach kierowniczych minimum 2 lata
c. znajomość problematyki związanej z:
– planowaniem, finansowaniem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych
oraz organizacją ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych w granicach
administracyjnych miasta Płocka
– organizacją, nadzorem i kontrolą akcji zimowego utrzymania dróg 
w mieście
d. dobry stan zdrowia
e. komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów, operatywność i dys−

pozycyjność, odporność na stres, zdolność podejmowania decyzji w sytuacjach
silnej presji otoczenia.

2. Oferta powinna zawierać:
a. koncepcję funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
b. curriculum vitae
c. odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej
d. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań 
do zajmowania stanowiska kierowniczego
e. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności 
za przestępstwa popełnione umyślnie.

3. O otwarciu ofert i dopuszczeniu do udziału w konkursie kandydaci zo−
staną powiadomieni odrębnym pismem lub telefonicznie.

4. Zastrzega się możliwość nie dokonania wyboru bądź unieważnienia
konkursu na dowolnym etapie jego przebiegu.

Dokumenty w zaklejonej kopercie z napisem: „Konkurs na stanowisko dyrek−
tora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku” należy składać w Wydziale Organi−
zacji i Spraw Administracyjnych – Oddział Organizacyjny Urzędu Miasta Płoc−
ka, ul. Stary Rynek 1, pok. 114 (tel. 367 14 27) do 26 maja 2004 roku. 

Prosimy o dopisanie na dokumentach zgody na przetwarzanie danych osobo−
wych.

*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*
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Maturzyści z trzech powiatów (płoc−
kiego, gostynińskiego i sierpeckiego) eg−
zamin pisemny z języka polskiego pisali
11 maja. Dzień później blisko połowa
zdawała egzamin pisemny z matematyki.
Jako drugi przedmiot popularne były
również: historia (18 proc.) i biologia (12
proc.). Dużo osób, w porównaniu do lat
ubiegłych, wybrało geografię (14 proc.).
Wśród języków dominuje jak zwykle an−
gielski, ale maturzyści wybierają także
niemiecki, francuski i włoski. Jedna oso−
ba zdecydowała się na pisemną fizykę.

Oprócz komisji w szkołach, jedna
działa w Kuratorium Oświaty. – Taką
możliwość młodzież ma od kilku lat –
mówi Terasa Dobrosielska, dyrektor
płockiej delegatury Kuratorium Oświa−
ty. – Jeżeli ktoś obawia się, że może być
oceniony nieobiektywnie przez nauczy−
ciela, uważa, że był dla niego niespra−

wiedliwy, może przystąpić do egzaminu
w kuratorium. Takich osób jest blisko
60, choć jak podkreśla płocki kurator są
to również osoby, którym nie powiodło
się w latach ubiegłych. Taka komisja

działa na tych samych zasadach jak
w szkole. 

Zmiana pokoleniowa

W tym roku ostatni raz młodzież pod−
chodzi do egzaminu dojrzałości wyłącznie
na starych zasadach, czyli dwa egzaminy
pisemne i trzy (dwa w technikach i techni−
kach zawodowych) – ustne. Tegoroczni
maturzyści to jeszcze absolwenci szkół po−
nadpodstawowych. W 2005 roku do matur
przystąpią abiturienci trzyletnich szkół po−
nadgimnazjalnych, którzy jako pierwsi bę−
dą zdawać nową maturę. Na razie będą to
wyłącznie uczniowie liceów ogólnokształ−
cących i profilowanych. Szkoły ponadpod−
stawowe, takie jak technika, jeszcze przez
kilka lat będą prowadziły egzaminy doj−
rzałości, powoli przekształcając się i przej−
mując nowe zasady.

– Dlatego ten rok to nie tylko przygoto−
wania tegorocznych maturzystów, ale
również intensywna praca z uczniami
drugich klas, ich rodzicami, nad przygo−
towaniami do zewnętrznego egzaminu
maturalnego w 2005 roku – mówi Teresa
Dobrosielska. Przypomnijmy, że zgodnie
z zasadami „nowej matury” egzamin bę−
dzie zewnętrzny. Oznacza to, m.in.
sprawdzanie prac przez zewnętrznych eg−
zaminatorów, jednakowe zestawy egza−
minacyjne w całym kraju, możliwość wy−
boru przedmiotów dodatkowych, po−
trzebnych zdającemu ze względu na wy−
magania rekrutacyjne wybranej przez
niego uczelni. Do egzaminów z języków
obcych przystąpią wszyscy, a certyfikaty
językowe nie będą już stanowić podsta−
wy do zwolnienia z egzaminu. (r. ł.)

Do egzaminu dojrzałości w szkołach podległych płockiemu Kura−
torium Oświaty przystąpiło około 4650 osób. W szkołach dla do−
rosłych chęć przystąpienia do matury wyraziło 700 słuchaczy.

Ostatni taki egzamin

W naszym mieście działa nowy Klub
Profilaktyki Środowiskowej „Przyja−
ciel Dziecka”. Uroczystego przecięcia
wstęgi dokonał zastępca prezydenta
Piotr Kubera (26 kwietnia).

Otwarcie klubu było możliwe dzięki
pomocy Urzędu Miasta. – Na remont
pomieszczeń otrzymaliśmy 80 tys. zł
– mówi Stanisława Rymarowicz, pre−
zes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
– Lokal kiedyś wykorzystywano na
sklep, ale był strasznie zdewastowany.

W piwnicy biegały szczury, a strop
był tak niski, że praktycznie nie można
było zejść poniżej parteru. W pracach
remontowych pomagali płoccy więź−
niowie. – Wywieźli 12 przyczep ziemi
i gruzu – opowiada prezes. 

Teraz lokal przy ul. Dobrzyńskiej 2A
jest nie do poznania. Na ścianach boa−
zeria lub świeża farba, nowe podłogi,
glazura i terakota w łazienkach, wyre−
montowane schody. – Niektóre mate−
riały dostaliśmy od firm za darmo lub

przy zakupie mieliśmy duże upusty
– mówi Stanisława Rymarowicza. 

Parter zajmuje jedna duża sala ze sprzę−
tem RTV oraz dwa mniejsze pomieszcze−
nia wraz z łazienką. W piwnicy mieści się
sala ze stołem do tenisa, piłkarzyki, a tuż
obok niewielka szatnia i łazienka. – Wy−
posażenie do klubu kupiliśmy z pieniędzy,
które otrzymaliśmy w ramach Funduszu
Grantowego – opowiada. – Planujemy
dalsze zakupy, między innymi komputery.

Na razie na konto wpłynęła pierwsza
transza grantu; w sumie klub dostanie
40 tys. zł. 

Do Klubu Profilaktyki Środowiskowej
uczęszcza ok. 50 dzieci. – Staraliśmy się
o otwarcie tej placówki, aby dzieci nie
wychowywała ulica – argumentuje Stani−
sława Rymarowicz. – Oprócz gier i za−
baw dzieciaki mogą korzystać z pomocy
logopedy, mają gdzie odrobić lekcje i roz−
wijać swoje zainteresowania. Chronimy
je w ten sposób przed patologiami spo−
łecznymi. (m.d.)

Funduszowy klub
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Właśnie tyle trzeba wykonać, aby do−
stać się do szkoły ponadgimnazjalnej. 

Pierwszy krok: Logowanie. To powi−
nieneś już mieć za sobą. Jeśli nie to pamię−
taj, że po otrzymaniu hasła i loginu (iden−
tyfikatora, pod którym rozpoznaje cię sy−
stem) powinieneś zalogować się na stro−
nie internetowej naboru i zmienić hasło
na łatwiejsze do zapamiętania. Jeśli za−
pomnisz hasła, będziesz mógł je zmienić
jedynie udając się do swojego gimnazjum
lub szkoły pierwszego wyboru. Pamiętaj
o sprawdzeniu danych osobowych wpro−
wadzonych wcześniej przez gimnazjum
do Systemu. Jeżeli dane te zawierają błę−
dy, skontaktuj się niezwłocznie ze swoim
gimnazjum celem wyjaśnienia zaistniałej
sytuacji. Ten krok masz już zapewne za
sobą.

Termin: od godz. 9.00, 12 maja
Drugi krok: Wybór szkół, do których

chcesz kandydować. Możesz ubiegać się
o miejsce maksymalnie w trzech szko−
łach. Kolejność wyboru szkół nie ma zna−
czenia. Następnie w obrębie tych szkół
wybierasz klasy, do których chcesz kan−
dydować. Nie ma ograniczenia liczby
wybieranych klas. Im więcej klas wy−
bierzesz, tym większe będziesz miał
szanse na dostanie się do szkoły! Pamię−
taj o tym i wybierz ich jak najwięcej!
Istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejno−

ści wybierasz klasy. Klasa wybrana jako
pierwsza, to klasa, do której najbardziej
chcesz się dostać. Ostatnia to ta, na której
najmniej Ci zależy. Przemyśl dobrze ko−
lejność klas! Po złożeniu podania nie bę−
dziesz mógł jej zmienić. Kiedy dostaniesz
się do jednej z klas, nie będziesz już mógł
dostać się do tych, które są umieszczone
niżej na Twojej liście preferencji. Szkoła
prowadząca klasę, którą wybrałeś jako
pierwszą to tzw. szkoła pierwszego wybo−
ru. Jej nazwę i adres znajdziesz na stronie
głównej Twojego konta.

Trzeci krok: Składanie podania. Po
wyborze szkół i klas, drukujesz z systemu
podanie (podpisujesz je ty oraz twoi praw−
ni opiekunowie) i zanosisz je do szkoły
pierwszego wyboru. Weryfikacja podania
w szkole może trwać do 7 dni. Po dostar−
czeniu podania do szkoły nie zmieniaj
kolejności preferencji (wybranych klas)
na stronach internetowych naboru! Je−
żeli informacja w systemie będzie różnić

się od informacji na podaniu, podanie to
zostanie odrzucone. Po zweryfikowaniu
podania w szkole pierwszego wyboru op−
cja zmiany preferencji zostanie zabloko−
wana. Jeżeli po wspomnianych 7 dniach
informacja o weryfikacji podania nie poja−
wi się na Twojej stronie głównej, skontak−
tuj się ze szkołą pierwszego wyboru w ce−
lu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji

Termin (dla 2 i 3 kroku): od 17 maja
do 28 maja

Czwarty krok: Składanie kopii
świadectw. Po zakończeniu roku szkol−
nego otrzymujesz oryginał i kopie
świadectwa oraz zaświadczenia o wyni−
kach egzaminu gimnazjalnego. W tym
czasie gimnazjum przesyła dane
o Twoich osiągnięciach do systemu.
Następnie, zanosisz tyle kopii swojego
świadectwa, ile szkół wybrałeś oraz ty−
le samo zaświadczeń o wynikach egza−
minu gimnazjalnego do szkoły pier−
wszego wyboru – oryginał świadectwa
należy zostawić w domu, będzie po−
trzebny później. Szkoła pierwszego
wyboru dokonuje weryfikacji danych
przesłanych przez gimnazjum z wpisa−
mi zawartymi na świadectwie. Teraz
musisz tylko poczekać na informację
o zaakceptowaniu świadectwa, która
pojawi się na stronie głównej twojego
konta. Gdy twoje świadectwo zostanie

zweryfikowane system wyliczy punkty.
Sprawdź, czy liczba przyznanych Ci
punktów jest poprawna. Jeżeli wszyst−
kie dane się zgadzają, oczekuj na wynik
przydziału do klas.

Termin: od godz. 13.00, 25 czerwca
do godz. 15.00, 28 czerwca

30 czerwca, godz. 13.00 – ogłoszenie
list osób zakwalifikowanych do przyję−
cia

Piąty krok: Składanie oryginałów
świadectw. Jeżeli dostaniesz się do wy−
branej klasy, jesteś zobowiązany dostar−
czyć oryginał świadectwa oraz oryginał
zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego do szkoły prowadzącej
klasę, do której się dostałeś. Jeżeli nie do−
starczysz wymaganych dokumentów
przed upływem wyznaczonego terminu,
oznacza to, że rezygnujesz z kandydowa−
nia do tej klasy i zostajesz skreślony z listy.

Termin: do godz. 13.00, 2 lipca
godz. 15.00, 2 lipca – ogłoszenie list

zakwalifikowanych do przyjęcia, którzy
potwierdzili wolę podjęcia nauki w wy−
branej szkole. Dopiero 9 lipca o godz.
10.00 szkoły ogłoszą ostateczne listy
przyjętych. Ten czas potrzebny jest na do−
datkowy nabór w szkołach, które 2 lipca
będą dysponowały wolnymi miejscami. 

(oprac. r. ł. na podst.
www.edu.com.pl/nabor)

W poprzednim numerze informowaliś−
my gimnazjalistów o uruchomieniu
elektronicznego systemu naboru.
W tym numerze pokażemy co i kiedy
należy zrobić.

Pięć kroków
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Przy Szpitalu Św. Trójcy działa już
Poradnia Medycyny Sportowej
SZPZOZ w Płocku. Znajduje się
w kompleksie Poradni Ortopedycznej
i Preluksacyjnej. Jest czynna w ponie−
działki oraz środy od 15.30 do 18.00.

Poradnia została powołana z myślą
o młodzieży (do ukończenia 21 roku
życia), która uczęszcza do klas o pro−
filu sportowym, klas mistrzostwa
sportowego oraz członków płockich
klubów sportowych. Tu przeprowa−
dzane są badania wstępne i okresowe
oraz wydawane zaświadczenia o zdol−
ności do uprawiania określonej dyscy−
pliny sportu.

W nowej poradni młodzi sportowcy
będą mieli zapewnioną opiekę ortope−
dy, laryngologa, okulisty, neurologa,
stomatologa i psychologa. Obok świa−
dectw kwalifikacyjnych i badań okreso−
wych uzyskają tu również pomoc przy
leczeniu uszkodzeń ciała i wszelkich
kontuzji. Placówka korzystać będzie
również ze szpitalnego Laboratorium
Analitycznego i Laboratorium Diagno−
styki Obrazowej. Poradnią kieruje 
dr n. med. Ryszard Kurzyński − specja−
lista medycyny sportowej i ortopedii.
Na co dzień pracuje w Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym w Płocku w pio−
nie ortopedycznym. (r. ł.)

Sportowa poradnia

Urząd Miasta rozstrzygnął konkurs
na realizację programów profilaktycz−
nych nowotworów jelita grubego, pro−
staty i sutka. Zainteresowani płocczanie
mogą już z nich korzystać.

Program profilaktyki nowotworów
jelita grubego adresowany jest do
płocczan w wieku do 50 lat. Realizowa−
ny jest przez Orlen Medica. Pacjenci
mogą zgłaszać się do siedziby spółki
przy ul. Chemików 7 (tel. 365 09 23),
ul. Kolegialnej 24 (tel. 365 09 55), ul.
Otolińskiej 8 (tel. 366 91 11). W ra−
mach programu zostaną wykonane te−
sty na krew utajoną w kale, a w razie
potrzeby pacjenci zostaną skierowani
na badanie kolonoskopowe.

Program profilaktyki nowotworów
prostaty adresowany jest do mężczyzn
powyżej 40. roku życia. Realizowany

jest przez Specjalistyczną Przychodnię
Lekarską Medikar. Pacjenci mogą zgła−
szać się na ul. Padlewskiego 4 (tel. 267
75 73). W ramach badań wykonany zo−
stanie test PSA, a w uzasadnionych
przypadkach chorzy będą mieli wyko−
nane USG transrektalne.

Program profilaktyki nowotworu
sutka adresowany jest do kobiet w wie−
ku 35−49 oraz 60−70 lat. Realizowany
jest przez NZOZ Centrum Medyczne
„Omega” przy ul. Bielskiej 1 (tel. 269
26 20, 366 76 36). Kobiety mają wyko−
nywaną mammografię, a gdy zajdzie
potrzeba USG i biopsję cienkoigłową.

Wszystkie badania są bezpłatne.
Wszelkich dodatkowych informacji
udziela także Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta, tel. 367 17
07. (m.d.)

Zadbaj o zdrowie

Zarząd Województwa Mazowieckie−
go zaprasza organizacje pozarządowe
do składania ofert na realizację Progra−
mu Profilaktyczno−Terapeutycznego
„Pogodne lato 2004”. Jest on skierowa−
ny do dzieci i młodzieży z rodzin dot−
kniętych skutkami alkoholizmu. 

Programem należy objąć co najmniej
1300 dzieci i młodzieży. Należy go zre−
alizować w dwóch etapach: I – organi−
zacja 14−dniowego letniego wypoczyn−
ku, którego kluczowe zadania zostaną
opracowane w oparciu o program profi−

laktyczno−terapeutyczny dla dzieci
i młodzieży dotkniętych skutkami alko−
holizmu (czerwiec−sierpień 2004); w II
etapie (wrzesień 2004 – maj 2005) or−
ganizator ma zapewnić alternatywne
formy spędzania czasu wolnego oraz
rozwijanie umiejętności komunikacji
i prawidłowego rozwiązywania kon−
fliktów, wyrażania swoich uczuć, obro−
ny praw, radzenia z presją grupy itp.

Ofertę należy przygotować na formu−
larzu, który stanowi załącznik do Roz−
porządzenia MGPiPS z 29 października
2003 roku w sprawie wzoru oferty rea−
lizacji zadania publicznego, ramowego

wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania tego
zadania (Dz.U. Nr 1, poz. 5). Wzór for−
mularza dostępny jest również na stro−
nach internetowych Urzędu Marszał−
kowskiego Województwa Mazowiec−
kiego w Warszawie: www.mazovia.pl.

Oferta powinna zawierać: programy re−
alizacji I i II etapu, lokalizację bazy wraz
z opisem warunków zakwaterowania, ak−
tualny wyciąg z rejestru sądowego, kartę
kwalifikacyjną obiektu lub obiektów,
sprawozdanie merytoryczne i finansowe

z działalności podmiotu za ostatni rok oraz
wykaz realizowanych w ostatnich latach
przedsięwzięć i ewentualne referencje.

