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Czwórka z polskiego i czwórka
z matematyki – to oceny z egzaminów
pisemnych, które dostał Kazimierz
Marcinkiewicz. Swoją maturę, którą
zdawał w 1989 roku, wspomina bar−
dzo dobrze. 

– To pierwszy ważny egzamin, który
nauczył mnie jak zdawać poważne eg−
zaminy w dorosłym życiu – mówił. 

Maturzystom życzył połamania piór
i wyboru nowoczesnych studiów. Po
spotkaniu w sali egzaminacyjnej, zwie−
dził muzeum w szkolnych podziemiach,
gdzie wpisał się do księgi pamiątkowej,
a siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej
Miłosierdzia wręczyły mu replikę relik−
wiarza św. siostry Faustyny.

Potem Premier pojechał do siedziby
PKN Orlen, a stamtąd do Pałacu Bi−

skupiego na spotkanie z bp Stanisła−
wem Wielgusem.

Do egzaminu dojrzałości w płockich
szkołach ponadgimnazjalnych przystą−
piło ponad 2 tys. maturzystów, z czego
większość to absolwenci liceów ogól−
nokształcących. Z tej liczby około 160
osób zdaje „starą maturę”.

W tym roku po raz pierwszy „no−
wą” maturę zdają zarówno absolwen−
ci 3−letnich liceów ogólnokształcą−
cych i liceów profilowanych, jak i ab−
solwenci 4−letnich techników.
W ubiegłym roku absolwenci techni−
ków zdawali jeszcze egzamin dojrza−
łości według starych zasad – tematy
prac były ustalane przez kuratoria,
a prace pisemne sprawdzali nauczy−
ciele w szkołach. (rł)

Tegoroczne matury rozpoczęły się 4 maja o godzinie 10. Kil−
kanaście minut wcześniej z maturzystami Liceum Ogólnoksz−
tałcącego im. Marszałka St. Małachowskiego spotkał się pre−
mier Kazimierz Marcinkiewicz.

Ważny egzamin

Już po pierwszym spotkaniu w Lubi−
nie optymistycznie do rewanżu podcho−
dzili wszyscy, którym nie obca płocka
piłka. Tak korzystnego wyniku uzyska−
nego na szalenie trudnym terenie nie spo−
sób było zmarnować. Dobra dyspozycja
Ireneusza Jelenia też miała swoją wymo−
wę, gdyż nie każdy zawodnik zdobywa
bramkę po 30 sekundach od rozpoczęcia
meczu. A tego właśnie dokonał Jeleń
w Lubinie i ten fakt ustawił dalszy prze−
bieg meczu. Zdezorientowane Zagłębie
musiało się „odkryć”, co potrafili wyko−

rzystać płocczanie. Do rewanżu Wisła
przystąpiła w roli faworyta i głównego
pretendenta do zdobycia PP. Co bardziej
ostrożni wiedzieli jednak, że miedziowa
jedenastka prowadzona przez Franciszka
Smudę to zespół nieobliczalny. Trzecia
pozycja w ligowej tabeli dawała poważ−
ne podstawy, by sądzić, że Zagłębie jest
bardziej piłkarsko poukładane niż Wisła. 

Pierwsza połowa płockiego rewan−
żu to permanentny brak skuteczności
zarówno Wisły, jak i Zagłębia. Do
siatki nie mógł trafić w ewidentnych
sytuacjach Ireneusz Jeleń. Nie wy−
chodziła ta sztuka także Josefowi
Obajdinowi, który mimo swojego
wieku był dość aktywnym tego dnia
graczem. 

Worek z golami rozsypał się dopie−
ro w 68. minucie, a tym który go roz−
wiązał był Paweł Magdoń, który pięk−
nym strzałem głową po dośrodkowa−
niu Lumira Sedlacka dał nafciarzom
prowadzenie. Nie minęło pięć minut
gry, a płocki stadion ogarnęła fala
szczęścia i radości. Sprawcą tego był
Wahan Geworgian, który strzałem
w „okienko” dał Wiśle dwubramkowe
prowadzenie i odebrał lubinianom
ostatnią nadzieję na korzystny wynik.

dokończenie na str. 5

Po raz pierwszy w historii klubu piłkarze nożni Wisły Płock zdobyli Puchar Polski. Dokonali tego pokonując (3 maja) w rewan−
żowym meczu finału Zagłębie Lubin 3:1 (pierwszy mecz zakończył się wynikiem 3:2).

Zbiórką pocztów sztandarowych
i mszą św. za Ojczyznę w Bazylice Ka−
tedralnej rozpoczęły się obchody święta
uchwalenia Konstytyucji 3−go Maja.
Zakończył je uroczysty koncert – Gala
Moniuszkowska na rynku Starego Mia−
sta. Płocką Orkiestrę Symfoniczną po−
prowadził Jacek Rogala. Arie i duety
z oper Halka, Straszny Dwór i Verbum
Nobile usłyszeliśmy w wykonaniu
Agnieszki Kurowskiej (sopran – na zdj.)
i Adama Kruszewskiego (baryton). Za−
tańczył zespół „Wisła”. 

3 Maja został uznany za święto już
w dwa dni od uchwalenia Konstytucji.
Obchodzony jako święto narodowe w II
RP (uchwałą sejmu z 29.04.1919 r.) i po
II wojnie światowej do 1946 r., kiedy to
w wielu miastach doszło do demonstra−
cji studenckich i władze komunistyczne
zabroniły publicznego świętowania
(oficjalnie zniesione ustawą z dnia
18.01.1951 r.). Zostało przywrócone do
kalendarza świąt państwowych 6
kwietnia 1990 r.

Na mocy Konstytucji 3 Maja Polska
stawała się monarchia konstytucyjną
(tron dziedziczyć miała dynastia Wet−
tinów Saskich po śmierci Stanisława
Augusta Poniatowskiego). Wprowa−
dzała trójpodział władzy (sejm, senat
i Straż Praw, czyli rząd składający się
z króla, prymasa i pięciu ministrów),
znosiła liberum veto, wolne elekcje
i konfederacje.