Termin składania upływa 28 maja
o godz. 12. Oferty należy dostarczyć oso−
biście do Kancelarii Ogólnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazo−
wieckiego, ul. Brechta 3, 03−472 Warsza−
wa (na parterze) w zamkniętych koper−
tach z napisem: „Departament Zdrowia
i Polityki Społecznej – Pogodne Lato”.

Dodatkowych informacji udzielają:
Barbara Krupa – tel. 22 59 79 339 lub
Bogusława Kaczyńska – tel. 22 59 79
297. (m.d.)

Zorganizuj wakacje
Trwa restrukturyzacja płockiego

SZPZOZu, która polega na jego likwida−
cji i utworzenie w to miejsce nowego
podmiotu – spółki prawa handlowego (w
której miasto zachowa 100 proc. udzia−
łów). Pracownicy zatrudnieni dotychczas
w SZPZOZie przechodzą do nowo utwo−
rzonych podmiotów w trybie art. 23 prim
kodeksu pracy, czyli na tych samych wa−
runkach co w likwidowanym zakładzie.
Miasto zamierza uregulować wszystkie
należności za 2003 r. wynikające z usta−
wy „203” do końca maja br., za 2004 –
do końca roku. W nowej spółce ustawa
nie będzie miała zastosowania. Miasto
zaproponowało pracownikom 100 zł
brutto dodatku do pensji i dwuletni okres
gwarancji zatrudnienia. 

Spółka powstająca na bazie SZPZO−
Zu ma już prezesa – został nim Edward
Szczawiński, obecny dyrektor placówki
– i radę nadzorczą. Rada składa się
z trzech osób. Jej pracami kieruje Mar−
cin Jeżewski (34 l. na zdjęciu), ekono−
mista, z−ca dyrektora ds. restrukturyzacji
PKN Orlen. Ma najdłuższy staż pracy
w radach nadzorczych. Obecnie zasiada
w radzie PetroEnergoRemu i Orlen Kol−
Transu. Wcześniej był przewodniczący
Rady Nadzorczej Petroleku, a potem Or−
len Medica. Kierował działem restruktu−
ryzacji Petrochemii. Był prezesem Pe−
troLeku oraz Orlen Laboratorium. Jest
absolwentem Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie ze
specjalnością Ekonomika Przedsię−
biorstw. Ukończył Podyplomowe Stu−
dium Zarządzania Finansami i Opodat−
kowania Przedsiębiorstw w ramach Stu−
dium Zarządzania w Sektorze Nafto−
wym SGH oraz podyplomowe Studium
Zarządzania Wartością Firmy SGH
w Warszawie. Obok Marcina Jeżew−
skiego w radzie znaleźli się Robert Ma−
kówka i Alina Serwach. Robert Ma−
kówka (29 l.) jest pracownikiem Od−
działu Nadzoru Właścicielskiego Urzę−
du Miasta Płocka. Zajmuje się m. in.
przygotowywaniem i prowadzeniem do−
kumentacji dotyczącej prywatyzacji
spółek z udziałem Skarbu Gminy, opra−
cowywaniem projektów uchwał zgro−
madzeń wspólników oraz tematycznych
analiz i materiałów dla potrzeb Prezy−
denta Miasta, reprezentującego wspólni−
ka – Gminę Płock. Współpracuje rów−
nież z organami władz spółek w zakresie
realizacji zadań nadzoru właścicielskie−
go. Wcześniej, w latach 2000 – 2003
pracował w Telekomunikacji Polskiej
Obszar Płock; początkowo jako specjali−
sta w sekcji egzekucji Oddziału Rozli−
czeń i Windykacji Należności. Od
2002 r. objął stanowisko kierownika od−
działu, a następnie kierownika Sekcji
Windykacji Należności. Jest absolwen−
tem Wydziału Prawa UMK w Toruniu.
Ukończył podyplomowe studium me−
nedżerskie i zarządzania spółką handlo−
wą SGH oraz podyplomowe studium
dla ekspertów i doradców podatko−
wych. W 2003 r. zdał egzamin na
członka rad nadzorczych w spółkach
z udziałem Skarbu Państwa. Alina Ser−
wach (45 l.) jest radcą prawnym, człon−
kiem rady nadzorczej MZGM TBS
i pracownikiem Urzędu Miasta. Ukoń−
czyła Wydział Prawa i Administracji
UMK w Toruniu oraz kurs syndyków
masy upadłościowej i nadzorców sądo−
wych. W 2001 r. przeszła szkolenie nt.
podstawowych zmian zasad tworzenia
i działania spółek handlowych oraz no−
welizacji w zamówieniach publicznych
dla oferentów. (r. ł.)

Rada spółki 
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Przedstawiciele miasta, Orlenu, gminy
Stara Biała oraz Instytutu Problemów
Ekorozwoju wzięli udział w prezentacji
„Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego obszaru Zakładu Produk−
cyjnego PKN Orlen wraz z terenami przy−
ległymi, położonymi w granicach admini−
stracyjnych miasta Płocka oraz gminy
Stara Biała”. Konferencja odbyła się 26
kwietnia w auli płockiego ratusza.

– Plan zagospodarowania przestrzen−
nego był dla wszystkich wielkim wyzwa−
niem – mówił zastępca prezydenta To−
masz Kolczyński. – Stał się wyznaczni−
kiem rozwoju Płocka i Starej Białej. Wię−
kszość planu obejmuje granice miasta, ale
skorzystają z niego mieszkańcy obu gmin.
Dzięki niemu istnieje szansa na stworze−
nie nowych miejsc pracy.

Plan zagospodarowania przestrzennego
został przyjęty przez Radę Miasta w paź−
dzierniku 2003 roku, ale prace nad nim
trwały ponad trzy lata. Już w maju 1999 ro−
ku zostało zawarte trójstronne porozumie−
nie pomiędzy miastem, gminą Stara Biała
a Orlenem, a miesiąc później podjęto uch−
wałę o przystąpieniu do sporządzenia planu. 

– Podczas prac wiele razy zmieniały się
przepisy, co stanowiło dodatkową trud−
ność – mówiła Iwona Wierzbicka, dyrek−
tor Wydziału Urbanistyki, Architektury,
Geodezji i Katastru UM. – 10 razy nastą−
piła nowelizacja ustawy o zagospodaro−
waniu przestrzennym, 14 razy – noweliza−
cja o gospodarce nieruchomościami, 10
razy zmieniało się prawo ochrony środo−
wiska, a 12 razy prawo budowlane.

Teren objęty planem zagospodarowa−
nia porównywalny jest z obszarem, jaki
zajmował Płock w latach 60. (1572 ha,
w tym 82 proc. znajduje się na terenie
miasta). – To nowoczesny, unikalny w ska−

li kraju dokument planistyczny zgodny
z normami unijnymi – opowiadała Iwona
Wierzbicka. – To również narzędzie roz−
woju gospodarczego miasta i Orlenu
w harmonii z ochronną strefą ekologicz−
no−przestrzenną Płocka.

Nad planem pracowało ponad 50 osób
w różnych zespołach. – Odnieśliśmy suk−
ces w kilku kategoriach – mówiła Barbara
Bańkowska z Instytutu Problemów Eko−
rozwoju – Fundacja Ecobaltic Gdańsk.
– W obecnej sytuacji prawnej polskie mia−
sta planami zagospodarowania prze−
strzennego mają objęte zaledwie 20 proc.
powierzchni. Płock znacznie ich przewyż−
sza, gdyż liczba ta wynosi 40 proc. wszyst−
kich terenów zainwestowanych.

Do jego sporządzenia potrzebne były
m.in. zdjęcia lotnicze; wykonano ortofo−
tomapę, inwentaryzację infrastruktury
technicznej Orlenu, przeprowadzono ba−
dania ruchu osobowego i wjazdów na i z
terenu koncernu, powstały opracowania
ekofizjograficzne. – Prace nad planem
wywołały dyskusję i pewne rozwiązania
na temat północnej obwodnicy Płocka
– informowała Barbara Bańkowska. 

Od czerwca 2002 roku teren objęty pla−
nem zagospodarowania nazwano Techno−
polią. Składa się ona z trzech części: Cen−
trum Technopolii, Parku Technologiczne−
go oraz Centrum Logistycznego.

Centrum Technopolii zajmuje obszar
o pow. 880 ha, położone jest w części cen−
tralnej i obejmuje przedsięwzięcia zwią−
zane z rozwojem przemysłu o zaawanso−
wanej technologii rafineryjnej i petroche−
micznej. Zostało ono wskazane do inten−
syfikacji i dalszej koncentracji.

Park Technologiczny – 200 ha poło−
żonych pomiędzy istniejącym a projekto−
wanym zagospodarowaniem miejskim
a Centrum Technopolii. Obejmuje on po−
tencjalne, wielofunkcyjne zgrupowanie
jednostek badawczych, produkcyjnych,
biznesu i usług.

Centrum Logistyczne położone jest na
północy, w granicach administracyjnych
gminy Stara Biała i obejmuje potencjalne
skupienie działalności związanej z szero−
ko pojętą logistyką.

– Zarówno miasto, jak i Orlen mają wy−
soki potencjał do tworzenia i rozwoju Par−
ku Przemysłowo−Technologicznego – mó−
wił Dariusz Łątka z Centrum Komercjali−
zacji Technologii. – Płock jest przygotowa−
ny do obsługi inwestorów i posiada duże
doświadczenie z inwestorami korporacyj−
nymi, takimi jak np. Orlen. Koncern jest

otwarty na współpracę i ma możliwości np.
udostępnienia mediów energetycznych.

Celem Parku jest zapewnienie wszyst−
kim jego „lokatorom” kompleksowego
środowiska do tworzenia, rozwoju i ko−
mercjalizacji nowoczesnych technologii.
W Parku wyróżniono siedem stref fun−
kcjonalnych: dwie o pow. 59,2 ha to stre−
fy produkcyjno−przemysłowe, a pozostałe
o pow. 111,3 ha – usługowo−produkcyjne.
– Jako sposób udostępniana gruntów
przewidziano dzierżawę, wstępnie na 33
lata – wyjaśniał Dariusz Łątka. – Nie
chcemy sprzedawać terenów, chociażby
ze względu na sprawy związane z bezpie−
czeństwem i ochroną środowiska.

Małgorzata Domańska

Za jednym płotem
Przed rokiem kilkunastu przedsię−

biorców założyło Izbę Gospodarczą
Regionu Płockiego. Ma ona pełnić fun−
kcje: doradczą i szkoleniową, reprezen−
tować interesy przedsiębiorców, wpły−
wając również na rozwój gospodarczy
regionu.

Izba została zarejestrowana, zorgani−
zowano jej siedzibę przy Starym Rynku
20 (tel. 364 99 89), uruchomiono biuro.
27 kwietnia w Centrum Edukacji odby−
ło się II Walne Zgromadzenie Izby.
Wybrano na nim nowego prezesa, któ−
rym został Jan Brudnicki z firmy BEM
– Stalowe wyroby budowlane i p.poz.
Zebrani zdecydowali się także obniżyć
składki członkowskie dla najmniej−
szych firm, zatrudniających do 5 pra−

cowników; od 1 maja br. składka dla
nich wynosi 50 zł miesięcznie.

Członkostwo w Izbie Gospodarczej
Regionu Płockiego zadeklarowało 80
firm z Płocka, Gostynina, Sierpca
i okolic. (j)

Walne Izby

Przez dwa dni kilkunastu przedsiębior−
ców z Mołdawii gościło w naszym mieście. 

– Takie spotkania dają szanse na współ−
pracę pomiędzy państwami i regionami
– mówił zastępca prezydenta Tomasz Kol−
czyński. – Płock z Bielcami współpracuje
od ponad 3,5 lat i wierzę, że kontakty będą
się zacieśniać.

Zagraniczni przedsiębiorcy poznali aktu−
alne oferty inwestycyjne Płocka. – Rozma−
wialiśmy także na temat przyszłych działań
miasta – opowiada pełnomocnik prezyden−
ta ds. rozwoju gospodarczego i aktywnych
form zwalczania bezrobocia Krzysztof Le−
wandowski.

– Chcielibyśmy przenieść płockie do−
świadczenia do Bielc – mówił Ivan Banari,
dyrektor Izby Przemysłowo−Handlowej
Balti.

Bielce to jeden z największych regionów
Mołdawii (520 tys. mieszkańców). Działa
tam 5 tys. prywatnych przedsiębiorstw, zaj−
mujących się głównie produkcją spożyw−

czą, rolniczą, cukrowniczą oraz tekstyliami.
– Prężnie rozwija się przemysł maszynowy
i budowlany – opowiadał Ivan Banari.

Mołdawscy przedsiębiorcy chętnie im−
portowaliby z Polski m.in. kosmetyki,
meble i bieliznę. – Na swoim terenie mamy
zagranicznych przedstawicieli branży bu−
dowlanej – mówił. – W Płocku chętnie
sprzedawalibyśmy między innymi wino
i szampany, a także wyroby odzieżowe,
urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, ak−
cesoria meblowe i łazienkowe.

Dyrektor Izby Przemysłowo−Handlowej
zapewnił, że każdy przedsiębiorca z nasze−
go miasta nie będzie miał problemów z po−
rozumiewaniem się w Mołdawii. – Każde−
mu inwestorowi jesteśmy w stanie zapew−
nić osobistego tłumacza, gdyż w Bielcach
około 200 osób uczy się języka polskiego
– żartował.

Oprócz rozmów biznesowych zagra−
niczni goście mieli okazję zwiedzić
miasto i skansen w Sierpcu. (m.d.)

Tłumacze dla biznesu

Cudzoziemcy
u nas

Nie tylko Polacy pracują zagranicą
– także u nas zatrudnianych jest coraz
więcej osób z obcym paszportem. We−
dług informacji Wojewódzkiego Urzę−
du Pracy w roku ubiegłym wydano
w Polsce prawie 30 tysięcy zezwoleń
i przyrzeczeń na pracę dla cudzoziem−
ców, z tego prawie połowę na Warsza−
wę i Mazowsze. Najwięcej zezwoleń
wydano obywatelom z krajów europej−
skich: Wielkiej Brytanii (897), Francji
(1027), Niemiec (767), Ukrainy (746).
Na dalszych miejscach są obywatele
krajów azjatyckich np. Wietnam (339
decyzji), Indie (481).

W pierwszym kwartale br. WUP
w Warszawie wydał już 3400 zezwo−
leń na pracę w Polsce obcokrajowcom.
Cudzoziemcy to w zdecydowanej wię−
kszości kadra kierownicza firm, dorad−
cy, eksperci a ostatnio powiększa się
także grupa cudzoziemców−nauczycie−
li. (j)

Na rynku pracy

Coś drgnęło
Od marca nieznacznie, ale zwiększa

się liczba ofert pracy na Mazowszu. Jak
wynika z komunikatu Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w marcu zgłoszono prawie
800 wolnych stanowisk więcej niż w lu−
tym. Wśród nowych ofert najwięcej do−
tyczyło zatrudnienia w branży ubezpie−
czeniowej, pośrednictwie handlowym,
budownictwie. Powiatowy Urząd Pracy
w Płocku dysponował 773 ofertami.

Mieszkańcy Mazowsza zaczynają
też szukać pracy zagranicą. O zatrud−
nienie długoterminowe poza granicami
kraju za pośrednictwem urzędów pracy
ubiegało się w pierwszym kwartale br.
160 osób, w tym 19 z Płocka. Dużym
zainteresowaniem cieszą się wyjazdy
do prac sezonowych. Np. w ostatnich 3
miesiącach Wojewódzki Urząd Pracy
wydał ponad 3600 umów o pracę sezo−
nową w Niemczech (najwięcej w Ra−
domiu – 1177, 242 decyzje otrzymali
płocczanie). (j)

Prezes Jan Brudnicki

Barbara Bańkowska z Instytutu Problemów Ekorozwoju
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*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Święty Florian stał się patronem lu−
dzi, którzy w trosce o życie bliźniego,
ludzkie mienie i środowisko walczą
z kataklizmami. Jak co roku płoccy
strażacy obchodzili swoje święto. I jak
zwykle było bardzo uroczyście.

Minister Spraw Wewnętrznych i Ad−
ministracji nadał osiem stopni oficer−
skich: młodszego brygadiera, starszego
kapitana i kapitana. Ponadto nadano
cztery stopnie aspiranckie, 25 stopni

podoficerskich: starszego ogniomistrza,
ogniomistrza, młodszego ogniomistrza
i starszego sekcyjnego. 13 strażaków
otrzymało złote, srebrne i brązowe me−
dale „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Jak na święto przystało nie obyło się
bez prezentów: komenda wojewódzka
przekazała strażakom terenowy wóz ra−
towniczo−gaśniczy ze zbiornikiem na 8
tys. litrów na podwoziu renault (na
zdjęciu). Kosztował 915 tys. zł, w tym
100 tys. zł dołożył Prezydent Miasta.
Płocka jednostka PSP wzbogaciła się
także o pięcioletnią Toyotę Avensis,
którą ofiarowało Przedsiębiorstwo Ek−
sploatacji Rurociągów Naftowych.

– Na terenie województwa mazo−
wieckiego zlokalizowanych jest dziesięć
zakładów o dużym ryzyku powstania
awarii oraz 24 o zwiększonym ryzyku
– przypomniał komendant PSP Hilary
Januszczyk. – Trzy z nich znajdują się
na terenie Płocka. W wyniku rosnącej
liczby zagrożeń PSP nie jest w stanie
sama podołać wszystkim obowiązkom.
Wypróbowanymi partnerami są Ochot−
nicze Straże Pożarne, których jest 120,
w tym 19 jednostek włączonych jest do
Krajowego Systemu Ratowniczo−Gaś−
niczego. (m.d.)

Dzień Strażaka

Od 1 maja zmieniło się kilka przepi−
sów w prawie drogowym. Najważniej−
szy z nich to ograniczenie prędkości na
terenie zabudowanym do 50 km/h
w godzinach 5−23 i do 60 km/h w godz.
23−5. Za przekroczenie prędkości o 20
kilometrów na godzinę według taryfi−
katora można zapłacić 200 zł mandatu,
a powyżej 40 kilometrów – 400 zł. 

W nowym kodeksie wprowadzono
także możliwość „czasowego wycofa−
nia pojazdu z ruchu”, ale dotyczy ona
tylko samochodów ciężarowych
i przyczep o dopuszczalnej masie cał−
kowitej do 3,5 tony, ciągników samo−
chodowych, pojazdów specjalnych
oraz autobusów. Decyzję taką wydaje

za opłatą (nie więcej niż 150 zł) „sta−
rosta właściwy ze względu na miejsce
ostatniej rejestracji pojazdu” na wnio−
sek właściciela samochodu. Musi on
złożyć do depozytu dowód rejestracyj−
ny i tablice rejestracyjne pojazdu. Sa−
mochód może być czasowo wycofany
z ruchu na okres od dwóch do sześciu
miesięcy. W szczególnych przypad−
kach może on zostać jednorazowo
przedłużony, jednak łączny czas wy−
cofania nie może przekraczać dziewię−
ciu miesięcy w roku, licząc od dnia je−
go wycofania. Właściciel takiego sa−
mochodu jest zobowiązany zapewnić
jego postój poza drogą publiczną
i strefą zamieszkania. (m.d.)

Zwolnij i wycofaj

* Na ul. Wyszogrodzkiej 19−letni kie−
rowca VW Golfa wjechał na skrzy−
żowanie na czerwonym świetle i po−
trącił 20−letnią dziewczynę, która
trafiła do szpitala.

* Na ul. Jana Pawła II 27−letnia kobieta
kierująca mitsubishi, wykonując
manewr skrętu w lewo nie ustąpiła
pierwszeństwa przejazdu samocho−
dowi Fiat Seicento. W wyniku zda−
rzenia lekkich obrażeń ciała doznała
pasażerka fiata.

* W Al. Jachowicza 25−letni kierowca
forda potrącił na przejściu dla pie−
szych 47−letnią sierpczankę, która
z obrażeniami ciała trafiła do szpitala.

* Kierująca Fiatem 126p 20−letnia ko−
bieta nie dostosowała prędkości do
warunków drogowych, zjechała na
prawe pobocze i uderzyła w drzewo.
Do szpitala trafili: dziewczyna
i dwóch pasażerów. Do zdarzenia
doszło na ul. Mostowej.

* Po wybiciu szyby w VW Passacie zapar−
kowanym przy ul. Łukasiewicza, zło−
dzieje skradli radio. Straty – 1350 zł.

* Z otwartej Toyoty stojącej przy Placu
Obrońców Warszawy, złodzieje skra−
dli saszetkę z dokumentami i telefo−
nem komórkowym. Straty – 1450 zł.

* Wykorzystując zmianę koła przez
kierowcę Opla Vectry złodzieje za−
brali z wnętrza samochodu torbę
z laptopem, aparatem cyfrowym,
pieniędzmi i dokumentami. Straty
oszacowano na ponad 12 tys. zł.

* Z mieszkania przy ul. Bartniczej zło−
dzieje zabrali DVD, biżuterię i tele−
fon komórkowy. Straty – 2 tys. zł.
Sprawcy dostali się do lokalu po
wypchnięciu okna. 

* Z poloneza zaparkowanego przy ul.
Krótkiej zginęło radio, skrzynka
z narzędziami oraz głośnik samo−
chodowy. Straty – 1,2 tys. zł.

* Z ul. Gałczyńskiego złodzieje skradli
Poloneza Caro o wartości 6 tys. zł.

* 28−letnia warszawianka próbowała
ukraść artykuły przemysłowe o war−
tości ok. 600 zł ze sklepu przy ul.
Wyszogrodzkiej. Kobieta po zatrzy−
maniu przez ochronę sklepu trafiła
do policyjnego aresztu.

* Sprawca wykorzystując moment,
kiedy kierowca opla czekał na
skrzyżowaniu na zmianę świateł,
wybił szybę i zabrał torbę z pie−
niędzmi, telefonem, kluczami i do−
kumentami. Straty oszacowano na
3175 zł. (m.d.) 

Kronika policyjna

Czy wiesz jak zachować się podczas
zamachu terrorystycznego? Na co zwra−
cać uwagę? Nie chcemy straszyć, bo pa−
nika i nieracjonalne zachowania niczemu
dobremu nie służą, ale powinieneś wie−
dzieć jak zachować się w sytuacjach za−
grożenia. To między innymi od ciebie
może zależeć, czy nie dojdzie do trage−
dii. Nie wpadajmy w przesadę, nie dajmy
się zwariować, ale bądźmy ostrożni.

Podstawową cechą terroryzmu jest
to, że nie ma wyraźnych znaków
ostrzegawczych o możliwościach wy−
stąpienia zamachu lub są one trudno
dostrzegalne. – Ale będąc na zakupach
w dużym hipermarkecie, uczestnicząc
w imprezach masowych typu koncert
lub w uroczystościach religijnych, ob−
serwujmy to, co dzieje się w najbliż−
szym otoczeniu – apeluje komisarz Ka−
tarzyna Lorens z sekcji prewencji płoc−
kiej policji. – Zwracajmy uwagę na nie−
typowe zachowanie osób, na przedmio−
ty pozostawione bez opieki typu: teczki,
paczki, na osoby ubrane nieodpowied−
nio do pory roku. Jeśli coś nas zaniepo−
koi, zawiadomijmy administratora bu−
dynku lub policję. 

Jak się zachować w czasie zagroże−
nia „bombowego”? Przede wszystkim
należy zastosować się do poleceń admi−
nistratora budynku, który do czasu
przybycia policji kieruje akcją. – Jeśli
ewakuujemy się z biura czy szkoły za−
bierzmy ze sobą rzeczy osobiste: toreb−
ki, teczki, okrycia wierzchnie – mówi
Katarzyna Lorens. – Pozostawienie ich
w pokojach może utrudnić akcję. Nie
dotykajmy też żadnych przedmiotów,
których nie znamy. Pomieszczenia nale−
ży opuszczać spokojnie, nie wzbudzając
paniki.

W Komendzie Miejskiej Policji
w sekcji prewencji działa nieetatowa
grupa rozpoznania minersko−pirotech−
nicznego. To jedna z największych
grup działających na Mazowszu. Dzię−
ki jej pracy oraz policjantom z prewen−
cji ilość fałszywych alarmów bombo−
wych znacznie spadła. W 2002 policja
odnotowała 12 fałszywych wezwań,
w 2003 −11, a w tym roku – 1. 

– Spowodowane jest to kilkoma czynni−
kami – mówi komisarz. – Na potencjal−
nych sprawców czekają wysokie kary.
Poza tym współpracujemy z różnymi in−
stytucjami, których pracowników uczymy,
jak zachować się w czasie zagrożenia.

Płoccy policjanci przeprowadzili spot−
kania m.in. z obsługą hipermarketów,
banków, personelem szkół, poczty oraz
proboszczami parafii. – Jeśli jakaś firma
chciałaby skorzystać z naszych doświad−
czeń może się zgłosić do Komendy Miej−
skiej Policji lub zadzwonić: 266−16−30
– informuje Katarzyna Lorens.

Fałszywa informacja o podłożonej
bombie może sporo kosztować. Jeśli
zdarzenie zostanie zakwalifikowane ja−
ko wykroczenie sprawca może zapłacić
grzywnę do 1,5 tys. zł i trafić do aresz−
tu do 30 dni. Jeśli podczas akcji nastą−
piła ewakuacja osób z miejsc, gdzie
znajduje się dużo ludzi (np. szpitale lub
hipermarkety) lub akcja zagraża zdro−
wiu lub życiu osób, przestępca podlega
karze pozbawienia wolności od 1 do 10
lat. Sprawca może zostać również uka−
rany poprzez zwrot kosztów przepro−
wadzonej akcji, które są wysokie, gdyż
na miejsce oprócz policji trzeba wez−
wać: karetki pogotowia, straż pożarną,
pogotowie gazowe, energetyczne i wo−
dociągowe. (m.d.)

Uwaga, bomba!
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Wydawało się to rzeczą prostą – dać
mu należny dokument. Parlament RP
uchwalił w 2000 r. ustawę o spółdziel−
niach mieszkaniowych. I co? Zbyt silne
okazują się układy, by spółdzielnie
mieszkaniowe musiały zrezygnować
z zarządzania własnością kolektywną.
W naszym państwie ustawę uwstecz−
niono, przekształcenia zniekształcono
i opóźniono, a własność „niczyja” nadal
jest najwygodniejsza do zarządzania.
Około 12 milionów Polaków do Unii
wchodzi w spółdzielczych dybach. 

Sposób zarządzania polskimi spół−
dzielniami mieszkaniowymi ujawnił
właśnie proces ustawowego przekształce−
nia własności, a samowola zarządów
spółdzielni może okazać się sprawą nie−
bezpieczną. Skoro teraz istotę ustawy

można było staraniami posłów zrzeszo−
nych w Związku Rewizyjnym Spółdziel−
ni Mieszkaniowych zniekształcić przez
stworzone „furtki” i pozwalać na łamanie
prawa wobec spółdzielców, to jaki będzie
ciąg dalszy? Wg szacunków Krajowego
Związku Spółdzielców – ponad 90% sta−
tutów spółdzielni jest niezgodnych z kon−
stytucją RP. Większość z nich łamie pra−
wo, choćby stosując własną polityką de−
veloperską w budowie mieszkań na
sprzedaż, ściągając haracze od swych
członków. Dziś wielu o tym mówi i pisze.
W temacie uwłaszczeń prezesi mówią, że
w środkach masowego przekazu jest
„szum informacyjny”. Od spółdzielców
będzie zależało, by powstały spółdzielnie
właścicieli. Struktury Stowarzyszenia
Obrony Spółdzielców pomagają spół−

dzielcom w pozyskaniu informacji, inte−
gracji, zrozumieniu i realizowaniu swoich
praw, a posłowie „prawej” części parla−
mentu wnieśli do Trybunału Konstytu−
cyjnego skargę o niezgodność zapisów
ustawy z Konstytucją RP w kwestii rozli−
czeń kosztowo−rynkowych, umożliwiają−
cych spółdzielniom łatwe wzbogacanie
się kosztem swoich członków.

O co jest szum

O pieniądze, wyłudzane od członków
spółdzielni, którzy mają prawo otrzy−
mać akt własności odrębnej mieszkania
wraz z gruntem, bo koszty za nie ponie−
śli już wcześniej. W naszej praktyce
spółdzielczej mieszkanie „lokatorskie”
tym różni się od „własnościowego”, że
w pierwszym przypadku spółdzielca
ma zapłacić, a w drugim już zapłacił,
haracz w postaci wymuszonych ponow−
nych kwot umorzeń, otrzymanych już
wcześniej przez spółdzielnie ze środ−
ków publicznych i skonsumowanych na
budowę bloków spółdzielczych. 

Jeśli członek spółdzielni wpłacił
wkład mieszkaniowy, część kredytu
spłacił w ratach sam, pozostałą część
spółdzielnia otrzymała z budżetu pań−
stwa. Również ze środków publicznych
zarządy spółdzielni otrzymały dotację
na pokrycie wzrostu cen, spółdzielca
sam poniósł jeszcze koszty urządzenia
i podniesienia standardu mieszkania,
stale spłaca koszt użytkowania gruntu,
płaci za remonty, to które koszty jesz−
cze mu zostały? Wyciągają rękę po nie
swoje, zastawiając się realizacją zapisu
o „różnicy...” w ustawie.

Istotą ustawy było uwłaszczenie spół−
dzielców ich majątkiem spółdzielczym.
Art. 12, dający przesłanki do rozliczeń,
przewidywał (obok spłaty długów czyn−
szu i/lub rat kredytu), wpłatę owej „różni−
cy między wartością rynkową mieszka−

nia, a wpłaconym zwaloryzowanym
wkładem mieszkaniowym”, która wg art
64 mogła wynosić max. 3%. Posłowie ze
wspomnianej organizacji nadzoru spół−
dzielczego postarali się o wykreślenie art.
64, pozostał więc goły zapis w art. 12,
a zarządy spółdzielni teraz dokonują resz−
ty: zamiast 3% wyliczają 53% i więcej
(skrywając informacje z dokumentów
źródłowych kosztów budowy), podczas
gdy nawet ten stan ustawy nie zabrania
nie zdzierać od spółdzielców drugich pie−
niędzy z przelicznikiem rynkowym kwot
ze środków państwowych. 

Rozliczenie spółdzielców z zakupu
przez spółdzielnie gruntów jest może
prostsze, bo nie ma spraw zaszłych, i re−
gulowane jest uchwałą Rady Miasta. Pra−
wo kupna z bonifikatą otrzyma spółdziel−
nia, jeśli działka jest przeznaczona na
przekształcenie własności spółdzielcy,
a spółdzielca zapłaci swój koszt spółdziel−
ni. Ponieważ kupujemy grunt używany,
a każdy członek ponosi koszty użytkow−
nika, więc pozostanie do zapłaty reszta. 

Gdyby nie temat własności odrębnej,
nie byłoby szumu i pewnie nikt by tego
nie dociekał. Dopiero działania SOS
spowodowały wypracowanie stanowi−
ska Ministerstwa Sprawiedliwości oce−
niającego te praktyki; spółdzielcy mają
prawo żądać (gdyby nie otrzymały od−
powiedzi zarządów na wniosek uwłasz−
czeniowy) dokumentu przedstawiające−
go pierwotne koszty budowy mieszkań
oraz dokonać wpłaty zwrotu za pośred−
nictwem spółdzielni kwot umorzeń,
czego spółdzielnie nie mają prawa blo−
kować. Należy wiedzieć, że własność
odrębna, to własność mieszkania wraz
z własnością gruntu.

Bliższe informacje – tel. 602−681−
913. Zapraszamy na spotkania SOS ze
spółdzielcami w każdy czwartek
o godz. 17,oo.

O stowarzyszeniu SOS 

W Płocku powstał oddział krajowego
Stowarzyszenia Obrony Spółdzielców.
Spotkania spółdzielców odbywają się
w każdy czwartek (w różnych miej−
scach), na których poznać można istotę
procesu i kosztów uwłaszczenia.

Główne cele Stowarzyszenia Obrony
Spółdzielców:

– prezentowanie na zewnątrz stano−
wiska i opinii w sprawach dotyczących
spółdzielni oraz spółek prawa handlo−
wego,

– integracja środowisk spółdzielni,
spółek oraz mieszkańców, 

Cele te realizowane są poprzez:
– upowszechnianie prawa spółdziel−

czego
– udzielanie pomocy prawnej i tech−

nicznej spółdzielcom m.in. w legalnym
uzyskaniu wszelkich informacji doty−
czących Spółdzielni

– wydawanie czasopism, materiałów
szkoleniowych i innych opracowań 

– inicjowanie i organizowanie zebrań
spółdzielców 

Tadeusz Borowicki
Prezes Oddziału SOS w Płocku

24 kwietnia br. minęły trzy lata od wejścia w życie ustawy, mającej zmienić prawo spółdzielcze we własność odrębną w ciągu dwóch lat – rok „przed Unią”. Polska, jako je−
dyna spośród krajów poszerzających struktury europejskie, nie spełniła ustawowego wymogu. Po minionej epoce PRL, obecny spółdzielca jest właścicielem bez dokumentu. 

Stowarzyszenie Obrony Spółdzielców w Płocku

Prawo spółdzielcze na własność

Zdecydowane przedstawianie argu−
mentów, dyskusja dotycząca szczegó−
łów, chwilami ostra wymian zdań —
tak przebiegały negocjacje prowadzone
przez licealistów podczas wojewódz−
kiego finału ogólnopolskiego konkursu
„Zostań Negocjatorem”, który odbył
się 28 kwietnia w Szkole Wyższej im.
P. Włodkowica. 

Konkurs przeznaczony dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych zorganizo−
wano po raz czwarty. Jego uczestnicy
musieli nie tylko wykazać się gruntow−
ną wiedzą dotyczącą Unii Europejskiej,
ale również znać doskonale zasady
i techniki negocjacji. W mazowieckim
finale wzięło udział sześć najlepszych
drużyn. W jednej z rozgrywek ucznio−
wie debatowali na przykład na temat
modelu społecznego UE. Po jednej

stronie zasiedli zwolennicy zwiększe−
nia zabezpieczenia społecznego, po
drugiej negocjatorzy domagający się
uelastycznienia polityki społecznej. 

– Negocjacje z roku na rok osiągają
coraz wyższy poziom. Uczniowie cza−
sem mają jedynie problemy z precyzyj−
nym formułowaniem argumentów, gdyż
górę biorą emocje — mówi Zdzisława
Barankiewicz, koordynator konkursu
na Mazowszu. 

Najlepsza okazała się drużyna z III
Liceum Ogólnokształcącego w Rado−
miu, która na początku czerwca poje−
dzie na finał ogólnopolski do Warsza−
wy. Będzie walczyć o główną nagrodę,
jaką jest tygodniowy wyjazd do Bruk−
seli, w czasie którego będą mogli poz−
nać od podszewki tajniki działalności
unijnych instytucji. (AGR)

Zostań negocjatorem 

Historia zrealizowanych kosztów mieszkania 
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Odzwierciedleniem tych anonimo−
wych słów jest wielowiekowa legen−
darna, historyczna i religijna tradycja
narodu polskiego, tysiącletnie dzieje
państwa polskiego, którego powstanie
wyznacza chrzest w 966 roku. Ale tra−
dycja religijna, tradycja nawiązująca
do Ewangelii jest znacznie starsza, za−
pisana przez Galla Anonima; dotyczy
odwiedzin tajemniczych gości u Piasta.
Potwierdzenie wyjątkowego znaczenia
tego wydarzenia znalazło ujście w bo−
gatej polskiej religijności i tradycji
mesjanistycznej związanej z Polską,
w objawieniach udzielonych św. Fau−
stynie w Płocku i w Krakowie.