Co 25 lat od uchwalenia Ustawy
Rządowej zbierać się miał Sejm Kon−
stytucyjny, który mógł zmienić kon−
stytucję. Chłopi przeszli pod opiekę
rządu. Ustanowiono wolność wyzna−
nia (choć odejście od katolicyzmu na−
dal było przestępstwem). Na miesz−
czan rozciągnięto przywilej neminem
captivabimus nisi iure victum (z łac.
nikogo nie uwięzimy bez wyroku sądo−
wego).

Konstytucja faktycznie nie weszła
w życie, obalona przez konfederacje
targowicką wspieraną przez Rosję
i Prusy. (rł)

Święto Konstytucji
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Puchar jest nasz



* Dwie kobiety (ok. 30 i 50 lat),
podające się za pracownice opieki
społecznej okradają starsze osoby
w ich mieszkaniach.

* Dwie płocczanki: Marta Nowa−
kowska i Anna Miszczyńska (stu−
diujące w Poznaniu) zakwalifiko−
wały się do finału konkursu Miss
Polonia Wielkopolski.

* W ostatni kwietniowy weekend
płocka policja zatrzymała 18 pija−
nych kierowców.

* W altance śmietnikowej przy
ul. Rutskich znaleziono zwłoki
mężczyzny (prawdopodobnie bez−
domnego).

* 3 – 4 czerwca w Sierpcu odbę−
dzie się IV Regionalna Wystawa
Zwierząt Hodowlanych.

* Tegoroczne Płockie Targi Pra−
cy odbędą się 24 maja w Państwo−
wej Wyższej Szkole Zawodowej
przy ul. Gałczyńskiego 28.

* Obowiązki nowego szefa Pro−
kuratury Okręgowej w Płocku po−
wierzono Waldemarowi Osowiec−
kiemu, dotychczasowemu prokura−
torowi rejonowemu w Przasnyszu.

* Orlen będzie sponsorem Mię−
dzynarodowego Festiwalu Filmo−
wego w Karlovych Varach (30 czer−
wca – 8 lipca).

* Około 7 tys. mieszkańców die−
cezji płockiej wybiera się na spotka−
nie z Ojcem Świętym – do Warsza−
wy i Krakowa.

* Do egzaminów końcowych
w płockich gimnazjach przystąpiło
ponad 1600 uczniów.

* Na Stare Miasto, po zimowej
przerwie, wróciły riksze – standar−
dowa przejażdżka kosztuje 3 złote.

* Nowym proboszczem parafii
ewangelicko−augsburskiej w Płocku
został ks. Marcin Undas, pełniący
jednocześnie obowiązki proboszcza
w Zgierzu pod Łodzią.

* GDDKiA kończy wykupy
gruntów pod obwodnicę Gostynina.
Budowa nowej drogi o długości 8,5
km ma ruszyć w tym roku.

* Pnie kasztanowców na Tumach
znów okryte zostały lepką folią. To
kolejny etap walki ze szkodnikiem
– szrotówkiem kasztanocowiaczek.

* Na wypłatę „becikowego” płoc−
ki MOPS wydał dotąd 400 tys. zło−
tych.

* Karty flotowe PKN Orlen
otrzymały tytuł Produktu Flotowe−
go 2006. (j)
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Dyrektorzy do szkół

Z dniem 31 sierpnia br. upływa
okres piastowania stanowisk dyrek−
torskich w 23 placówkach oświato−
wych, prowadzonych przez miasto.
Zgodnie z przepisami ustawy „O
systemie oświaty” obowiązkiem or−
ganu prowadzącego jest ogłoszenie
konkursu na dyrektorów tych jedno−
stek. Nowi szefowie wybierani będą
do 2 przedszkoli, 11 szkół podsta−
wowych, 6 gimnazjów, jednego li−
ceum ogólnokształcącego, Zespołu
Szkół nr 1, Specjalnego Ośrodka
Szkolno−Wychowawczego nr 2
oraz Zespołu Szkół Ogólnokształ−
cących Specjalnych nr 7.

Przychodnia do spółki

Do nowej spółki Płocki Zakład
Opieki Zdrowotnej wniesiono prawo
własności nieruchomości przy ul.
Miodowej 2, czyli działki z Przy−
chodnią Specjalistyczną. Nierucho−
mość wyceniono na 4 mln 108 tys.
złotych i o tyle podwyższony został
kapitał zakładowy tej spółki. Wszyst−
kie udziały obejmie dotychczasowy
wspólnik, czyli Gmina Płock.

Nagrody Prezydenta

Powołany został 7−osobowy zes−
pół ds. przyznawania dorocznych
nagród Prezydenta Płocka za osią−
gnięcia w dziedzinie twórczości
i edukacji artystycznej, upowszech−
niania i ochrony kultury. Przewod−
niczącym zespołu jest z−ca prezy−
denta Piotr Kubera. (j)

Prezydent zarządził

Minęło pół miesiąca...
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Amerykanie mają kino dla zmotory−
zowanych, a my... dla spacerowiczów.
W ostatni majowy weekend rusza
„Letnie kino na Starówce”, czyli nad−
muchiwany ekran, kilkaset krzeseł
i rozgwieżdżone niebo nad głowami.
W sobotę, 27 maja zobaczymy dwie
komedie; głośne i kontrowersyjne, ale
jakże prawdziwe, „Wesele” Smarzow−
skiego oraz francuskie „Rrry”.

W niedzielę, 28 maja spotkamy się z
Bogumiłem Kobielą w „Zezowatym
szczęściu” i wybierzemy się w podróż
sentymentalną do NRD, wspólnie z bo−
haterami filmu „Good bye, Lenin”.

W tak pięknych okolicznościach
spotykać się będziemy raz w miesiącu.
Możemy spodziewać się dobrej zaba−
wy, bo większość prezentowanych fil−
mów to ambitne i kultowe komedie
polskie oraz zagraniczne, a także po−
kazy krótkich form filmowych (rekla−
my, etiudy) z archiwum portalu szor−
ty.pl. POKiS chce również pokazać
produkcje warsztatowe z akcji „Pod−
wórko” – filmy ciekawe, zaskakujące,
kręcone przez młodych twórców –
amatorów pokazujące ich spojrzenie
na Płock. Wszystkie seanse rozpoczy−
nają się o godz. 20. (rł)

Ale kino...