Odwiedziny u Piasta stały się tema−
tem wielu utworów literackich i pla−
stycznych, a jednym z najpiękniejszych
dzieł im poświęconych jest obraz Wło−
dzimerza Tetmajera ze zbioru Muzeum
Mazowieckiego w Płocku.

Początek rodu Piastów i historia od−
wiedzin tajemniczych gości jest związa−
na ze świętem postrzyżyn. Obrzęd ten
występuje w wielu kulturach; u dawnych
Słowian była to uroczystość nadania
siedmioletniemu chłopcu imienia
i przejścia spod opieki matki pod opiekę
ojca. Do niedawna postrzyżyny wystę−
powały jeszcze w uroczystościach we−
selnych, w kościele katolickim stosuje
się je do osób przyjętych do zakonu.
Podczas II wojny światowej żołnierze
podziemia strzygli kobiety współpracu−
jące z okupantem. Pierwszą czynnością,
jaka spotyka młodego poborowego po−
wołanego do zasadniczej służby wojsko−
wej, jest obcięcie włosów.

Tradycja

Był mianowicie w mieście Gnieźnie,
które po słowiańsku znaczy tyle co
„gniazdo”, książę imieniem Popiel,
mający dwóch synów; przygotował on
zwyczajem pogańskim wielką ucztę na
ich postrzyżyny, na którą zaprosił bar−
dzo wielu swych wielmożów i przyja−
ciół. Zdarzyło się zaś z tajemnej woli
Boga, że przybyli tam dwaj goście, któ−

rzy nie tylko nie zostali zaproszeni na
ucztę, lecz nawet odpędzeni w krzyw−
dzący sposób od wejścia do miasta.
A oni oburzeni nieludzkością owych
mieszczan skierowali się od razu na
przedmieście, gdzie trafili zupełnie
przypadkiem przed domek oracza
wspomnianego księcia, który urządził
ucztę dla synów. Ów biedak, pełen
współczucia, zaprosił tych przybyszów
do swojej chatki i jak najuprzejmiej
roztoczył przed nimi obraz swego ubó−
stwa. A oni z wdzięcznością przychyla−
jąc się do zaprosin ubogiego człowieka
i wchodząc do gościnnej chaty, rzekli
mu: „Cieszcie się zaiste, iżeśmy przyby−
li, a może nasze przybycie przyniesie
wam obfitość dobra wszelakiego, a z
potomstwa zaszczyt i sławę”.

Mieszkańcami gościnnego domu by−
li: niejaki Piast, syn Chościska, i jego
żona imieniem Rzepka; oboje oni z ca−
łego serca starali się wedle możności
zaspokoić potrzeby gości...

Piast również urządzał przyjęcie
z okazji postrzyżyn swojego syna Sie−
mowita, na którą tajemnicze postacie
zostały zaproszone: Dziwne rzeczy opo−
wiem, lecz któż potrafi pojąć wielkie
sprawy Boże? Albo któż poważy się
zagłębiać w dociekania nad dobrodziej−
stwami Boga, który już w tym życiu nie−
jednokrotnie wynosi pokorę biednych

i nie waha się wynagradzać gościnno−
ści nawet u pogan? Goście tedy każą
spokojnie Piastowi nalewać piwo, bo
dobrze wiedzieli, że przez picie nie ubę−
dzie go, lecz przybędzie. I tak ciągle
miało przybywać piwa, że napełniono

nim wszystkie wypożyczone naczynia,
a natomiast ci, co ucztowali u księcia,
znaleźli [swoje naczynia] puste. Pole−
cają też zabić wspomnianego prosiaka,
którego mięsem – rzecz nie do wiary –
napełnić miano dziesięć naczyń, zwa−
nych po słowiańsku „cebry”. Piast
i Rzepicha na widok tych cudów co się
działy, przeczuwali w nich jakąś ważną
wróżbę dla syna (Gall Anonim, „Kroni−
ka polska”).

Historia ta została powtórzona w in−
nych „Kronikach”, ale jej treść ulegała
różnym modyfikacjom, pojawiły się
również nowe wątki; Gniezno ustąpiło
miejsca Kruszwicy nad Gopłem, Popie−
la zjadły myszy, cudownie został roz−
mnożony miód. W „Kronice Wielko−
polskiej” jest opisane, jak po wyginię−
ciu rodu Popiela, obierano nowego kró−
la: Wspomniani dwaj goście wróciwszy
w czasie wyboru do jego gospody, cu−
downym sposobem sprawili, że królem
obrano ich gospodarza, wspomnianego
Piasta.

Opisane niezwykłe wydarzenia z do−
mu Piasta ocenił Jan Długosz w swoich
„Rocznikach”: Sądziłbyś, że powtórzył
się i wznowił cud, dokonany wpierw
przez Eliasza w sydońskim mieście Sa−
repta, następnie przez Elizeusza w Sa−
marii, gdyby nie to, że tu miejsce proro−
ków zajęli dwaj aniołowie czy męczen−

nicy. Piast zaś wzbogacony łaską i hoj−
nością swych gości czynił wszystko za
owych gości radą.

Św. Izydor Oracz

W historii Piasta podkreśla się fakt,
że był on oraczem, co jest dwukrotnie
zapisane przez Galla Anonima. Istnieje
dosyć niezwykła analogia pomiędzy hi−

storią Piasta, czasem powstania „Kroni−
ki” i czasem życia jej głównego bohate−
ra Bolesława Krzywoustego (1086−
1138), a pomiędzy hiszpańskim świę−
tym, św. Izydorem Oraczem (ok. 1080−
ok. 1130).

Św. Izydor pochodził z religijnej
rodziny z Madrytu. Bieda zmusiła je−
go rodzinę do przeniesienia się na
wieś, gdzie przyszły święty znalazł
pracę jako parobek. Przez zawistnych
ludzi został oskarżony o to, że za du−
żo się modli a za mało pracuje. Gos−
podarz, u którego święty pracował,
nie dał wiary temu pomówieniu, po−
nieważ wszystkie czynności wykony−
wał sumiennie, sam postanowił
sprawdzić jak rzecz wygląda. Gdy
udał się w pole, ujrzał modlącego się
Izydora, a za pługiem w jego miejscu
stał anioł. Święty Izydor jest patro−
nem Madrytu i patronem rolników.
W Polsce jego kult był olbrzymi, a w
dawnych świątyniach znajduje się
wiele ołtarzy, obrazów i feretronów
mu poświęconych, także piękny fresk
namalowany przez Władysława Dra−
piewskiego w kościele w Ligowie.
Dzień świętego obchodzony jest 15
maja. Kiedy Bolesław Krzywousty
zdobywał Pomorze ukazał mu się
Anioł, który szedł przed polskim woj−
skiem. W okolicy Nakła rzucił kulę
ognistą i zniknął. Anioł i kula ognista
to atrybuty świętego Izydora. Nakło
jest położone niedaleko Gniezna
i Kruszwicy, gdzie według kronikarzy
miał zamieszkiwać Piast.

Jacenty Piastem

Temat odwiedzin tajemniczych gości
u Piasta, przedstawianych też jako anio−
łowie, w dziejach malarstwa polskiego
podejmowało wielu artystów, m.in. Jan
Piotr Norblin, Ewa Sułkowska, autorka
ilustracji do „Śpiewów historycznych”
Niemcewicza, Antoni Oleszczyński,
Franciszek Smuglewicz, autor malowi−
deł w pałacu biskupim w Krakowie,
Korneli Szlegel, czy Witold Pruszkow−
ski, artysta – mistyk, twórca zapomnia−
nej dziś, wielkiej kompozycji „Anioło−
wie u Piasta” („Ofiarowanie korony
Piastowi”). Większość z tych obrazów
to dzieła o charakterze narracyjnym,
ilustrujące treść zawartą w dawnych
„Kronikach”. Różny jest w nich stosu−
nek do samych strojów przedstawia−
nych postaci, co w sumie ma tylko pod−
kreślić samą historyczność wydarzenia.

Obraz Włodzimierza Tetmajera
„Piast” („Odwiedziny u Piasta”, „Anio−
łowie u Piasta”) ma więc bogatą trady−
cję malarską, ale i też różni się od do−
tychczasowej tradycji. Temat odwie−
dzin tajemniczych gości malarz podej−
mował wielokrotnie. Prawdopodobnie
w 1898 roku został namalowany obraz

W miękkim i łagodnym, śpiewnym i tęskliwym charakterze, w iście słowiańskiej naturze pogańskich 
do siebie to, że sama łagodna, wydobywa z duszy każdego narodu to, co jest w nim najpiękniejszego, 
praojców [katolicyzm] miał zatem do czego nawiązać i rzeczywiście znalazł glebę podatną 

Skarby Muzeum Mazowieckiego

ANIOŁOWIE

Włodzimierz Tetmajer, „Piast” 1898 r, Muzeum Mazowieckie w Płocku

Włodzimierz Tetmajer, Rękopis I sceny „Piasta”
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znajdujący się w muzeum w Płocku,
którego akcja dzieje się w sadzie za do−
mem Piasta (replika tego obrazu znaj−
duje się w Muzeum Historycznym
w Krakowie). W 1908 roku namalował
odwiedziny tajemniczych gości, akcja

tego obrazu dzieje się na drodze, przed
chałupą Piasta, gdzie za świętymi cią−
gnie się cały orszak postrzyżynowych
biesiadników („Przed Piastową Chału−
pą”, Muzeum Narodowe we Wrocła−
wiu). Malarz wykonał również ilustra−
cje do jasełki „Betlejem Polskie” Lu−
cjana Rydla opublikowanej w 1906 ro−
ku, tu tajemniczy goście stanowią sa−
modzielny motyw.

Włodzimierz Tetmajer, kra−
kowski artysta, przyrodni brat
Kazimierza Przerwy−Tetmajera,
mocno był związany z polską tra−
dycją narodową i religijną. Ożenek
z Anną Mikołajczykówną, córką
podkrakowskiego chłopa z Brono−
wic Jacentego, wzbudził wielką
sensację w ówczesnym Krako−
wie. Wesele Lucjana Rydla
z inną córką Jacentego Jad−
wigą, jest bardziej znane
tylko dzięki dramatowi
Stanisława Wyspiańskie−
go. Trzecią córkę Jacen−
tego Marię miał pojąć za
żonę inny malarz, przed−
wcześnie zmarły Ludwik de
Laveaux. Całe środowisko
krakowsko−bronowickie zo−
stało uwiecznione w „Wese−
lu” Wyspiańskiego, w którym
Włodzimierz Tetmajer został Gos−
podarzem, Lucjan Rydel Panem Mło−
dym, a Ludwik de Laveaux Widmem.

Tetmajer osiadł na stałe w Bronowi−
cach w 1890 roku. Całe swoje życie ar−
tystyczne i osobiste związał z polską
wsią, a motyw krakowskiej wsi stał się
jednym z podstawowych tematów ma−
larza, stanowi również tło jego obrazów
historycznych. Temat ludowy został
wykorzystany w jego licznych freskach
kościelnych. W postaci Piasta malarz
przedstawił swojego teścia, Jacentego
Mikołajczyka.

Problemami wsi malarz zajmował się
również na forum publicznym jako po−
lityk i parlamentarzysta Polskiego
Stronnictwa Ludowego, którego był
współzałożycielem. W czasie I wojny
światowej popierał Piłsudskiego, w Le−
gionach walczył jego syn Jan Kazi−
mierz, który zginął w bitwie z Rosjana−
mi pod Stanisławczykiem nad Styrem.

Piast dramatyczny

Tetmajer był również dramaturgiem.
W kompozycji „Odwiedziny u Piasta”
znalazły odbicie społeczne poglądy
malarza, poglądy na religię i historię,
które jednocześnie stały się motywem

ideowym jego sztuki „Piast” napisanej
w latach 1900−1901. Artysta swoje
sztuki pisał nie z myślą o druku, ale
z myślą o scenie ludowej i chłopskich
zespołach działających w najbliższej
okolicy. Wyznawał pogląd, że dramat

to nie opowiedziana anegdota osnuta
wokół jakiejś postaci historycznej, ale
przystępne ukazywanie najistotniej−
szych problemów i faktów historycz−
nych związanych z bohaterami naszej
przeszłości. Przewodnią myślą „Pia−
sta” jest niesienie nowej wiary, aby
uchronić lud znad Gopła przed obcymi

i wrogimi wpływami.

Autorem rapsodu o takim samym
tytule jest Stanisław Wyspiański, ale
sztuka Tetmajera powstała w czasie
szczytowego powodzenia „Wesela”,
które wymienia się jako jeden z ele−
mentów inspirujących bronowickiego
artystę. Jednak Tetmajer nie podzielał
poglądów Wyspiańskiego na temat za−
gubionego przez chłopa złotego rogu.
Taka powszechna opinia wykreowana
przez Wyspiańskiego bolała Tetmaje−
ra, dla którego chłop był przyszłością
Polski.

W porze żniw

Obraz Tetmajera namalowany bar−
dzo swobodnie, alla prima (za pier−

wszym razem), znakomicie oddaje at−
mosferę upalnego, letniego dnia; w cie−
niu soczystych zieleni ogrodu, dwóch
tajemniczych przybyszów z wyhafto−
wanym na piersiach wizerunkiem Mat−
ki Boskiej Częstochowskiej, pozdrawia
stojącego z kosą gospodarza.

Scena ta została opisana w dramacie
„Piast”, ale w nieco zmienionej wersji,
tu już pojawia się niesiony przez nich
krzyż, taki jak na obrazie z 1908 roku:
(Piast za płotem w sadzie kosi trawę,
– Rzepka wychodzi z chałupy i rozma−
wiają z początku przez płot. [...] RZEP−
KA: A cegóz ten pies tak sceka?/ Ktosi
idzie! – pewnie z gości/ przywiódł kogo
juz z daleka /Stary bóg, błędnych dróg!/
Wyźrę... [...]

Jacyś dwa, jak górale! /Niby ksiendze
– niby dziady!

PIAST: Przyprowadź ich tu bez sa−
dy,/ zamieć izbę! smolne świecki/ na−
strój! [...]

(sam, składa kosę
pod ścianą chałupy,
potem podnosi rękę do

czoła i patrzy kto nad−
chodzi)

Cóż to za dziady idą tu
bez sad! /Nie znam tych lu−

dzi!...
(Kiryłło i Strachota wcho−

dzą. – Płaszcze chłopów mo−
rawskich, białe z frendzlą, pod

płaszczami koszule długie i pa−
sy szerokie skórzane, góralskie,

na głowach słomiane kapelusze
w tył głowy, na piersiach złociste

obrazy z Matką Boską, różańce u bo−
ku. W rękach wysokie laski zakończone
greckim krzyżem. Na nogach kérpce.)

KIRYŁŁO: Niechaj tu na wieki Poch−
walon będzie Chrystus!

STRACHOTA: Z drogi tu dalekiej
idziemy pokój niosąc! [...]

Słomiane kapelusze założone w tył
głowy pozwoliły malarzowi wprowa−
dzić aureole do obrazu, nadać niezna−
nym gościom wizerunek świętych. Tak
jest w obrazie z Płocka i z Krakowa.
Ale już w sztuce, w ilustracji do „Betle−
jem polskiego” Rydla i w obrazie
z 1908 roku tajemnicze postacie zmie−
niają swoją tajemniczość. Tetmajer
wręcza im krzyż, stają się świętymi
pielgrzymami niosącymi wiarę chrzści−
jańską. W innej wersji tego utworu ta−
jemniczy goście noszą imiona Kiryłły
i Metodego. Ilustracja do „Betlejem”
przedstawia już uskrzydlonych Anio−
łów, którzy niosą krzyż patriarchów.

Płocki trop

W opracowaniach poświęconych
„Kronice” Galla Anonima sugeruje się,
że powstała ona w Krakowie, jako
ewentualnym mieście stołecznym. Nie
wydaje się jednak, aby był to pogląd
słuszny. Gall Anonim, benedyktyn, był
kronikarzem Bolesława Krzywoustego
i musiał przebywać w jego otoczeniu.
Płock w czasie panowania Władysława
Hermana i Bolesława Krzywoustego
był siedzibą tych władców. Na Wzgó−
rzu Tumskim, gdzie znajduje się zamek
i kościół katedralny, znajduje się rów−
nież opactwo benedyktyńskie, którego

czas powstania wyznacza się na począ−
tek XII stulecia, mając na uwadze jako
fundatora osobę Zbigniewa lub samego
Krzywoustego. Nie wyklucza się rów−
nież Władysława Hermana. Kronika
zawiera także opisy wydarzeń, jakie
miały miejsce w Płocku, w otoczeniu
dworu książęcego. Płock spełnia więc
wszystkie warunki, aby uznać je za naj−
bardziej prawdopodobne miejsce pow−
stania „Kroniki”.

Mając na uwadze wartości symbo−
liczne, nie jest rzeczą bez znaczenia,
gdzie „Kronika” została spisana.
Przyjmując, że miejscem jej powsta−
nia jest Płock a nie Kraków, a ściślej
opactwo benedyktyńskie na Tumskim
Wzgórzu, które po licznych przebu−
dowach pełni obecnie funkcję siedzi−
by Muzeum Mazowieckiego, warto
zauważyć, że w salach tego Muzeum
znajduje się jeden z najwartościo−
wszych obrazów poświęconych cu−
downym odwiedzinom dwóch tajem−
niczych gości u kołodzieja−oracza
Piasta. Symbolicznie rzecz ujmując
można powiedzieć, że obraz znajduje
się w miejscu, gdzie przed dziewię−
ciuset laty tradycja związana z Pia−
stem została zapisana przez książęce−
go kronikarza.