Uczniowie ostatnich klas szkół gim−
nazjalnych i ponadgimnazjalnych ze−
brali się w piątek, 28 kwietnia na Pla−
cu 13 Straconych. W miejscu, gdzie 18
września 1942 roku hitlerowcy zamor−
dowali trzynastu polskich patriotów,
od kilkunastu lat uczniowie, którzy
wkrótce przystąpią do egzaminu doj−
rzałości stają do apelu pamięci.
Dźwięk Dzwonu Pokoju ma im przy−
pominać o historii miasta i kraju,
w którym dorastają i uczą się, a także
dodać otuchy na przyszłość.

W tym roku na godzinę przed apelem
maturzystów, na Placu 13 Straconych
zebrali się również uczniowie III klas
gimnazjów, którzy od września zastąpią
w ławach szkół licealnych i technicz−
nych swych starszych kolegów.

W apelu wzięli udział przedstawi−
ciele władz miejskich, Związku Kom−
batantów RP, Związku Byłych Więź−

niów Politycznych. Apel poprowadzili
uczniowie SP nr 20 (dla absolwentów
gimnazjów) i III L.O. (dla maturzy−
stów). (rł)

Historia żyje w nas
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Uwaga czytelnicy!
Jeszcze tylko do końca maja możecie

bez kary pieniężnej zwrócić do bliblio−
tek książki, których nie oddaliście
w terminie. – Na pozycje te czekają in−
ne osoby, dlatego prosimy czytelników
o ich zwrot – mówi Maria Zalewska−
Mikulska, dyrektor Ksiąznicy Płockiej. 

Książki ze zbiorów Książnicy oraz
jej filii bibliotecznych można odda−
wać w każdej bibliotece lub pozosta−
wić w portierni gmachu głównego
przy ul. Kościuszki 6 w poniedziałki,
wtorki, środy i piątki w godz. 10−18,
a w czwartki i soboty w godz. 10−14.

Akcja „Maj – miesiącem bez kar”
odbywa się już od 1993 roku. (m.d.) 

Rozszerzamy
współpracę

Płock podpisał umowę o współpra−
cy z Mytiszczi – rosyjskim miastem,
leżącym na północno−wschodniej gra−
nicy Moskwy.

– Umowa partnerska daje nie tylko
możliwość wymiany doświadczeń, ale
– przede wszystkim – pozwala nawiązać
znajomości i przyjaźnie – mówił prezy−
dent Mirosław Milewski 5 maja w ratu−
szu. – Współpraca międzynarodowa jest
dla Płocka priorytetem, o czym świad−
czą Dyplom Europejski i Flaga Honoro−
wa, które otrzymało nasze miasto.

– Zapewniam, że nasze porozumie−
nie nie będzie tylko formalnością
– podkreślał Władymir Burow, zastęp−
ca szefa administracji Mytiszczi.
– Praktyczna działalność już się rozpo−
częła: młodzież z Mytiszczi i Płocka re−
alizuje wspólny projekt internetowy.

Mytiszczi jest dziesiątym miastem
partnerskim Płocka.

Dzień później, 6 maja II Prywatna
Szkoła Podstawowa Z.O.K. „Profe−
sor” podpisała proklamację o współ−
pracy ze Szkołą Podstawową Canter−
bury z Fort Wayne. „Profesor” to już
druga płocka szkoła – po Małacho−
wiance – która podpisała umowę
z amerykańskim Fort Wayne. M.D.

Radni do rady
Na LV sesji Rady Miasta wybrano

pięciu nowych członków rady społecz−
nej Samodzielnego Zespołu Publicz−
nych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
W jej skład wchodzą obecnie: Prezy−
dent Miasta, przedstawiciel Wojewody
Mazowieckiego oraz radni: Zygmunt
Buraczyński, Marek Krysztofiak, An−
drzej Nowakowski, Krzysztof Rolirad
oraz Jacek Szubstarski. (m.d.)
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Przypomnijmy, że miasto już po raz
drugi wyłoniło wykonawcę. Pierwsza
firma wybrana w drodze przetargu je−
sienią ubiegłego roku zrezygnowała
z wykonania usługi. 

Stadion oddano do użytku w 2002
roku na 34. Międzynarodowe Igrzy−
ska Szkolne. Wykonawcą była płoc−
ka firma Dromost, która na swoje
prace dała 10 lat gwarancji. Niestety,
w międzyczasie Dromost upadł, a w
konstrukcji stadionu pojawiły się
usterki. – W łazienkach budynku ad−
ministracyjnego pojawiły się rysy
– mówi Ryszard Siedlecki, dyrektor
Wydziału Inwestycji Miejskich.
– Nie powiększają się one, ale trzeba
je usunąć. Siedlecki uważa, że przy−
czyną rys może być tzw. kurzawka,

czyli występowanie w podłożu (w
warstwie wodonośnej) bardzo drob−
noziarnistego piasku. Wprawdzie
wykonane były badania geologicz−
ne, ale piasek mógł się znajdować
głębiej. Niewykluczone jest rów−
nież, że rysy pojawiały się w miarę
osiadania budynku. 

Prace będą obejmowały również
naprawę dachu, który w jednym
miejscu przecieka. Darbet zajmie
się także łuszczącym się tynkiem
perełkowym, który został położony
na ścianach trybun od strony ul. Ko−
chanowskiego. Do naprawy jest też
60 m. kw. tartanu. Najbardziej jest
on uszkodzony na pierwszym torze
bieżni, czyli od strony murawy. 

(m.d.)

Płockie Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa Darbet zaj−
mie się usunięciem usterek na stadionie miejskim oraz w bu−
dynku administracyjnym Miejskiego Centrum Sportu przy
ul. Sportowej. Prace kosztować będą 59,5 tys. zł i potrwają
do końca lipca br. 

Stadion jak nowy

Do 19 czerwca mają czas firmy, któ−
re chciałyby złożyć swoje oferty na
opracowanie dokumentacji projektowo−
kosztorysowej oraz budowę nowego bu−
dynku Muzeum Mazowieckiego. 

Wykonawca będzie musiał sporzą−
dzić projekt budowlany, uzyskać poz−
wolenie na budowę, sporządzić projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne.
Do zadań firmy będzie należało znale−
zienie takich rozwiązań, aby wewnątrz
budynku było około 2300 m. kw. po−
wierzchni użytkowej. W piwnicach po−

winny znaleźć się magazyny i pomiesz−
czenia techniczne. Parter zajmą po−
mieszczenia biurowe, holl oraz szatnie.
Na I i II piętrze zlokalizowano biura
oraz miejsce na wystawy. Takie same
przeznaczenie będzie miało trzecie pię−
tro, z salą konferencyjną.

Dla pojazdów pracowników i gości
odwiedzających muzeum trzeba znaleźć
miejsca postojowe. Wszystkie prace po−
winny zakończyć się w ciągu 23 miesię−
cy od momentu podpisania umowy mia−
sta z wybraną w przetargu firmą. (m.d.)

Rozbudowa muzeum

Miasto poszukuje firmy, która zapro−
jektuje, wybuduje, dostarczy i zainstalu−
je miejską infrastrukturę informatyczną
opartą o technologię radiową. Będzie
ona elementem projektu pn. Mazowiec−
ka Platforma Informatyczna e−Urząd
i pozwoli na stworzenie bezprzewodo−
wej sieci informatycznej w naszym mie−
ście. Dzięki temu płocczanie będą mieli
swobodniejszy i tańszy dostęp do inter−

netu. Możliwości platformy będą jednak
dużo większe; składanie dokumentów
w Urzędzie drogą elektroniczną, tańsze
rozmowy telefoniczne.

Firma wybrana w przetargu musi
zrealizować zamówienie do 31 grud−
nia 2006 roku. Oferty należy składać
do 12 czerwca w Biurze Obsługi
Klienta Urzędu Miasta, ul. Zduńska 3,
stanowisko nr 8. (m.d.)

Zawalcz o internet

Muzeum otrzymało na ten cel dota−
cje z Urzędu Marszałkowskiego
w Warszawie, który pokryje 70 proc.
wydatków związanych z renowacją.
Pozostałe 30 proc. to wkład własny.
Całość kosztować będzie około 31
tys. zł. 

Jak zapewnia ks. kanonik Bronisław
Gwiazda, dyrektor Muzeum Diece−
zjalnego w ręce konserwatorów trafią
wszystkie rzeźby, elementy nagrob−
ków i epitafiów, wmurowanych w ele−
wację muzeum. Jest ich ponad 30. 
– Do końca czerwca tego roku planu−
jemy odnowić cztery, a w drugim pół−
roczu dziesięć. Wszystko zależy od te−
go, ile uda się pozyskać na ten cel
środków – dodaje ks. dyrektor. 

Prace konserwatorskie i renowacyj−
ne pierwszych dwóch rzeźb – baroko−
wych aniołów z północnej elewacji
sfinansowała spółka Basell Orlen Po−
lyolefins. Wyłożyła również pieniądze
na wykonanie kopii anielskich figur,
które stanęły zamiast oryginałów
w zewnętrznych niszach. Te ostatnie
będą teraz stanowić element ekspozy−
cji stałej muzeum. Chęć finansowania
dalszych prac już wyraziło kolejne

płockie przedsiębiorstwo – firma We−
reszczyński. Dyrekcja Muzeum ma na−
dzieję, że w ślad za nią pójdą inne. 

Na razie z dotacji Urzędu Marszał−
kowskiego wykonane zostaną prace
konserwatorskie (bez rekonstrukcji
brakujących elementów) dwóch gotyc−
kich rzeźb wmurowanych nad wej−
ściem do muzeum (fot.1 i 2), trzy rene−
sansowe postacie w długich szatach
(fot. 3) i dwa delfiny z elewacji połud−
niowej (fot. 4). (rł)

Kolejne cztery rzeźby wbudowane w elewację Muzeum Diece−
zjalnego zostaną wkrótce odrestaurowane przez zespół prof.
Jadwigi Łukaszewicz z UMK w Toruniu

Rzeźby do renowacji

prof. Jadwiga Łukaszewicz – dziekan wydziału ASP
UMK w Toruniu oraz rzeczoznawca Ministra Kultury w za−
kresie badań i konserwacji rzeźby kamiennej, detalu i po−
wierzchni architektonicznej, odpowiedzialna za renowację
rzeźb barokowych aniołów. Z płocką delegaturą Wojewódz−
kiego Konserwatora Zabytków współpracuje od ponad 20 lat,
m.in. przy konserwacji nagrobków w katedrze, a ostatnio ka−
tedralnego portalu i Kaplicy Najświętszego Sakramentu.

Skąd rzeźby w elewacji?

Podczas porządkowania skarbca i bib−
lioteki katedralnej odnalezione zostały
fragmenty architektoniczne, pochodzące
z dawnych ołtarzy czy pomników kate−
dralnych. Nie mogąc ich ponownie wyko−
rzystać w czasie prac remontowych w ka−
tedrze (w l. 1901 – 1903) ówczesny ks.
prałat Antoni Nowowiejski, późniejszy bi−
skup płocki, postanowił wznieść specjal−
ny budynek „na zachowanie tych zbiorów
i zabytków, jakie w katedrze nie mogły
być pomieszczone”. W swojej „Monogra−
fii historycznej. Płock” abp Nowowiejski
napisał: Spełniając tę myśl, wystawiłem
obok katedry niewielki budynek (w
1903 r. – przyp. red.) w rodzaju starego
lamusu z użyciem zasadniczych moty−
wów katedry, w ścianach którego wmu−
rowane będą fragmenty architektoniczne
i resztki tablic grobowych, jakie podczas
robót w rumowiskach odnaleziono. [...]
Z czasem, gdy zbiory te się powiększą,
powstanie tu interesujące muzeum die−
cezjalne. Rzeczywiście zbiory rosły do te−
go stopnia, że konieczna była przebudo−
wa budynku, aby wszystko pomieścić.
Jednak pomysł z wkomponowaniem
rzeźb w elewację – mimo dobrych inten−
cji – przeznaczonych do ekspozycji wew−
nątrz kościoła (co miało wpływ na wybór
użytego do ich wykonania materiału) nie
był najlepszy. Wystarczy zobaczyć, jak
wyglądają dziś i przypomnieć ile kłopotu,
w trwającej blisko rok renowacji i konser−
wacji rzeźb aniołów, mieli pracownicy to−
ruńskiej ASP. (rł)