Tak jak cudowne poczęcie Judyty,
pierwszej żony Władysława Hermana
i narodzenie Bolesława Krzywouste−
go jest porównywane z cudownym
poczęciem Sary, żony Abrahama i na−
rodzinami Izaaka (druga żona Herma−
na także miała na imię Judyta) tak też
i odwiedziny nieznanych gości u Pia−
sta identyfikuje się z odwiedzinami
tajemniczych gości u Abrahama.
Wszystkie te sytuacje się pokrywają,
zarówno w treści jak i znaczeniu sym−
bolicznym. I Abraham, i Piast stali się
praojcami swoich narodów, które na
płaszczyźnie symbolicznej spotkały
się również w Płocku. Żydzi po zbu−
rzeniu świątyni w 70 roku przez Tytu−
sa i wielowiekowej tułaczce, wg tra−
dycji zostali przyjęci właśnie w Pol−
sce, w Płocku, przez Władysława
Hermana i jego synów, gdzie znaleźli
schronienie, co tak znakomicie przed−
stawił Jan Matejko na dwóch swoich
obrazach. Roman Rzymkowski

przodków naszych ewangelja Chrystusowa znalazła grunt podatny. Religja chrześcijańska ma bowiem
najgłębszego i prawdziwie Boskiego. [...] Przy łagodności i miękkości natury słowiańskiej naszych
(„Sybilla Polska”, bez roku wydania).

U PIASTA 

Włodzimierz Tetmajer z żoną Anną

Włodzimierz Tetmajer, tajemniczy goście,
ilustracja do „Betlejem Polskiego”
Lucjana Rydla: Niechaj będzie
pochwalony/ Chrystus, niebieski
królewic,/ W onej szopie urodzony/
Z Królowej matek i dziewic./ Jak
w Piastowe progi kmiece/ Posłałeś swoje
anioły,/ A Piast witał je w pasiece/
I sadzał za swoje stoły/ Tak dziś, gdy
Twa gwiazda świeci,/ Chłopów król,
wnuk Piasta dziada,/ Wita Cię, Bożę,
wśród kmieci/ I myrrę wonną Ci składa
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Prezydent Płocka Mirosław Milewski oraz prezes Orle−
nu Zbigniew Wróbel podpisali porozumienie w sprawie

współpracy przy realizacji przedsięwzięć związanych
z Dniami Historii Płocka i Dniem Chemika, które od−
będą się w dniach 4−9 czerwca.

W tym roku obie imprezy odbędą się wspólnie.
– Rzeczy niemożliwe stały się faktem – skomentował
podpisanie umowy Mirosław Milewski.
– W tym największy jest ambaras, aby dwoje chcia−

ło na raz – żartował Zbigniew Wróbel. – A my chcemy.
Dzięki temu płocczanie będą mieli więcej zabawy, a my zop−

tymalizowaliśmy koszty. Wspólne działanie zawsze przynosi lepsze efekty.
Z okazji Dni Historii i Dnia Chemika powstało specjalne logo. – Orlenek został

ubrany w zbroję i hełm, w ręku trzyma też herb miasta – mówiła Katarzyna Maj−
chrzak, szefowa działu PR w Orlenie. (m.d.)

Po raz pierwszy wspólnie

Dni Historii Płocka
i Dzień Chemika

4 czerwca – piątek
godz.10.00 −13.00
Plac Narutowicza – otwarcie wysta−

wy „Dzieje Płocka” i „Portrety Płoc−
czan”

Stary Rynek – prezentacje artystycz−
ne dzieci i młodzieży 

Książnica Płocka – wystawa doku−
mentów historycznych z czasów II
wojny światowej 

godz. 17.00 – 21.00
Nad Wisłą – II Ogólnopolskie Zawo−

dy Balonowe o Puchar Prezesa PKN
Orlen 

godz. 17.00
Wzgórze Tumskie – pokazy klubu

wysokogórskiego, Harcerskie Ognio−
branie 

godz. 19.00 – 20.00
Bazylika Katedralna – Europejski

Festiwal Chóralny 
godz. 19.00 – 20.15
Stary Rynek – parada „Historia

i współczesność” 
godz. 20.15 – 22.30
Stary Rynek – inauguracja obchodów

Dnia Chemika i Dni Historii Płocka 
– wręczenie kluczy do miasta
– koncert Piwnicy pod Baranami

5 czerwca – sobota 
godz. 9.00 – 10.00
Nad Wisłą – II Ogólnopolskie Zawo−

dy Balonowe 
godz. 10.00 – 18.00
Wzgórze Tumskie – jarmark rzemiosł

pradziejowych, walki rycerskie, gry
i zabawy plebejskie, kuchnia staropol−
ska, koncert muzyki dawnej

– Ogólnopolski Turniej Kuszniczy
o Miecz Bolesława Krzywoustego

– spektakl plenerowy „Historya
o ostrzu i winie czerwonym” Teatru
Bom – Baż z Jeleniej Góry

godz. 10.00 – 20.00
Nad Wisłą – regaty żeglarskie
– koncert zespołu szantowego, ogni−

sko
godz. 12.00 – 19.00
Stary Rynek – punkty informacyjne

i kiosk internetowy Płockiego Parku
Przemysłowo−Technologicznego

– konkurs plastyczny dla dzieci na te−
mat Parku Technologicznego

– turniej szkół
– gry i zabawy dla dzieci z wodzire−

jem, zabawki pneumatyczne
– piknik sportowy: zawody na rękę,

ergowiosła, piłkarzyki
– prezentacja Orlen Team
godz. 13.00 – 14.00
Nad Wisłą – zawody VIP: Orlen

– Urząd Miasta Płocka – przejazd

sztafet quadami po wydzielonym to−
rze

– Liga Biznesu – przejazd quadami
na czas

godz. 19.00 – 23.00 – Koncert
Gwiazd

Stary Rynek – Kayah, Lutricii McNe−
al, pokaz sztucznych ogni, laserów, te−
atr ognia

6 czerwca – niedziela
godz. 9.00 – 10.00
Nad Wisłą – II Ogólnopolskie Zawo−

dy Balonowe 
godz. 10.00 −11.00
Bazylika Katedralna – msza św. w in−

tencji pracowników Orlenu i płocczan 
godz. 11.00 – 18.00
Stary Rynek, Wzgórze Tumskie – pre−

zentacje artystyczne, kramy wysta−
wiennicze, iluzjoniści, portreciści, ka−
taryniarze itp.

– jarmark rzemiosł pradziejowych,
walki rycerskie, pokazy tańców dwor−
skich, zespołów muzyki dawnej

godz. 11.00 – 14.00
Stary Rynek – finały konkursów: tur−

nieju kuszniczego, zawodów balono−
wych, turnieju szkół, konkursu pla−
stycznego dla dzieci, konkursu dla stu−
dentów 

godz. 11.00 – 18.00
Stary Rynek – kramy wystawienni−

cze: antyki, wyroby cukiernicze, kwia−
ciarki, prace malarskie 

godz. 15.00 – 17.00
Nad Wisłą – Turniej Rycerski Konny 
Stary Rynek – spektakl „Maraton uś−

miechu” Teatr Malutki z Warszawy 
godz. 16.00 – 21.00
Stary Rynek – festiwal kuchni staro−

polskiej z udziałem płockich restaura−
torów

– bal na Starym Rynku – pokazy mo−
dy, iluminacje świetlne, projekcje fil−
mów

– koncert Reni Jusis
– koncert Golec u’Orkiestra

7 – 9 czerwca
Konferencje towarzyszące: 
Ratusz – międzynarodowe warsztaty

naukowo−badawcze dotyczące technik
monitoringu, bezpieczeństwa i ratow−
nictwa w systemach wieloagentowych
– MSRAS 2004 

Dom Technika – konferencja na te−
mat „Parki technologiczne – szanse
i bariery” –

Politechnika Warszawska w Płocku
– seminarium poświęcone 50−leciu
pracy zawodowej prof. Czesława Kaj−
dasa 

PROGRAM
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Około 200 cyklistów w różnym wieku zdecydowało się wjechać do Unii Europej−
skiej na rowerach. Wystartowali 1 maja z Wisły i jadąc wzdłuż królowej naszych rzek
16 maja chcą dotrzeć do Gdańska. 10 i 11 maja gościliśmy ich w Płocku. 

We wtorek sprzed ratusza, po gromkim wystrzale z hakownicy w wykonaniu
płockich kuszników, wyruszyli na jedenasty etap do Włocławka. Gromkimi bra−
wami i trąbieniem powitali i pożegnali Władysława Hermana, pasującego Bolesła−
wa Chrobrego na rycerza na ratuszowej wieży. 

Celem rajdu zorganizowanego przez Beskidzkie Stowarzyszenie Inicjatyw
Sportowo−Rekreacyjnych i Turystycznych jest promocja Unii Europejskiej w ma−
łych miejscowościach położonych wzdłuż Wisły oraz lobbing na rzecz budowy
wiślanej trasy rowerowej. (j)

Rowerem do Europy

Płocka policja prowadzi akcję pn.
„Bezpieczna przestrzeń”. – Ideą jest
eliminowanie bodźców, które stymulują
popełnianie przestępstw poprzez wpro−
wadzanie zmian w fizycznym i społecz−
nym otoczeniu – mówi komisarz Kata−
rzyna Lorens z sekcji prewencji.

Pomysł bezpiecznej przestrzeni nie jest
nowy, osiedla – przynajmniej te nowsze
– spełniają niektóre wymogi bezpieczeń−
stwa. Gdyby chcieć wprowadzić wszyst−
kie zmiany, kosztowałoby to dużo pienię−
dzy, ale wzorem mogą stać się np. osiedla
holenderskie, gdzie już na etapie projek−
towania zabudowy i terenów wokół
wprowadzane są konkretne rozwiązania. 

– Największe zagrożenia stwarzają
opuszczone, zapuszczone place, które
sprzyjają zbieraniu się grup przestęp−
czych czy wandali – wyjaśnia Katarzy−
na Lorens. – Dlatego administracje
osiedli powinny je uporządkować.

W myśl zasady „bezpiecznej przestrze−
ni” drzewa powinny być odpowiednio
przycięte i uformowane. – Nie powinno
się sadzić wysokich drzew, które mają
rozrośniętą koronę – opowiada. – Jeśli
rosną zbyt blisko bloków, zasłaniają okna
mieszkań, co powoduje, że np. złodzieje
mają ułatwione zadanie. 

Powinno się też usunąć wysokie ży−
wopłoty. Cenną inicjatywą jest również
urządzanie przydomowych ogródków.
– Wtedy dużo łatwiej sąsiedzi zauważą,
że po terenie chodzi jakiś nieznajomy
– mówi komisarz. 

Administracje powinny również zad−
bać, aby na klatkach schodowych nie by−
ło wybitych szyb, a na ścianach budyn−
ków graffiti. – Udowodniono, że jedna
wybita szyba powoduje, że wandale wybi−
jają kolejną – uważa Katarzyna Lorens.
– Podobnie jest z napisami na ścianach:
istnieje większe prawdopodobieństwo, że
graficiarze wybiorą już pomalowany ka−
wałek muru niż „czysty”.

Równie ważne jest wejście do klatek
schodowych. Często tuż nad wejściem
znajdują się daszki. Z obu ich stron nie po−
winno być ścian, a jeśli już są to najlepiej,
aby wykonane były z przezroczystego
materiału, np. pleksi. Podobnie powinny
być wykonane przystanki autobusowe. 

Osiedla powinny być prawidłowo
oświetlone. – Dzielnicowi zgłaszają admi−
nistracjom i Zakładowi Energetycznemu
miejsca, gdzie nie ma żadnej latarni – mó−
wi. – Często oświetlenie zamontowane jest
na nieodpowiedniej wysokości. Według
badań skuteczne oświetlenie ciągów pie−
szych powinno znajdować się na wysoko−
ści 1,5−1,8 metra. M.D.

Teoria wybitych szyb
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Tak oto nieodżałowany Jerzy Wal−
dorff zatytułował kiedyś swój zbiór fe−
lietonów „wojowniczych”. Wiosną
2004 roku w Muzeum Mazowieckim
w Płocku otrzymaliśmy wszakże do−
wód na to, że „smykiem” można „cia−
chać” także w sposób najzupełniej po−
kojowy, co więcej – muzycznie kształ−
cący: między 25 a 30 kwietnia odbyła
się tu bowiem trzecia edycja konkursu
pod nazwą „Ogólnopolskie Dziecięce
Spotkania Skrzypcowe”.

Dlaczego akurat trzecia, nie jest jasne
o tyle, że pierwsza wydarzyła się
w grudniu 1997 roku, a następna, prze−
widziana na rok 1999, nie doszła
do skutku z uwagi na przedwczes−
ny zgon inicjatora imprezy, Ber−
narda Tomasińskiego, cenionego
pedagoga skrzypiec i długoletnie−
go instrumentalisty Płockiej Orkiestry
Kameralnej. Jakkolwiek by było, po−
stanowiono konkurs reaktywować,
i to ze znacznie większym roz−
machem: o ile na pierwszych
„spotkaniach” zaprezentowało
się trzydzieścioro uczniów szkół
muzycznych regionu warszaw−
skiego i łódzkiego, o tyle teraz było
ich więcej niż sto, z ponad czter−
dziestu miast i pięćdziesięciu sze−
ściu szkół muzycznych I i II stop−
nia. Ich zmagania oceniało sze−
ścioosobowe jury pod przewod−
nictwem prof. Mirosława Ławryno−
wicza z Warszawy.

Według jurorów poziom konkursu
był wysoki i wyrównany, choć podczas
koncertu laureatów w Sali Barokowej
płockiego muzeum (30 kwietnia) dały
się zauważyć wyraźne różnice pod
względem biegłości technicznej mię−
dzy zdobywcami głównych nagród
a osobami wyróżnionymi. Wszelako
wśród tych drugich też objawiły się
obiecujące talenty – szczególnie Dona−
ta Mżyk ze śląskiego Jaworzna, która
nader przekonująco wykonała Burle−
skę Adama Andrzejowskiego, jeden

z niewielu współczesnych utworów
w programie wspomnianego koncertu.
Co znamienne, jaworzyńska szkoła mu−
zyczna faktycznie zdominowała pulę
zwycięzców (trzy wyróżnienia). 

A oto główni laureaci: w pierwszej,
młodszej grupie wiekowej Agnieszka
Podłucka (Warszawa, I nagroda), Kin−
ga Sobecka (Koszalin, II nagroda)
i Mateusz Gidaszewski (Poznań, III na−
groda), w grupie drugiej zaś – Patrycja
Młynarska (Pabianice, I nagroda), Do−
minika Modelska (Zielona Góra) i Ju−
styna Bidler (Piotrków Trybunalski, II
nagroda ex aequo) oraz Izabela Yan Yi
Min (Sopot, III nagroda). Grand Prix,
czyli darmowy udział w przyszłorocz−
nym Konkursie Mistrzowskim
SPRING TIME w niemieckiej miejsco−
wości Goch, najzupełniej zasłużenie
zdobyła Malwina Kotz ze Szczecinka,
wykonując na zakończenie występu la−

ureatów drugą i trzecią część słyn−
nego I Koncertu skrzypcowego
g−moll op. 26 Maxa Brucha
w opracowaniu na skrzypce
i fortepian. Objawiła się jako

prawie już dojrzała wiolinistka –
sprawna technicznie, pewna in−
tonacyjnie, wrażliwa na niu−

anse wyrazowe.
Zastanawiać może, dla−

czego do grona laureatów
nie trafił nikt z Płocka – choć

jest to właściwie kwestia ubocz−
na w sytuacji gdy ciekawa i pożyteczna
impreza pod nazwą „Ogólnopolskie
Spotkania Skrzypcowe” ma szanse wy−
darzać się w naszym mieście regularnie
co dwa lata. W przyszłym roku nato−
miast powinna się tu odbyć inauguracja
Międzynarodowych Spotkań Muzycz−
nych, również planowanych w cyklu
dwuletnim. Polem zmagań obu konkur−
sów będzie nowy budynek płockiej
szkoły muzycznej – zdaniem prof. Ła−
wrynowicza wyjątkowy na skalę kraju
(głównie ze względu na imponującą po−
no salę koncertową). A. Dorobek

„CIACH GO
SMYKIEM!”

Filia Biblioteczna w Radziwiu wzno−
wiła swoją działalność 5 maja w nowym
lokalu. Kiedyś mieściła się w budynku
klubu „Stoczniowiec” przy ul. Kolejowej.
– Stan techniczny budynku był bardzo zły:
nieszczelne okna, przemarzające ściany
i przeciekający dach – opowiada dyrektor
Książnicy Płockiej Bożenna Strzelecka.
– To wszystko niekorzystnie wpływało na
księgozbiór. W zimie placówkę zamyka−
liśmy, a wierni czytelnicy zabierali wtedy
książki na cały sezon reklamówkami.

Teraz biblioteka ma do swojej dyspo−
zycji prawie 200 mkw., które władze
miasta wygospodarowały w ZOZ−ow−
skiej przychodni. W nowej siedzibie do
dyspozycji czytelników jest wypoży−
czalnia z wolnym dostępem do wolumi−
nów, sala dla dzieci z książeczkami, za−
bawkami, grami edukacyjnymi. Jest też
czytelnia zwana pokojem cichej pracy,
gdzie można odrobić lekcje czy poczy−
tać gazetę. Jest również sala wystawo−
wa, gdzie obecnie można oglądać zbiór
plansz i fotografii „Z dziejów Radzi−
wia”, przygotowany przez dział historii
Muzeum Mazowieckiego. – Zaintere−
sowanie wystawą jest ogromne – przyz−
naje Bożenna Strzelecka. – Zwiedzają−
cy rozpoznają na fotografiach osoby,
które dotychczas nie były zidentyfiko−

wane. Można również zobaczyć XIX−
wieczne mapy i dokument potwierdza−
jący przyłączenie Radziwia do Płocka. 

Pracownicy placówki planują organi−
zację imprez dla dzieci, zajęcia hobby−
styczne dla młodzieży, a także spotka−
nia np. ze specjalistami Powiatowego
Urzędu Pracy dla bezrobotnych miesz−
kańców osiedla.

Biblioteka w Radziwiu jest najstarszą
filią Książnicy Płockiej, powstała
w 1951 roku. Obecnie mieści się przy
ul. Zielonej 40.