Tak wyglądało Muzeum Diecezjalne
do 1930 r., przed przebudową 
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* LV SESJA RADY MIASTA * LV SESJA RADY MIASTA * LV SESJA RADY MIASTA * LV SESJA RADY MIASTA *

1. UCHWAŁA NR 924/LV/06 w spra−
wie udzielenia absolutorium Prezy−
dentowi Miasta Płocka za 2005 rok,

2. UCHWAŁA NR 925/LV/06 w spra−
wie zmian w budżecie miasta Płocka
na 2006 rok,

3. UCHWAŁA NR 926/LV/06 w spra−
wie uchylenia Uchwały Nr
662/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie
zabezpieczenia środków finansowych
w latach 2006−2007, niezbędnych dla
realizacji projektu pn. „Budowa dróg
dojazdowych (krajowych) do II prze−
prawy mostowej w Płocku – Etap II.
Budowa odcinka IV i V” w związku
ze zgłoszeniem inwestycji do współ−
finansowania ze środków Europej−
skiego Funduszu Rozwoju Regional−
nego w ramach Sektorowego Progra−
mu Operacyjnego – Transport na lata
2004−2006,

4. UCHWAŁA NR 927/LV/06 Rady
Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia
2006 roku w sprawie zmiany uchwa−
ły Nr 659/XXXVII/05 Rady Miasta
Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta
Płocka na 2005 rok oraz prefinanso−
wania inwestycji pn. Budowa dróg
dojazdowych (krajowych) do II prze−

prawy mostowej w Płocku – etap I.
Budowa odc. I i II,

5. UCHWAŁA NR 928/LV/06 w spra−
wie współpracy z Miejskim Towarzy−
stwem Budownictwa Społecznego
w budowie 44 mieszkań w latach
2006−2007,

6. UCHWAŁA NR 929/LV/06 w spra−
wie rodzajów wyróżnień i wysokości
nagród za osiągnięcie wysokich wy−
ników sportowych we współzawod−
nictwie międzynarodowym lub krajo−
wym oraz szczegółowych zasad i try−
bu ich przyznawania,

7. UCHWAŁA NR 930/LV/06 w spra−
wie ustalenia Regulaminu na rok
2006 wynagradzania nauczycieli za−
trudnionych w szkołach, placówkach
oświatowych oraz placówkach opie−
kuńczo−wychowawczych prowadzo−
nych przez miasto Płock,

8. UCHWAŁA NR 931/LV/06 w spra−
wie powołania składu Rady Społecz−
nej Samodzielnego Zespołu Publicz−
nych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Płocku w likwidacji,

9. UCHWAŁA NR 932/LV/06 w spra−
wie nadania medalu „Zasłużony dla
Płocka” Rzymsko−Katolickiej Parafii
św. Bartłomieja w Płocku,

10. UCHWAŁA NR 933/LV/06 w spra−
wie nadania medalu „Zasłużony dla
Płocka” Liceum Ogólnokształcącemu
im. Władysława Jagiełły w Płocku,

11. UCHWAŁA NR 934/LV/06 w spra−
wie nadania imienia Miejskiemu
Przedszkolu Nr 34 w Płocku.

z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na LV 
sesji w dniu 25 kwietnia 2006 roku:

Tomasz Korga
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Proszę o wycięcie akacji, które rosną
wokół budynku przy ul. Dobrzyńskiej 8.

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Pro−
szę o dokładne informacje na temat aktual−
nej sytuacji rozbudowy L.O. im. Wł. Ja−
giełły oraz jaki był koszt remontu budyn−
ku przy internacie. Jak przedstawiają się
plany remontu boisk przy tej szkole? 2/
Proszę o informację na temat kosztów wy−
konania koncepcji kompleksowego roz−
wiązania systemu ścieżek rowerowych. 3/
Proszę o realizację planu zagospodarowa−
nia przestrzennego okolic ul. Otolińskiej
w stronę ogródków działkowych. 4/ Pro−
szę o nadanie nazwy ulicy, istniejącej przy
budynkach ul. Granicznej 9. 5/ Proszę
o poszerzenie ulicy (usunięcie ogrodzenia)
wiodącej do zabudowań przy ul. Granicz−
nej 9 i jej utwardzenie oraz utwardzenie
nawierzchni ul. Granicznej u zbiegu z ul.
Otolińską.

Bożena Musiał

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Wno−
szę o rozpatrzenie możliwości zainstalowa−
nia świateł i oświetlenia przejścia dla pie−
szych na ul. Kobylińskiego w okolicach
„marynarza”. 2/ Proszę o rozpatrzenie
możliwości utworzenia drugiego wjazdu na
ul. Krzywoustego. 3/ Czy w Płocku istnie−
je program usuwania azbestu z budynków

mieszkalnych? 4/ Jakie działania zamierza
podjąć Urząd Miasta w celu wyeliminowa−
nia zagrożenia kleszczami? 5/ Proszę
o szczegółowy wykaz remontów (wraz
z terminem rozpoczęcia i zakończenia) rea−
lizowanych przez MZD w 2006 roku.

Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o przeczyszczenie cieku wod−
nego na ul. Góry i Kutnowskiej oraz
przepustów na ul. Semestralnej i Ciecho−
mickiej (przy posesji nr 26 i przed ul.
Św. Siostry Faustyny). 2/ Ponownie pro−
szę o utwardzenie poboczy i załatanie
dziur na ulicach: Góry, Łącka, Ciecho−
micka.

Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Brak pojemników do segregacji odpa−
dów na Starym Mieście.

Józef Czurko

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o ewentualne wprowadzenie
następujących działań: a/ budowa przez
Komunikację Miejską stacji paliw CNG
(sprężony naturalny gaz ziemny) dla
własnych pojazdów, dostępnej jedno−
cześnie ogółowi zmotoryzowanych 
b/ przy zakupie kolejnych autobusów za−
mawiać pojazdy przystosowane do zasi−
lania CNG. 2/ Proszę o wprowadzenie
korekty do planu badań profilaktycz−
nych, finansowanych przez Urząd Mia−
sta i uwzględnienie programu dla osób
z nadwagą (także dzieci) oraz dla osób
z zaburzeniami emocjonalnymi, spowo−
dowanymi bezrobociem lub problemami
w pracy. Opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone między 
sesjami i podczas  LV sesji  Rady Miasta 
w dniu 25 kwietnia 2006 roku:

Prawie 70−stronicowy materiał
przybliżył zastępca prezydenta Piotr
Kubera. – W Płocku działa ponad 50
klubów – mówił. – Uprawia się w nich
20 dyscyplin sportowych. W 2006 roku
otrzymają największą w historii dotację
na swoją działalność – 1 milion złotych.
Płocczanie sięgają po najwyższe laury
zarówno na arenie krajowej, jak i mię−
dzynarodowej. 

Piotr Kubera wymienił najważniejsze
sukcesy płockich sportowców. 

Szczypiorniści Wisły Płock od 16 lat
zajmują miejsca na podium. W 2003 ro−
ku byli wicemistrzami kraju, a rok póź−
niej zostali Mistrzami Polski i wystąpili
w Lidze Mistrzów. Sezon 2004/2005
okazał się dla seniorów Wisły Płock jesz−
cze większym sukcesem. Tym razem do
Mistrzostwa Polski dołożyli Puchar Pol−
ski. Po raz kolejny wystąpili też w Lidze
Mistrzów. 

Lata 2003−2006 to najlepszy czas płoc−
kich piłkarzy nożnych. W sezonie
2002/2003 zajęli 10 miejsce w pierwszej
lidze, co było najlepszym wynikiem
w krótkiej historii występów w ekstrakla−
sie. Doszli również do finału Pucharu
Polski. Rok później „wiślacy” znaleźli
się na piątym miejscu w lidze. W 2005 r.
nafciarze jeszcze poprawili swój wynik
i rozgrywki ekstraklasy zakończyli na
czwartym miejscu, które dawało drugi
w historii awans do Pucharu UEFA. Suk−
cesy osiągają również juniorzy zarówno
piłkarzy ręcznych, jak i nożnych.

Wioślarstwo jest najstarszą dyscypli−
ną uprawianą w naszym mieście. Od
1972 roku zawodnicy płockiego klubu
występują na olimpiadach, gdzie zajmują
wysokie miejsca, m.in. ósme miejsce na
olimpiadzie w Atenach zdobyli Piotr Bu−
chalski i Bogdan Zalewski w konkurencji
ósemek ze sternikiem. Reprezentanci
Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego
biorą udział z sukcesami również w Mi−
strzostwach Świata: Seniorów, Młodzie−
żowych, Akademickich oraz Juniorów. 

Coraz dynamiczniej rozwija się także
w Płocku pływanie. Katarzyna Kowal−
czyk, Paulina Kret, Piotr Gałka, Woj−
ciech Bziuk i Jakub Dobies są reprezen−
tantami Polski, zdobywającymi czołowe
miejsca na arenach krajowych. Sukcesy

osiągają także: Katarzyna Żołnowska
i Artur Kowalski – członkowie kadry na−
rodowej juniorów 15−letnich.

Coraz bardziej popularną dziedziną
sportu w naszym mieście jest judo. Upra−
wiają ją już bardzo małe dzieci. W Płoc−
ku działają trzy kluby judo: MMKS „Ju−
trzenka”, UKS „Eljot” oraz UKS JUDO−
KANO. Zawodnicy wszystkich klubów
zdobywają medale na imprezach krajo−
wych oraz międzynarodowych. 

Od wielu lat młodzi szachiści z Płocka
(Radosław Wojtaszek, Artur Jakubiec,
Jakub Czakon i Joanna Worek) są za−
wodnikami liczącymi się w Polsce i Eu−
ropie. Najbardziej utytułowanym jest Ra−
dosław Wojtaszek – wielokrotny Mistrz
Polski Juniorów, Mistrz Świata i Europy
Juniorów i obecny Mistrz Polski Senio−
rów. 

Dynamicznie w naszym mieście dzia−
łają dwa kluby badmintona. Zawodnicy
zdobywają wysokie miejsca na podium
w Indywidualnych Mistrzostwach Polski
Seniorów oraz Akademickich Mistrzo−
stwach Polski. Czołowe miejsca zdoby−
wają również juniorzy. 

Koszykówkę reprezentuje tylko jeden
klub: MUKS „21 Płock”. Jego młodzi za−
wodnicy liczą się w lidze wojewódzkiej. 

Duże sukcesy osiągają płoccy lekko−
atleci. W 2005 roku zdobyli dwa srebrne
medale na Halowych Mistrzostwach Pol−
ski Juniorów i Juniorów Młodszych:
w biegu na 600 metrów nasze miasto re−
prezentowała Paulina Paradowska, a w
skoku wzwyż – Konrad Kruszyński.
Sportowcy innych dyscyplin zaprezento−
wali się także bardzo dobrze na Ogólno−
polskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mi−
strzostwach Polski Juniorów oraz Ogól−
nopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
w Biegach Przełajowych. 

Tenis ziemny jest reprezentowany
w naszym mieście przez Integracyjny
Klub Tenisa na Wózkach. Należy on do
czołowych klubów w kraju, a jego za−
wodnicy i zawodniczki należą do ścisłej
światowej czołówki. Z ostatnich sukce−
sów należy tu wymienić chociażby:
I miejsce Judyty Olszewskiej w NEC Ju−
nior Master w Tarbes we Francji, brązo−
wy i srebrny medal Judyty Olszewskiej
w XI Halowych Mistrzostwach Polski
oraz złote medale Piotra Jaroszewskiego
na XII Mistrzostwach Polski. W 2004 ro−
ku reprezentacja Polski z Piotrem Jaro−
szewskim zdobyła drugie miejsce na
Drużynowych Mistrzostwach Świata
w Nowej Zelandii.