Dzień później – 6 maja – płoccy bib−
liotekarze obchodzili swoje święto. Na
uroczystości w Książnicy Płockiej
sześć osób otrzymało nagrody finanso−
we przyznane przez Prezydenta Miasta
Płocka Mirosława Milewskiego, a pięć
– listy gratulacyjne. Życzenia oraz na−
grody rzeczowe i pieniężne pracowni−
kom bibliotek z terenu powiatu wręczy−
li: starosta Michał Boszko oraz wójto−
wie z Bielska, Nowego Duninowa
i Wyszogrodu. Obchody uświetnił wy−
stęp Krzysztofa Kolbergera, który recy−
tował „Liryki” Władysława Broniew−
skiego, a utwory m.in. Francisca Terre−
gi, Abla Fleura, Fernarda Sora zagrał
stypendysta Fundacji Płockiej Łukasz
Banach. (m.d.)

Nie tylko książki

Nagrodzeni w tym roku w dzie−
siątej edycja konkursu „Oto ja” to:
Krzysztof Wiśniewski, Adam Dę−
biński, Włodzimierz Rosłoń, Regi−
na Chludzińska i Tadeusz Głowala.
Wyróżnienia otrzymali: Roman
Rutkowski, Jan Czubak, Genowefa
Jankowska i Henryk Żarski. Na
wystawie pokonkursowej, prezen−
towanej w galerii a. r. t. znalazło
się w sumie 16 prac. Większość
nagrodzonych w tym roku auto−
rów, jeśli mają już być klasyfiko−
wani, porusza się w kręgu sztuki
bardziej brut niż naif. To co urzeka
to fascynująca surowość formy,
kompozycja i kolorystyka obra−
zów. Wspaniałe są pod tym wzglę−
dem prace Włodzimierza Rosłonia.
Cieszy rozwój talentu Krzysztofa Wiśniewskiego (niedawno odkryty podczas za−
krzewskiego pleneru) oraz pojawienie się nowych osobowości takich jak Jan Czu−
bak. Należy podkreślić, iż specyfiką płockiego konkursu jest fakt, że jury nie wy−
stawia ocen konkretnych prac tylko patrzy na ich autorów pod kątem rozwoju ta−
lentu, etapu twórczości i nadziei na jej rozwój. 

Wystawa czynna będzie do końca maja na kontakt telefoniczny (268 76 34) (r. ł.)

Bardziej surowi niż naiwni 

Jedna z prac Krzysztofa Wiśniewskiego

Umiejętności językowe pozwalają
znosić bariery nie tylko te wynikające
z odmiennego stroju czy zachowania,
ale również kultury czy religii. Tak
podsumowali swoje wystąpienie pod−
czas debaty o tolerancji uczniowie
z Wielkiej Brytanii. Debatę zorganizo−
wało Liceum Ogólnokształcące im. St.
Małachowskiego, w ramach VI Pikni−
ku Europejskiego.

W spotkaniu uczestniczyli przedsta−
wiciele młodzieży z wszystkich miast
partnerskich Płocka, opowiadając co
oznacza słowo „tolerancja” w Anglii,
Mołdawii, na Litwie czy w Niemczech. 

– O tolerancji możemy mówić dopie−
ro wtedy, gdy zrozumiemy, że to co dla
nas prawe i święte dla innych może być
obraźliwe i złe – mówił przedstawiciel

młodzieży z Forli (Włochy).
Każda grupa poruszała problem

uprzedzeń, niechęci czy agresji w kon−
tekście własnego kraju. Anglicy mówi−
li o mundurkach szkolnych, które ich
zdaniem – choć niewygodne – pozwa−
lają eliminować zachowania agresyw−
ne, wpływają na większą integracje
uczniów. Każdy ma taki sam mundu−
rek, więc każdy jest równy. Z drugiej
jednak strony, zdaniem uczniów
z Thurrock, nie pozwalają na ekspono−
wanie własnej indywidualności. Grupa
z Mołdawii mówiła o szkole jako so−
czewce całego społeczeństwa. Ich zda−
niem każdy pretekst – wiara, orientacja
seksualna, niepełnosprawność czy spo−
sób zachowania – mogą być przyczyną
zachowań agresywnych, dlatego tole−
rancji należy się uczyć. Wszystkie gru−
py podkreślały, że dialog to jedyna dro−
ga do tolerancji. (r. ł.)

Jak zrozumieć?
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Informacja "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o.  i Powiatowej Stacji Sanitarno−
−Epidemiologicznej o jakości wody wodociągowej w marcu 2004 r.

Woda pobrana przez "Wodociągi Płockie" w 5 punktach poboru sieci wodociągowej. Woda pobrana przez Powiatową Stację
Sanitarno − Epidemiologiczną  w Płocku w 0 punktach poboru sieci wodociągowej 

x) W przypadku podania jednej wartości  dolna wartość zakresu wynosi zero
,, − " w kolumnie 3,4,5,6  nie oznaczano    ,, − " w kolumnie 7   brak unormowania
Wynik <dgo oznacza zawartość poniżej dolnej granicy oznaczalności, która wynosi: Azotyny − 0,003 mg/l, Chlor wolny − 0,03 mg/l,

Glin − 0,04 mg/l, Mangan − 0,01 mg/l

O P I N I A

Państwowego
Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Płocku
dotycząca jakości wody 
w sieci wodociągowej 
w mieście Płocku
produkowanej przez
Stację Uzdatniania Wody
w: Płocku, ul. Górna 56b
oraz Płocku − Góry 
w miesiącu marcu 2004
roku.

"Państwowy Powiatowy In−
spektor Sanitarny w Płocku na
podstawie przedstawionych wy−
ników  badań fizyko − chemicz−
nych i bakteriologicznych wody
wykonanych przez Laboratorium
,,Wodociągów Płockich"  Sp. z
o.o. w Płocku oraz raportów ba−
dań próbek wody wykonanych
przez Laboratorium Powiatowej
Stacji Sanitarno − Epidemiolo−
gicznej w Płocku   w punktach
sieci różnych rejonów miasta
Płocka stwierdza, że:

* jakość wody ( produkowana
przez SUW Płock, ul. Górna 56 )
w  badanym zakresie fizykoche−
micznym odpowiadała wymaga−
niom określonym w rozporzą−
dzeniu Ministra  Zdrowia z dnia
19 listopada 2002 r. w sprawie
wymagań dotyczących jakości
wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi ( załącznik nr 2 ),
poza przekroczeniami maksy−
malnymi wartości następujących
wskaźników i parametrów:

− mętność − 2,11 % w odniesie−
niu do 95 oznaczeń, − żelazo
ogólne − 1,05 % w odniesieniu
do 95 oznaczeń. W zakresie
przeprowadzonych badań mikro−
biologicznych na ogólną liczbę
95 badań nie notowano przekro−
czeń w stosunku do normaty−
wów zawartych w załączniku nr
1 do wyżej cytowanego rozpo−
rządzenia,  tj. liczby bakterii gru−
py coli typu kałowego, liczby
bakterii grupy coli,  paciorkow−
ców kałowych (enterokoki),  clo−
stridiów redukujących siarczyny.
Odnotowano 14 przypadków
przekroczenia ogólnej liczby ko−
lonii hodowanych w temperatu−
rze 220C przez 72 h ( w odniesie−
niu do 87 pobranych próbek )
oraz 3 przypadkach przekrocze−
nia ogólnej liczby kolonii hodo−
wanych w 370C przez 24h ( w
odniesieniu do 95 pobranych
próbek ).

* Jakość wody (produkowana
przez SUW Płock − Góry)  w  ba−
danym zakresie fizykochemicz−
nym i bakteriologicznym odpo−
wiadały wymaganiom określo−
nym w wyżej cytowanym rozpo−
rządzeniu". 

œrednia max œrednia max
1 2 3 4 5 6 7
1. Temperatura, 0C 7 9 - - -
2. Barwa, mg Pt/l 0 5 2 5 15
3. Mêtnoœæ, NTU 0,31 1,21 0,51 1,93 1
4. Odczyn, pH 7,4 7,6 7,4 7,5 6,5-9,5
5. Przewodnoœæ, µS/cm 788 831 759 793 2500
6. Smak akceptowalny
7. Zapach akceptowalny
8. Amoniak, mg/l 0,15 0,24 0,32 0,48 0,5
9. Azotany, mg/l 7,9 10,3 9,07 10,39 50
10. Azotyny, mg/l <dgo 0,020 0,007 0,017 0,5
11. Chlor wolny, mg/l                  <dgo 0,03 0,04 0,12 0,1 - 0,3
12. Chlorki, mg/l 94 96 - - 250
13. Fosfor, mg P2O5/l 0,54 0,85 - - -
14. Siarczany, mg/l 43 43 - - 250
15. Glin, mg/l <dgo <dgo nw nw 0,2
16. Magnez, mg/l 17 17 - - 125
17. Wapñ, mg/l 43 43 - - -
18. Mangan, mg/l <dgo 0,02 0,02 0,05 0,05
19. ¯elazo ogólne, mg/l 0,04 0,27 0,05 0,10 0,2

20. Twardoœæ, mg CaCO3/l 264 268 - - 60 - 500
21. Ogólny wêgiel org., ppm 4,7 5,6 - - -
22. Utlenialnoœæ, mgO2/l 1,9 2,6 - - 5

Próbki wody pobrane przez "Wodoci¹gi P³ockie" w 43 punktach poboru w ró¿nych rejonach miasta
Próbki wody pobrane przez PSSE w P³ocku w 8 punktach poboru próbek wody w ró¿nych rejonach 
miasta P³ocka (SUW P³ock, ul.Górna 56)

œrednia max œrednia max
1 2 3 4 5 6 7

30. Arsen, mg/l 0 0 - - 0,01
31. Kadm, mg/l 0 0 - - 0,003
32. Nikiel, mg/l 0 0 - - 0,02
33. O³ów, mg/l 0 0 - - 0,05
34. Cynk, mg/l 0,046 0,08 - - -
35. MiedŸ, mg/l 0 0 - - 2,0
36. Chrom, mg/l 0 0 - - 0,05
37. Rtêæ, mg/l 0 0 - - 0,001
38. Srebro, mg/l 0 0 - - -
39. Wanad, mg/l 0 0 - - -
40. Chloryny, µg/l 158,4 201,6 - - 200
41. Chlorany, µg/l 26,8 28,2 - - 200
42. Benzen, µg/l 0,141 0,175 - - 1,0
43. Benzo/a/piren, µg/l 0,0018 0,0034 - - 0,01

44.
Wielopierœcieniowe wêglowodory 
aromatyczne - suma, µg/l

0,0077* 0,0106* - - 0,100*

L.p. Parametry i wskaŸniki

L.p. Parametry i wskaŸniki

akceptowalny

  Dopuszczalne zakresy 
wartoœcix) 

akceptowalny

"Wodoci¹gi P³ockie"

Zawartoœæ w wodzie wodoci¹gowej
Powiatowa Stacja S-E

akceptowalny
akceptowalny

"Wodoci¹gi P³ockie" Powiatowa Stacja S-E   Dopuszczalne zakresy 
wartoœcix) Zawartoœæ w wodzie wodoci¹gowej

Próbki wody pobrane przez "Wodociągi Płockie" w miesiącu lutym br. w 3 punktach poboru w różnych rejonach miasta.
Wynik 0 oznacza zawartość poniżej dolnej granicy oznaczalności, która wynosi:
Rtęć (Hg) − 0,3 µg/l Chrom (Cr) − 0,003 mg/l
Kadm (Cd) − 0,001 mg/l Ołów (Pb) − 0,01 mg/l
Miedź (Cu) − 0,002 mg/l Arsen (As) − 0,01 mg/l
Srebro (Ag) − 0,003 mg/l Nikiel (Ni) − 0,005 mg/l
Wanad (V) − 0,002 mg/l
* − wartość oznacza sumę stężeń wyszczególnionych związków: benzeno(b)fluoranten, benzeno(k)fluoranten,

benzeno(ghi)perylen, indeno (1,2,3−c,d) piren

Wodociąg publiczny "Góry"

œrednia max œrednia max
1 2 3 4 5 6 7
1. Barwa, mg Pt/l 5 5 - - 15
2. Mêtnoœæ, NTU 0,37 0,55 - - 1
3. Odczyn, pH 7,5 7,6 - - 6,5-9,5
4. Zapach - - akceptowalny
5. Chlor wolny, mg/l                  <dgo 0,06 - - 0,1 - 0,3
6. Mangan, mg/l <dgo 0,02 - - 0,05
7. ¯elazo ogólne, mg/l 0,02 0,03 - - 0,2

L.p. Parametry i wskaŸniki
Powiatowa Stacja S-E"Wodoci¹gi P³ockie"

akceptowalny

  Dopuszczalne zakresy 
wartoœcix) Zawartoœæ w wodzie wodoci¹gowej
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Gdybyś miał wyobrazić sobie siebie
jako budynek, czy chciałbyś być 11−
piętrowym, szarym blokiem z wielkiej
płyty, rodem z gierkowskiej epoki? Ra−
czej, nie. Może dom z ogrodem, par−
kiem, sadem, stawem albo najlepiej
ogródkiem, w którym rosłyby najpięk−
niejsze kwiaty i warzywa w okolicy.
– W momencie, kiedy zaczynamy pytać,
co jest człowiekowi potrzebne w prze−
strzeni to się okazuje, że chciałby robić
to i to, i mamy listę kilkunastu a nawet
kilkudziesięciu potrzeb, które trzeba
spełnić. Pytanie: „czy wszystkie można
zrealizować”. Oczywiście, że nie, ale
należy się starać – mówi Dariusz Śmie−
chowski, architekt z Warszawy. 

Na – często dysfunkcjonalną – prze−
strzeń polskich miast, ich mieszkańcy
nie mają wpływu. – Kiedy człowiek nie
ma wpływu na przestrzeń to pojawiają
się takie patologie jakie widzimy: chod−
niki są nie do chodzenia, ale do jeżdże−
nia i parkowania, do chodzenia są za to

jezdnie, trawniki i ogrody gdzie nic nie
rośnie – dodaje Śmiechowski, który
jest jednym z sygnatariuszy „Karty
Drahimskiej” odwołującej się do natu−
ralnego prawa człowieka do pięknego
krajobrazu i życia w harmonijnym oto−
czeniu. Walki o to prawo uczy już naj−
młodszych.

To już działa

Program Amicus prowadzony pod je−
go okiem w szkole podstawowej w Su−
praślu już przyniósł efekt. Na to samo
liczy Roma Ludwicka z płockiego
MDK−u realizująca bliźniaczy projekt
pn. „Dialog z otoczeniem.” Cały po−
mysł opiera się na założeniach, że lu−
dziom lepiej żyje się w przestrzeni, któ−
rą sami mogą współtworzyć. Do zajęć
w szkole wprowadzane są zagadnienia
związane z architekturą. Dzieci mogą
zobaczyć m.in. przykłady architektury
rodzimej na tle innych kultur, nauczyć
się związanych z nią pojęć, technik pro−
jektowania i prezentacji. Realizatorzy
projektu ćwiczą z dziećmi umiejętność
krytycznej i twórczej obserwacji naj−
bliższego otoczenia, oswajania prze−

strzeni i zachęcają do wprowadzania
w nim zmian. 

Funkcjonalna wiedza

Pierwszym etapem płockiego progra−
mu były warsztaty interdyscyplinarne
z Zofią Bisiak i Dariuszem Śmiechow−
skim. W warsztatach „Mistrz i uczeń”
brali udział nauczyciele i ich ucznio−
wie. Wtedy powstały projekty miast,
w których chcieliby mieszkać młodzi
ludzie. Stworzono również plan naj−
ważniejszych potrzeb dziecięcych
w miastach. Lista zawiera dziesięć pun−
któw, począwszy od zabawy, poprzez
rekreacje, hodowlę i uprawy, postulat
zmiany parkingów osiedlowych a na
bezpieczeństwie kończąc. W pracach
plastycznych dzieci dominowała woda,
zielona przestrzeń i obiekty związane
z rekreacją.

W marcu rozpoczęły się kolejne war−
sztaty, których efektem ma już być
konkretne działanie w terenie. Ma się

zmienić otoczenie płockich szkół. Do
udziału w programie zgłosiły się 3
przedszkola i 3 szkoły podstawowe. 

– Naszą filią jest ogród jordanowski
ze starym drzewostanem, chcemy zmie−
nić i zagospodarować jego otoczenie –
mówi Roma Ludwicka, dyrektor MDK.

Ważne jest dochodzenie do rezulta−
tów wspólnie. To dzieci mają inicjaty−
wę, a dorośli jedynie koordynują ich
działania. Dlaczego w szkole? – Tu
jest dobre miejsce do integracji wie−
dzy. W jednym działaniu na rzecz oto−
czenia szkoły można skonsumować
matematykę, fizykę, biologię i chemię.
Dzieci mogą zobaczyć, że ta wiedza,
którą młody człowiek zdobywa w szko−
le jest funkcjonalna – dodaje war−
szawski architekt.

Podsumowanie realizacji projektów
zaplanowano na 18 czerwca. Każda
placówka zaprezentuje swoje projekty,
makiety i zdjęcia na Starym Rynku.
Szkoły uczestniczące w „Dialogu
z otoczeniem” pokażą również przed−
stawienia teatrzyków ogródkowych,
których rozwój był jednym z elemen−
tów projektu. (r. ł.)

Beton, stal i szkło coraz częściej dominują w naszym otoczeniu.
Moda, czy bezduszność i brak wyobraźni architektów i urbani−
stów? Może lepiej, gdyby projektowanie przestrzeni zostawić
tym, którzy reagują na nią emocjonalnie i bez ograniczeń.