Sukcesy odnoszą także płoccy zawod−
nicy trenujący m.in. tenis stołowy, lotnic−
two oraz sporty motorowe. 

Ważnym elementem rozwoju sportu
w naszym mieście są stypendia za osią−
gnięcia sportowe przyznawane przez Pre−
zydenta Miasta. Są one wypłacane dwa
razy w ciągu roku szkolnego. Mirosław
Milewski w drugim semestrze roku
szkolnego 2004/2005 przyznał 507 sty−
pendiów, a w pierwszym semestrze
2005/2006 roku – 548 stypendiów.

Małgorzata Domańska 

Radni na ostatniej sesji Rady miasta zapoznali się z informa−
cją na temat najważniejszych osiągnięć sportowych w latach
2003−2006 (sport młodzieżowy i profesjonalny) 

Płocczanie na arenach

Sportowe osiągnięcia płocczan relacjo−
nował na sesji Piotr Kubera
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dokończenie ze str. 1
Wprawdzie Zagłębie zdołało strzelić

jeszcze honorowego gola, ale i Wisła po−
trafiła odpowiedzieć kolejnym trafieniem
Macieja Truszczyńskiego, który wyko−
rzystał precyzyjne podanie od Jelenia. 

Tego co działo się po meczu nie moż−
na opisać w kilku słowach. Tam trzeba
było po prostu być. Radość kibiców
i zawodników, dekoracja i łzy szczęścia.
Tak cieszyli się wszyscy ze zdobytego
trofeum, które daje przepustkę do gry
w Pucharze UEFA. P.N.

Puchar jest nasz
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Zagłębie Lubin – Wisła Płock 
2:3 (0:1)
Zagłębie: Jackiewicz (63.), Arbole−
da (77.)
Wisła: Jeleń (1. i 56.), Belada (89.)

Wisła Płock – Zagłębie Lubin 
3:1 (0:0)
Wisła: Magdoń (68.), Geworgian
(73.), Truszczyński (87.)
Zagłębie: Piszczek (82.)

*AKTUALNOŚCI*AKTUALNOŚCI*AKTUALNOŚCI*AKTUALNOŚCI*AKTUALNOŚCI*AKTUALNOŚCI*AKTUALNOŚCI*
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Na ostatniej sesji radni dokonali
zmian w budżecie miasta. Postanowili
– między innymi – przesunąć 9 milio−
nów złotych na budowę piątego odcin−
ka dróg dojazdowych do nowego mo−
stu. Pieniądze pochodzą z oszczędno−
ści z budowy pierwszego etapu, czyli
od ul. Wyszogrodzkiej do przeprawy.
Aby można je było wykorzystać, mia−
sto musi złożyć wniosek do Minister−

stwa Transportu i Budownictwa oraz
uzyskać jego akceptację. Wtedy bę−
dzie można ogłosić przetarg, który wy−
bierze wykonawcę. 

Piąty etap to budowa drugiej nitki
ul. Wyszogrodzkiej (od ul. Granicznej
do Armii Krajowej) wraz z nowoczes−
nym skrzyżowaniem. Koszt inwestycji
– według wstępnych szacunków – wy−
niesie 18 mln złotych. (m.d.)

Kasa na drogi

Płocka filia Wojewódzkiego Urzędu
Pracy organizuje bezpłatne trzydniowe
warsztaty pn. „Niepełnosprawni – pełno−
sprawni w pracy”. Przeznaczone są one
dla niepełnosprawnych osób bezrobot−
nych i aktywnie poszukujących pracy.

Celem warsztatów jest zdobycie
wiedzy teoretycznej, a także – przede
wszystkim – praktyczne przygotowa−
nie uczestników do poszukiwania pra−
cy poprzez sprawdzenie swoich moc−
nych i słabych stron. Zajęcia mają po−
móc w planowaniu kariery zawodo−
wej. Uczestnicy warsztatów nauczą się

między innymi jak pisać życiorys i list
motywacyjny. Będą mogli się również
zapoznać z możliwościami edukacyj−
nymi osób niepełnosprawnych.

Kolejny cykl zajęć odbędzie się 22−
24 maja w Radzanowie. Organizatorzy
przewidują kolejne edycje, które odby−
wać się będą na terenie powiatów:
płockiego, sierpeckiego i gostyniń−
skiego, a ich częstotliwość zależeć bę−
dzie od liczby chętnych.

Wszelkich informacji o warsztatach
można szukać w płockiej filii WUP, ul. 1
Maja 7, tel. 024 264 03 75 lub 76. (m.d.)

Dla niepełnosprawnych

Komenda Wojewódzka Policji z sie−
dzibą w Radomiu poszukuje chętnych
do służby. Mogą zgłaszać się męż−
czyźni, którzy zainteresowani są odby−
ciem służby kandydackiej, która jest
formą uregulowania stosunku do służ−
by wojskowej. Pierwszy nabór 50
osób odbędzie 1 czerwca, a kolejne
(po 30 osób) – 2 października i 4 grud−
nia.

Kandydaci, którzy są zainteresowa−
ni odbyciem służby w oddziałach pre−
wencji Komendy Stołecznej Policji
w Warszawie powinni: posiadać pol−
skie obywatelstwo, być niekarani, ko−
rzystać z pełni praw publicznych, legi−
tymować się średnim wykształceniem
oraz posiadać zdolność fizyczną i psy−
chiczną do służby w formacjach uz−
brojonych, podległych szczególnej dy−
scyplinie służbowej. Ponadto chętni

mężczyźni (poniżej 24. roku życia)
muszą posiadać: status poborowego
(nie mogą korzystać z odroczenia z ty−
tułu kontynuowania nauki) oraz kate−
gorię zdrowia A. 