Dzieci nie chcą betonu

Jak wytłumaczyć dzisiejszej młodzieży
co to była repasacja pończoch? Dlaczego
jednorazowe długopisy i plastikowe za−
palniczki, po odpowiedniej przeróbce,
napełniano ponownie? Skąd się wzięło
powiedzenie „bananowa młodzież”? Kie−
dyś był to elementarz dnia powszedniego
PRL, dziś – odległa historia. Wydaje się
ona równie nierealna dla tych, którzy
w niej brali udział, jak i dla tych, którym
stan wojenny może kojarzyć się jedynie
z brakiem „Teleranka”. – Któż nie zbierał
paczek po papierosach, następnie wieszał
je na macie nad łóżkiem, albo nie usta−
wiał na regale puszek po piwie? – mówił
podczas spotkania z płocczanami Jerzy
Eisler. – Ja sam miałem dość osobliwe
hobby: zbieranie pojedynczych papiero−
sów. Jako dwunastolatek nie mogłem
z nich zrobić użytku, ale w czasach kryzy−
su zrobiła to moja mama.

Prze półtorej godziny prof. Jerzy Eis−
ler, dyrektor warszawskiego oddziału
IPN, zaproszony do Książnicy Płockiej
przez Klub Inteligencji Katolickiej, wy−
woływał duchy epoki opowiadając
o życiu codziennym w PRLu. 

Pamięć nie−absolutna

Mało kto dziś pamięta, że w latach 70.
kobieta z torbą foliową – popularną „re−
klamówką” – z logo amerykańskich pa−
pierosów była uważana za szykowną. 
– Po tych torbach poznawano nas na za−
chodzie. Jeśli ktoś szedł z reklamówką
w ręku można było spokojnie podejść
i powiedzieć „dzień dobry” – komento−
wał Jerzy Eisler, a sala zareagowała
gromkim śmiechem. W „mięsnym” stało
się w długich kolejkach, żeby dostać „tłu−
sty ochłap”, z którego dziś robi się karmę
dla zwierząt, a wówczas trzeba było „wy−

czarować” obiad dla całej rodziny. – Dziś
w dobrym tonie wśród młodzieży jest nie
jadanie mięsa. Moje córki nie zjadają na−
wet takich ilości jakie przysługiwały na
kartki – dodał. – Co innego jednak nie
jeść z własnego wyboru, a co innego ta−
kiego wyboru nie mieć. 

Podobnych przykładów jest mnó−
stwo. Faktycznie to nie popyt, ideologia
czy moda kształtowały preferencje ku−
linarne Polaków tylko pusta półka. Bra−
ło się to co „rzucili”, choćby margary−
nę, którą kupowano, nie ze względu na
jej walory zdrowotne, ale dlatego, że
nie było masła.

Oni czyli my

Szef warszawskiego IPN zapropono−
wał płocczanom niezwykłą podróż
w czasie. Do epoki motocykli WSK
i Junak, mleka w butelce, proszku ixi,
wyrobów czekoladopodonych, wcza−
sów pracowniczych, bananowej mło−
dzieży, hoteli robotniczych ale i pu−
stych półek (ewentualnie z octem), to−
warów na kartki, kolejek, sklepów za
żółtą firanką i opakowań zastępczych.

Nie była to jednak podróż sentymen−
talna w pierwszej klasie intercity, ale
jazda po wybojach zdezelowanym
„ogórkiem” i kierowcą, który w ciągu
godziny wypalił pół paczki „klubo−
wych” bez filtra. Dlatego pomylił się
ten kto przyszedł na spotkanie do
Książnicy Płockiej, aby powspominać
z łezką w oku czasy „kiedy było lepiej.” 

Życie codzienne w PRL to jednak nie
zabawne gagi z filmów Barei czy kabare−
tu Tey, choć wygodnie jest myśleć właśnie
w ten sposób. To państwo izolacji i repre−
sji, w zależności od epoki, mniej lub bar−
dziej dotkliwych. Owszem nie było bezro−
bocia, ale praca nabierała wartości jedynie
na pochodach pierwszomajowych. 

Eisler uważa, że w sferze wartości
odrzucaliśmy ten system, byliśmy prze−
ciw. Nikt nie aprobuje przecież kłam−
stwa, kumoterstwa, korupcji, aktów wan−
dalizmu czy zabójstwa. Był to jednak
sprzeciw w sferze werbalnej, deklaratyw−
nej. Okazja czyni złodzieja. Kiedy czło−
wiek stawał przed dylematem czekać czy
znaleźć „dojście”, wręczyć „kopertę” to
zwykle wybierał to drugie. Zdaniem pro−
fesora sukcesem polskiej trasformacji nie
jest ani wolność, ani brak cenzury, ani
możliwość wyjazdu za granicę tylko
zmiana stosunku do życia codziennego.

Radosław Łabarzewski

PRL w filmach Barei to spektakl absurdu w czystej formie. Jeśli
ktoś próbuje jednak postrzegać rzeczywistość przed 1989 ro−
kiem w ten sam sposób staje się jego aktorem.

Sekretny urok PeeReLu

Prof. dr hab. Jerzy Eisler urodził się
w 1952 r. w Warszawie, jest profesorem
w Instytucie Historii PAN, a w Instytucie Hi−
storycznym Uniwersytetu Warszawskiego
prowadzi seminaria magisterskie i wykłady
monograficzne na temat powojennej historii
Polski. Jest również znawcą najnowszych
dziejów Francji.

Ważniejsze publikacje: „Od monarchizmu
do faszyzmu. Koncepcje polityczno – spo−
łeczne prawicy francuskiej 1918 – 1940”
(1987); „Kolaboracja we Francji 1940 –
1944” (1989); „Marzec 1968. Geneza
– przebieg – konsekwencje” (1991); „Zarys
dziejów politycznych Polski 1944 – 1989”
(1992), „Grudzień 1970. Geneza – przebieg
– konsekwencje”(2000)
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16 maja 
Teatr Dramatyczny

„O co biega?”, godz. 18. Bilety po 25 
i 15 zł.

18 maja 
SDK: Wystawa fotograficzna Moniki Mar−

chewki pt. „Okiem psa”
TNP: Promocja książki „Kartki z pożogi”

Symchy Gutermana, godz. 17 
19 maja 

Muzeum Mazowieckie: Wystawa „Orzeł
w symbolice narodowej”. Bilety: 8 zł

norm., 4 zł ulg.
Teatr Dramatyczny: „Królewna Śnieżka”,

godz. 10. Bilety: 10 zł.
Katedra: Płockie Dni Muzyki Chóralnej

(Narodowy Chór Ukrainy „Dumka”, Orkie−
stra Symfoniczna Filharmonii Narodowej

z Ukrainy), godz. 19 
20 maja 

SDK: Wernisaż II edycji konkursu fotogra−
ficznego „Dziecko w obiektywie”, godz.18 
Książnica Płocka: W cyklu „Płocka premie−
ra miesiąca” promocja tomu wierszy Anny
Marii Żółtowskiej pt. „Ziarno gorczycy”,

godz. 18
21 maja 

TNP: Stulecie Gombrowicza – sesja nauko−
wa z okazji Roku Gombrowiczowskiego,

godz. 11. O godz. 13 otwarcie wystawy po−
święconej Witoldowi Gombrowiczowi.

Płocka Galeria Sztuki: Otwarcie wystawy:
Cyfrowa Obróbka Obrazu, godz. 18

Teatr Dramatyczny: „Kto wyprowadzi psa”,
godz. 18. Bilety: 20 zł, 15 zł.

21 – 23 maja
POKiS, Dom Darmstadt: XI Ogólnopolskie
Prezentacje Teatrów Poszukujących MORF,

godz. 18−22
25 maja 

MDK: VIII Miejski Przegląd Teatrów
Szkolnych „BLAGA”, godz. 9

Teatr Dramatyczny: „Cudowna lampa Alla−
dyna”, godz. 9. Bilety: 10 zł.

„Poverello”, godz.12. Bilety: 10 zł.
SDK: „Kwiatek dla mamy” – uroczysty
koncert z okazji Dnia Matki, godz. 17

26 maja 
MDK: Premiera programu dziecięcego 

Teatrzyku Piosenki „Niesforne Wróbelki”
oraz Teatrzyku Przedszkolnego „Tyci”,

godz. 17
27 maja 

Muzeum Mazowieckie: Otwarcie wystawy
czasowej „Porcelana z wytwórni Royal Dux

Bohemia”, godz. 18
28 – 29 maja 

Stary Rynek, „Przedwiośnie”, TNP: Dni
Hiszpańskie na Mazowszu (wystawy, poka−
zy filmów, koncerty, wykłady), godz. 10−24
Dom Darmstadt: Otwarcie wystawy: „Tu−

rystyka na hiszpańskim plakacie w przekro−
ju historycznym”,godz.18. Ekspozycja

czynna do 30 maja.
28 maja

Teatr Dramatyczny: Koncert POS – muzyka
filmowa – Krzesimir Dębski, Anna Jur−
ksztowicz, godz. 19. Bilety 35, 30 zł. 

29 maja 
Stary Rynek

II Międzypowiatowy przegląd dętych or−
kiestr strażackich, godz. 11

30 maja 
Ogród Zoologiczny: Dzień Dziecka 
z Fox Kids (konkursy, koncerty), 

godz. 11−17
Teatr Dramatyczny: „Królewna 

Śnieżka”, godz. 16 (Spektakl familijny. 
Rezerwacja biletów na dwa tygodnie 

przed spektaklem) 

22 maja
PTTK: XXV Rajd Ekologiczny „Uśmiech

Stokrotki”, zakończenie przy ognisku
w Leszczynie Szlacheckim

29 maja
Hala Borowiczki: Otwarty turniej siatkówki

mężczyzn, godz. 10
30 maja

MCS: Mecz Wisła−Hutnik, godz. 15     (j)
(za zmiany w programie redakcja nie odpo−

wiada)

Kalendarz 
imprez kulturalnych 

i sportowych

JA
N

U
SZ

 K
U

K
L

E
W

IC
Z

Wśród czytelni−
ków, którzy prawi−
dłowo rozwiążą
krzyżówkę i ułożą
właściwe hasło roz−
losujemy upominki:
3 firmowe kubki
i płyty CD zespołu
Farben Lehre. Na
kartki z hasłami
czekamy w redakcji
(Urząd Miasta, Sta−
ry Rynek 1 pok.
220) do końca ma−
ja. (j)

Sztuka
z peceta
Po raz trzeci w Płockiej Galerii
Sztuki zobaczyć można wystawę
prac wygenerowanych przez arty−
stów w pamięci komputera podczas
warsztatów w Soczewce.

„Cyfrowa Obróbka Obrazu” to przed−
sięwzięcie skierowane do fotografików
i plastyków, które ma im przybliżyć naj−
nowsze technologie „wytwarzania obra−
zu”. Uczestnictwo w warsztatach jest
nobilitacją dla uczestników. Organizato−
rzy próbują przełamać stereotypy zwią−
zane z nową techniką, przez wielu po−
strzeganą jako nieautentyczna, narusza−
jąca „czystość gatunkową” sztuki foto−
grafii i grafiki. – Komputer jest tym sa−
mym co pędzel, sam z siebie niczego nie
stworzy. Obraz powstaje w głowie twór−
cy. Zawsze za komputerem siedzi czło−
wiek, bez niego jest on bezużyteczny –
przekonuje Jerzy Mazuś, pomysłodawca
warsztatów. Jego zdaniem nie można
uciekać od nowoczesnych technologii.
Należy jedynie pamiętać, aby nie uda−
wać tego co było, tylko wykorzystywać
cyfrowe medium do stworzenia czegoś
nowego. Spotkania w Soczewce to rów−
nież wykłady na temat najnowszych
technologii, nośników, materiałów, spo−
sobu druku. Uczestniczy mają także za−
jęcia z prawa autorskiego. Ochrona
praw to jeden z głównych problemów,
z jakimi muszą się borykać twórcy pra−
cujący w technikach cyfrowych. 

Każde nowe medium potrzebuje
czasu, aby zaakceptowali je zarówno
twórcy jak i odbiorcy. Dlatego w maju
organizowana jest wystawa w Płockiej
Galerii Sztuki, która ma przybliżyć tę
formę twórczej kreacji. 

W tym roku możemy podziwiać pra−
ce 14 artystów, biorących udział
w warsztatach w 2003 roku, w tym
prace siedmiu osób, których cybero−
brazy już mogliśmy oglądać podczas
poprzedniej wystawy. Co roku artyści
proponują nam wariacje na zadany te−
mat. Pierwszym była zieleń, drugim –
litera. Podczas ostatnich warsztatów
powstały prace na temat Płocka.

– W tym roku, jesienią, robimy już
czwartą edycję – mówi Jerzy Mazuś –
jednocześnie myślimy o zorganizowa−
niu w Płocku Biennale Małej Grafiki
Komputerowej. Byłaby to pierwsza te−
go typu impreza w Polsce. Organizator
i pomysłodawca warsztatów myśli
o stworzeniu kolekcji cyfrowych mi−
niatur, a być może również galerii.

Wystawa „Cyfrowa Obróbka obra−
zu” czynna będzie od 21 maja. (r. ł.)

Cytat
numeru

Mrówka to bardzo
zajęty owad, 
który mimo wszystko
znajduje czas 
na majówki.         V. Rane

„Archeologia czasu” Krystyny M. Do−
łowskiej powstała podczas „cyfrowych”
warsztatów w Soczewce w 2002 r. 
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W połowie kwietnia odbyły się w Ol−
sztynie eliminacje do Mistrzostw Polski
12−latków. O tym wydarzeniu jak rów−
nież o planach płockich pływaków opo−
wiada trener MUKS−u Płock Jurij Szy−
czkow.

– Olsztyńskie eliminacje były dla nas
bardzo udane. Do finału głównego, któ−
ry odbędzie się w lipcu w Dębicy zak−
walifikowało się 12 zawodników. Nale−
ży również dodać, że w każdej konku−
rencji kwalifikowało się 36 najlepszych
czasów z całej Polski i naszym pozosta−
łym zawodnikom niewiele zabrakło,
aby pojechać na finał główny.

Jak oceniasz poziom zawodów
w tej kategorii wiekowej?

– Jest kilku zawodników, którzy pły−
wają naprawdę rewelacyjnie i osiągają
znakomite czasy. Nam do nich jeszcze
daleko, ale patrząc na realia naszego
klubu to nie mamy się czego wstydzić. 

Mamy piękny nowy basen, zdolną
młodzież, dobrych trenerów – więc
czego brakuje?

– Na dobre przygotowanie do klu−
czowych imprez potrzeba – oprócz
codziennej pracy – kilku zgrupowań
na pływalniach 50 metrowych, bo na
takich rozgrywane są najważniejsze
imprezy. Jeżeli dołożymy do tego wy−
jazdy do innych miast na zawody, na
których płaci się startowe i trzeba
tam dojechać to zbiera się pokaźna
kwota, którą nie zawsze dysponuje−
my.

Jednak mimo tych problemów
Płock dochował się kilku dobrych
pływaków.

– Faktycznie tak jest. Pływacy na−
szego klubu walczyć będą na Mistrzo−
stwach Polski Seniorów w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Oprócz medali do
zdobycia są również kwalifikacje na
Młodzieżowe Mistrzostwa Europy.
Nie ukrywam, że są one w naszym za−
sięgu. Należy jednak pamiętać że to
tylko sport i wszystko się może zda−
rzyć. Duże szanse mają Kasia Kowal−
czyk i Paulina Kret. Chłopcy również
nie są bez szans. Pozostało jeszcze
trochę czasu i wraz z trenerem
Ostrzyckim przygotujemy zawodni−
ków najlepiej jak to możliwe.

W płockim świecie sportowym zna−
ny jesteś jako dobry szkoleniowiec.
Rozumiem, że jest to wynik wcześ−
niejszej pracy na Ukrainie.

– To prawda. Przyjechałem z Ukrai−
ny do Polski w 1998 r. Wcześniej pra−
cowałem jak trener różnych szczebli
sportowych, ale zawsze najbardziej po−
ciągała mnie praca z młodzieżą, która
jest moją życiową pasją. Nawet w szta−
bie szkoleniowym reprezentacji naro−
dowej Ukrainy, gdzie zajmowałem się
dystansami sprinterskimi, pracowałem
z młodszymi rocznikami.

Największy sportowy sukces tre−
nerski?

– Chłopiec, którego trenowałem od
dziecka Dmitrij Iwanusa startował na
Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie.

Na Ukrainie byłeś znanym trene−
rem z nazwiskiem. Co zdecydowało,
że wyemigrowałeś do Polski?

– Szlak do Polski przetarła moja
żona, która jest piłkarką ręczną i wy−
stępowała z dużymi sukcesami w Ja−
rosławiu i Elblągu. Z drużyną Startu
Elbląg wywalczyła tytuł Mistrza Pol−
ski. W ślad za matką poszedł syn, któ−
rego zauważył trener Edward Koziń−
ski i występuje w drużynie szczypior−
nistów Wisły Płock. W zasadzie to
przyjazd syna do Płocka zmusił nas
do kolejnej przeprowadzki. Wcześ−
niej mieszkaliśmy w Kraśniku na Lu−
belszczyźnie.

W Płocku od razu rozpoznano war−
sztat trenerski Jurija Szyczkowa?

– Na początku pracowałem jako ra−
townik na Podolance. Na szczęście
dziś, dzięki pomocy kilku życzliwych
osób, robię to co lubię, zgodnie ze swo−
im wykształceniem i powołaniem, choć
nie zawsze jest łatwo ponieważ jestem
obcokrajowcem.

Dziękuję za rozmowę i życzę wie−
lu sukcesów w pracy z płocką mło−
dzieżą. Rozmawiał Piotr Nowicki

Życiowa pasja
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Zarząd Regionu Płockiego NSZZ ”Solidarność” serdecznie zaprasza dzieci
i młodzież (wraz z rodzicami) na IV Bieg Uliczny im. Krzysztofa Zywera, długo−
letniego przewodniczącego Związku w regionie. 

Impreza odbędzie się 23 maja. Zapisać się do biegu będzie można od godz. 14 na
placu przez Teatrem Dramatycznym. Trasa biegów będzie wiodła przez Nowy Rynek,
ul. Królewiecką, wokół placu. Zawodnicy mogą rywalizować aż w 15 kategoriach
wiekowych. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody m.in. rowery górskie. (j)

23 maja przed teatrem

77 zawodników z 13 szkół wzięło
udział w strzelaniu w ramach Ligi Strze−
leckiej organizowanej dla młodzieży po−
nadgimnazjalnej. Organizatorami były
Szkoły Społeczne Płockiego Towarzy−
stwa Oświatowego oraz Liga Obrony
Kraju. Patronat nad zawodami objął prze−
wodniczący Rady Miasta Płocka. 

Wśród chłopców najlepszy okazał się
Przemysław Gdak, II miejsce zajął Ka−
mil Kotyka, a III – Maciej Raniszewski.
Najwięcej punktów wśród dziewcząt

zdobyła Elwira Zych, nieco gorzej
strzelały: Marta Woja i Magdalena
Więckowska. W klasyfikacji drużyno−
wej I miejsce wywalczyli uczniowie
z Zespołu Szkół Technicznych, II
z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6,
a III ze Szkół Społecznych Płockiego
Towarzystwa Oświatowego.

Puchary ufundowane przez Radę
Miasta Płocka zwycięzcom wręczył za−
stępca przewodniczącego RM – Lech
Latarski. (m.d.)

Celnie strzelali

P o rocznej przerwie złote medale
wróciły do Płocka. Zakończony

w sobotę (8 maja) sezon pokazał, że
w polskim szczypiorniaku nie sposób
wskazać faworyta. Murowanym kandy−
datem do mistrzostwa był zespół VIVE
Kielce, a jednak musiał uznać wyższość
nafciarzy. Lepszego finiszu ligi kibice
nie mogli sobie wymarzyć, po rozegra−
niu 31 spotkań o tytule mistrzowskim
miał zadecydować ostatni, bezpośredni
pojedynek Wisły z VIVE. I fani piłki
ręcznej nie zawiedli się. Po bardzo wy−
równanym, emocjonującym od pier−
wszej do ostatniej minuty spotkaniu,
zwyciężyła Wisła 31: 30, ale na uznanie
zasłużyli także zawodnicy z Kielc, któ−
rzy stawili gospodarzom twardy opór,
udowadniając, że byli godnym rywa−
lem nafciarzy.

Przed rozpoczęciem rozgrywek nie
brakowało opinii, że Wisłę stać będzie
jedynie na walkę o najniższy stopień
podium. Pierwsze miejsce z góry zare−
zerwowano dla VIVE, drugie miało
przypaść w udziale wrocławskiemu
Śląskowi, o trzecie miała bić się Wisła
z Zagłębiem Lubin. Nieodłącznym ele−
mentem sportowej rywalizacji są na
szczęście niespodzianki, a wyniku ni−
gdy nie da się przewidzieć przy zielo−
nym stoliku. 

Stwierdzenie, że o zwycięstwie
w grach zespołowych decyduje kolek−
tyw i umiejętność współpracy pomię−
dzy zawodnikami jest banałem, ale po
raz kolejny w zakończonym sezonie
znalazło potwierdzenie. Wisła tworzyła
zgrany, doskonale rozumiejący się zes−
pół, który wprawdzie nie miał tylu in−
dywidualności co rywal z Kielc, ale
dzięki ambicji, zaangażowaniu w walkę
i lepszej taktyce, pokonał faworyzowa−
nego przeciwnika. I nie ma mowy
o przypadku. Obydwa zespoły zmierzy−
ły się ze sobą czterokrotnie i wszystkie
spotkania wygrała Wisła, nie pozosta−
wiając wątpliwości kto w zakończonym
sezonie był naprawdę lepszy. 

Większość płockich kibiców z pew−
nością pamięta wszystkie tytuły Mi−
strza Polski zdobyte przez Wisłę. Oczy−
wiście największą radość sprawił
wszystkim ten pierwszy, wywalczony
w 1995 roku. W 2002 roku płocczanie
byli stuprocentowym faworytem ro−
zgrywek ligowych i dość pewnie wy−
walczyli mistrzostwo. W mojej opinii
największą wartość ma tytuł wywalczo−
ny w zakończonym właśnie sezonie,

przede wszystkim dlatego, że był naj−
bardziej nieoczekiwany i zdobyty przez
ekipę z charakterem, drużynę w której
obowiązywało hasło „jeden za wszyst−
kich, wszyscy za jednego”. Nafciarzy
nie załamała nawet porażka we własnej
hali ze Śląskiem Wrocław, po której
wielu kibiców zwątpiło w zdobycie ty−
tułu mistrzowskiego. 

Przed Wisłą kolejna szansa na start
w Europejskiej Lidze Mistrzów. De−
biut w tych elitarnych rozgrywkach
przed dwoma laty Wisła zakończyła na
fazie grupowej, ale za przeciwników
płocczanie mieli utytułowane zespoły
SC Magdeburg i węgierski Fotex
Veszprem, czyli absolutną ekstraklasę
światową. Należy wierzyć, że zespół
pozbawiony gwiazd, ale tworzący au−
tentyczny kolektyw spisze się w Lidze
Mistrzów lepiej niż przy pierwszym
podejściu. Do rozgrywek pucharo−
wych pozostało jeszcze sporo czasu,
ale nic dziwnego, że kibice już teraz,
dosłownie kilkadziesiąt godzin po wy−
walczeniu złota, rozważają ewentualne
szanse ukochanej Wisełki. 

Maciek Wiącek

Piłkarze ręczni Wisły Płock zdobyli tytuł Mistrza Polski 

Powrót na tron
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Stanisław Grawender opowiadał o wystawie
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17 unikalnych zdjęć z ogrodów wa−
tykańskich można było oglądać od 29
kwietnia do 14 maja na wystawie
w Towarzystwie Naukowym Płoc−
kim. Autorem prac był Stanisław Je−
rzy Grawender, a prezentacja odby−
wała się w niezwykłym otoczeniu
– ogrodzie TNP.

– Ogrody watykańskie to teren
zamknięty dla przeciętnego turysty
– opowiadał na wernisażu Stanisław
Grawender. – Cieszę się, że dzięki
profesorowi Stefanowi Załuskiemu
z Uniwersytetu Jagiellońskiego udało
mi się pochodzić papieskimi alejkami.

Autor, wraz z grupą polskich foto−
grafików z całego świata (m.in. z No−
wego Jorku i Chicago), na uwiecznie−
nie lipcowego kolorytu Watykanu
miał tylko niecałe dwie godziny. 

– Przed wejściem dostaliśmy do−
kładne wytyczne co do zachowania
i poruszania się – mówił Grawender.
– Zrobiłem tylko 36 klatek, ale chciał−
bym kiedyś jeszcze wrócić do Watyka−
nu. 

Na zdjęciach można było zobaczyć
m.in. Dzwon Milenijny poświęcony
przez papieża, drzewo oliwne sprzed
2 tys. lat, kopułę Bazyliki św. Piotra
widzianą z ogrodów, basztę – luksu−
sowy apartament dla najdostojniej−
szych gości papieża oraz radiostację
i telewizję watykańską usytuowaną
w kompleksie ogrodów.

Stanisław Jerzy Grawender urodził
się w 1929 roku, jest instruktorem
przewodnictwa górskiego, przewod−
nikiem sudeckim. Od najmłodszych
lat zajmuje się fotografią. Po stu−
diach zamieszkał w Polanicy Zdroju,
gdzie pracował w Polskim Towarzy−
stwie Turystyczno−Krajoznawczym.
Kiedy reaktywowano województwo
płockie przeniósł się do Płocka i roz−
począł pracę w Wydziale Kultury Fi−
zycznej, Sportu i Turystyki UW,
w którym pozostał aż do przejścia na
emeryturę. 

Zdjęcia zaprezentowane na wystawie
zostały zrobione 9 lipca 2003 roku tuż
po audiencji u Jana Pawła II. (m.d.)

Watykan od środka

Wystawa w Płockiej Galerii Sztu−
ki stanowiła swoistą monografię,
jeszcze młodego (ma dopiero 29 lat),
ale bardzo interesującego, artysty.
Włodzimierz Bludnik (rocznik
1975) studiował w Akademii Sztuk
Pięknych w Poznaniu (1993−1998).
W 1998 roku uzyskał dyplom w pra−
cowni litografii prof. Mianowskie−
go. Uprawia rysunek, malarstwo
igrafikę. Od 12 lat mieszka w Pol−
sce.

Dolna ekspozycja w płockiej gale−
rii to prace wcześniejsze, wielkofor−
matowe, gdzie dominują niezwykle
nasycone barwy, intensywna czer−
wień, odcienie żółci, ale i błękit.
Obrazy naszpikowane symboliką
i pełne odwołań do historii światowe−

go malarstwa; wyraźnie zaznaczona
inspiracja Challagalem (obydwaj po−
chodzą z Białorusi). Bludnik z tego
okresu to artysta pogranicza; kultur,
snu i jawy, wielonarodowej tożsamo−
ści. Oprócz wpływów sztuki białoru−
skiej, w jego obrazach pobrzmiewa
nuta żydowska i symbolika chrześci−
jańska. Jego malarstwo to próba od−
tworzenia przedwojennej symbiozy
wielokulturowego społeczeństwa.
Próba ułożenia w całość ścieżki życia
każdej postaci. Dom, drzewo, stół, ta−
lerz, jabłko, księżyc i krzesło to ele−
menty ładu, nadające sens ludzkiej
egzystencji, bo to człowiek jest za−
wsze w centrum mistycznego
wszechświata artysty.

– Lubię ludzi w polu, ludzi przy
stołach, ludzi w drodze. Są pełni
oczekiwania, cichej wiary. Przystają
przy swoich ołtarzach, by złożyć
ofiarę czasowi – mówi o swoich pra−
cach artysta. Górna ekspozycja to li−

tografie Bludnika, ale za to jakie.
O tym, że nadal mamy do czynienia
z tym samym twórcą, świadczą cha−
rakterystyczne obiekty – jabłko,
księżyc. Czerwień oddaje jednak
pola zimnym błękitom, szarością,
beżom, zieleni. Człowiek staje się
bardziej bezimienny, daleki. Osz−
czędne w treści i w formie, urzeka−
ją, niektóre przywołują na myśl
drzeworyty ze starodruków. Choć
pojawiają się tu również elementy
rodem z socrealizmu („Czas smutku
jeszcze nie nadszedł”). Nadal jednak
widać w nich pochwałę harmonii,
boskiego ładu.

Ewolucja Bludnika to droga od tre−
ści do formy, od kolorystycznej ek−
spresji do symbolicznej szorstkości,

od ikony i fresku do „brudnej” lito−
grafii. Bludnik tworzy własny indy−
widualny styl i wyraz, a różnica mię−
dzy dolną a górną ekspozycją to hi−
storia poszukiwań, które same w so−
bie są wielkim sukcesem.

Na tę wystawę warto było wybrać
się jeszcze z jednego powodu. Taka
wycieczka mogła być wspaniałą za−
bawą w odgadywanie inspiracji arty−
sty, choć o niektórych Bludnik mówi
wprost: wspomniany Marc Chagall
(Babie lato), Boticielli (Sen sierżana−
ta IV), Caravagio (Sen sierżanat V),
ale i... Malczewski (Sierpień, Sen
sierżant III). (r. ł.)

Ważniejsze wystawy: Galeria
“Umajstra” (Grodno 1996), Galeria
“Wodna” (Poznań, 1997), Galeria
“Rödl & Partner” (Poznań, 2000),
Geleria “Garbary 48” (Poznań, 2001)
oraz udział wwystawach zbiorowych
na Białorusi, wPolsce, w USA

Jest wiele powodów, dla których warto było zobaczyć tę
wystawę, ale jeden wydaje się niezwykle istotny. Rzadko
mamy okazję zobaczyć jak artysta dojrzewa, skąd przyby−
wa, jak ewoluują jego artystyczne poszukiwania. 

Czerwone Jabłka
Wszechświata

Książnica Płocka ogłosiła kolejną
edycję konkursu poetyckiego ”O liść
dębu”. Podobnie jak w latach ubiegłych
w poetyckie szranki może stanąć każdy
piszący, nie będący członkiem profe−
sjonalnego związku twórczego.

Każdy uczestnik powinien w termi−
nie do 31 lipca br. dostarczyć do orga−
nizatora (ul. Kościuszki 6) zestaw pię−
ciu wierszy (w 4 egzemplarzach każ−
dy), które nie były publikowane w wy−
dawnictwach zwartych i czasopismach
ogólnopolskich, jak również nie były
nagrodzone w innych konkursach. Ze−
staw powinien być opatrzony godłem
a w kopercie z tym samym godłem,
umieścić należy dane autora.

Na zwycięzców czekają nagrody
i wyróżnienia m.in. nagroda Prezydenta

Płocka, który patronuje
konkursowi, nagroda specjalna za
wiersz miłosny i wyróżnienie na utwór
o tematyce płockiej. Rozstrzygnięcie
konkursu i wręczenie nagród odbędzie
się jesienią. (j)

Po raz szesnasty

O liść dębu



19Sygnały Płockie

Studenci mają jednak pecha: na szczęście tyl−
ko do pogody, bo zabawa podczas tegorocznych
Juwenaliów była jak zwykle udana. Wszystko
zaczęło się w piątek 7 maja. Od rana studenci
płockich uczelni zbierali myto. Na płockich uli−
cach można było spotkać biskupa, pannę młodą,
ludzi z epoki kamiennej, żołnierza z armii napo−
leońskiej, wielką myszę, księżniczkę. Część pie−
niędzy została przekazana Ośrodkowi Opiekuń−
czo−Wychowawczemu przy ul. Mościckiego.
W południe wszyscy stawili się przed
teatrem i razem poszli na Stary Ry−
nek. Korowodowi towarzyszyła pa−
rada starych samochodów. Dokład−
nie o godz. 13 studenci odebrali
z rąk Prezydenta Miasta klucze do
bram grodu. – Cieszę się, że w świę−
cie biorą udział wszystkie uczel−
nie – mówił Mirosław Milewski.
– Klucze to symbol władzy, a ta
musi być sprawowana z poczu−
ciem humoru i odpowiedzial−
nością. Zarządzanie miastem
to trudna praca, o czym się
przekonacie.

Studenci zaprosili Prezyden−
ta do wspólnej zabawy, prze−
kazując okolicznościową ko−

szulkę, którą Mirosław Milewski natychmiast za−
łożył na siebie. 

Hitem tegorocznych Juwenaliów okazał się
Kabareton. Sala Włodkowica pękała w szwach.
Łowcy B, zdobywcy I miejsca na Przeglądzie
Kabaretów Paka w Krakowie, zaprezentowali się
w Płocku po raz pierwszy. Sześciu chłopaków
z Cieszyna, występując w ręcznikach, dało z sie−
bie wszystko. Gwiazdą wieczoru był Kabaret
Moralnego Niepokoju, który przedstawił pro−
gram pt. „Jakoś to będzie, czyli seks, przemoc

i mnóstwo pieniędzy”.
Studenci bawili się na dyskotece w stylu

lat 80., mogli poskakać na bungee lub zje−
chać ze skarpy na specjalnej linie (tyrolka),
wziąć udział w zawodach sportowych na Po−
dolance oraz przed „Wcześniakiem”. Mimo
niesprzyjającej pogody odbył się koncert

główny w amfiteatrze. Na scenie w strugach
deszczu wystąpiły zespoły: Masovia, Impresja,

Live Wire, Des Moines i IRA. Muzycy mieli cięż−
kie zadanie... przede wszystkim musieli uważać

na sprzęt i „walczyć” z kałużami. 
Małgorzata Domańska
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Niespotykane tłumy płocczan na Starym Rynku
i wokół niego, mieszanka języków z całego świata,
różnorodne wystawy i koncerty, barwne stroje i pięk−
na pogoda – tak w skrócie można podsumować VI
Piknik Europejski.

Takiego weekendu (30 kwietnia – 1 maja) w Płocku
dawno nie było. Do naszego miasta zjechali goście z ca−
łego świata, najwięcej z naszych miast partnerskich 

− którzy uczestniczyli w dwóch debatach: na
temat społecznej odpowiedzialności biznesu
i tolerancji we współczesnej szkole.

Wielką popularnością cieszyły się stoiska
kulinarne. Czterech znakomitych szefów
kuchni: Robert Sowa, Kurt Scheller, Krzysz−
tof Dubrow i Artur Woszczyński przygotowa−
ło dwa tysiące porcji kiełbasy po bawarsku
i karkówki po polsku. Kto nie „załapał” się na
„europejskie” dania, mógł skosztować wyro−
bów płockich producentów mięs i wędlin.

Płocczanie – i nie tylko – mogli poznać kra−
je unijne, których prezentacje przygotowały
24 szkoły. Nagrodę główną – 20 tys. zł – jury
przyznało Estonii, której stoisko zaaranżowali
uczniowie z Profesora. Drugie miejsce zajęła
Francja (Stowarzyszenie Oświatowców Pol−
skich), a trzecie Polska (szkoły Logos).

Na Pikniku nie zabrakło różnorodnej mu−
zyki. Płocczanie mogli posłuchać jazzu,
muzyki celtyckiej, elektronicznej, a na−
wet hip hopu. Tłumy przyszły na wystę−
py zespołów: Kombii, Jeden Osiem L
i Stonehenge. W Centrum nad Wisłą,
gdzie gościli didżeje z całego świata nie
można było znaleźć wolnego miejsca. 

Płocczanie uczcili przystąpienie Polski do
Unii Europejskiej przy słowach piosenki
zespołu Kombii „Słodkiego miłego życia,
bez głodu, chłodu i bicia” i przy pokazie
sztucznych ogni. Chyba nikt nie mógł się
nudzić, bo program Pikniku był różno−
rodny, a każdy mógł znaleźć coś dla sie−
bie. Kolejny Piknik Europejski już – albo
dopiero – za rok.

Małgorzata Domańska
Fot. Jan Waćkowski