Dokumenty (pisemne podanie
o przyjęcie do służby kandydackiej
w OP KSP, życiorys, kwestionariusz
osobowy, dokumenty potwierdzające
posiadane wykształcenie i kwalifika−
cje zawodowe, oryginał zaświadczenia
o niekaralności oraz oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych) należy składać
w Komendzie Miejskiej Policji
w Płocku lub w Komendzie Woje−
wódzkiej Policji w Radomiu, ul. 11 Li−
stopada 37/59. 

Więcej na temat służby kandydac−
kiej można znaleźć na stronie interne−
towej www.kwp.radom.pl. (m.d.)

Zamiast wojska – policja

Podczas długiego majowego wee−
kendu ponad 130 płockich policjan−
tów miało pełne ręce roboty. Zatrzy−
mali oni aż 21 nietrzeźwych kierow−
ców. 284 prowadzących pojazd otrzy−
mało mandaty karne; 154 z nich za
przekroczenie dozwolonej prędkości,
a 53 za jazdę bez zapiętych pasów
bezpieczeństwa. Dodatkowo, fotora−
dar wykonał 108 zdjęć pojazdom,
które przekraczały prędkość. Poli−
cjanci skierowali dziesięć wniosków

o ukaranie do sądu grodzkiego. – Za−
trzymaliśmy 15 praw jazdy i 23 dowo−
dy rejestracyjne – mówi Mariusz Gie−
rula, rzecznik prasowy policji. – Mi−
mo wszystko, majowy weekend prze−
biegał spokojnie. Kierowcy, w wię−
kszości, stosowali się do przepisów
ruchu drogowego, dzięki czemu nie
doszło do żadnego wypadku i nikt nie
odniósł obrażeń.

Odnotowano jedynie 20 kolizji dro−
gowych. (m.d.)

Bez wypadków

Pamiętajmy o Bolesławie

Płock w swojej ponad tysiącletniej
historii, sięgającej początków państwa
polskiego związany był zawsze z woj−
skiem, jego tradycją i dumą naszych
przodków. Gród trwał, bronił swojego
i polskiego bytu siłami drużyn, hufców,
sławnych chorągwi, później pułków.

Przed drugą wojną światową stacjo−
nował w Płocku 8 Pułk Artylerii Lekkiej,
który w 1938 oku otrzymał imię Króla
Bolesława Krzywoustego, nadane
w 800. rocznicę zgonu monarchy.

Z tej okazji w kaplicy królewskiej
płockiej katedry, przed sarkofagiem
władcy, ówczesny dowódca pułku ppłk
Mikołaj Ordyczyński złożył Bolesławowi
III Krzywoustemu następujący meldu−
nek: Pomni Twych rycerskich cnót i po−
litycznej mądrości Waszej, Miłościwy
Panie, prosimy Cię o objęcie duchowe−
go przewodnictwa nad Płockim Puł−

kiem Artylerii Lekkiej, który przyjmuje
Twe imię, a który w 800 lat po panowa−
niu Waszej Królewskiej Mości, w miej−
scu Waszej stolicy i wiecznego spo−
czynku, rozkazem stanął. Oby duch
Wasz, Miłościwy Panie, był zawsze
przy nas i wiódł nasz pułk ku chwale
Bożej i ku chwale wielkiej naszej i umi−
łowanej Ojczyzny.

Jakże piękne, wzniosłe i wzruszające
są te słowa meldunku wypowiedziane
w Płocku przed laty. Chlubną spuściznę
wieków należy dziś, przy okazji 920.
rocznicy urodzin najwybitniejszego Płoc−
czanina – polskiego monarchy, społe−
czeństwu przybliżyć, szczególnie jako
wzorzec postaw obywatelskich i jako hi−
storyczna edukację młodego pokolenia.

Czerwcowe Dni Historii Płocka są
doskonałą okazją, by pamięć o Bolesła−
wie III Krzywoustym płocczanom przy−
wrócić. Marian Wilk

z redakcyjnej poczty��
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Do końca czerwca tego roku można
wymieniać prawa jazdy wydane od 1
maja 1993 r. do 30 czerwca 1999 r.
Spóźnialscy, którzy posiadają prawa
jazdy wydane wcześniej (między
1955 r. a 30 kwietnia 1993 r.), a nie
zdążyli ich jeszcze wymienić mogą
również to zrobić do 30 czerwca.

Koszt nowego prawa jazdy wynosi
łącznie 77 zł. Opłatę uiszcza się w Od−
dziale Komunikacji przy ul. Otoliń−
skiej 21 lub w ratuszu ul. Zduńska 3
pok. 143.

Przy wymianie wymagane są nastę−
pujące dokumenty:

1. wniosek

2. aktualna fotografia (lewy półpro−
fil z widocznym lewym uchem 3,5x4,5
cm)

3. prawo jazdy i dowód tożsamości
do wglądu (kserokopia).

Na nowe prawo jazdy oczekuje się
od 10 do 14 dni. 

W czasie kontroli drogowej kierow−
cy z nieważnym prawem jazdy mogą
być traktowani jako kierujący poja−
zdem bez uprawnień.

Więcej informacji na temat wymia−
ny praw jazdy można uzyskać przy ul.
Otolińskiej 21 nr tel.: 366 25 40, 366
25 46 lub w Biurze Obsługi Klienta
stanowisko nr 7, nr tel.: 367 15 97. lk

Osoby, które nie wymieniły praw jazdy mają jeszcze szansę
to uczynić do 30 czerwca 2006 roku. Dotąd wymieniono 
ok. 31 tysięcy praw jazdy, a do wymiany zostało jeszcze 
ok. 20 tysięcy. 

Prawa jazdy ważne
do czerwca

Oddział Spraw Administracyjnych
Urzędu Miasta przypomina, że trwa
ustawowa wymiana dowodów osobi−
stych, wydanych przed 1 stycznia
2001 roku. Zgodnie z harmonogra−
mem do dnia 31 grudnia 2006 r. na−
leży wymienić dowody osobiste wyda−
ne w latach 1992 – 1995, natomiast do
końca 2007 roku dokumenty wydane
w latach 1996 – 2000.

Dotychczas dowody osobiste wy−
mieniło około 55 tysięcy mieszkańców
naszego miasta. Jeszcze około 57 ty−
sięcy posługuje się starymi dokumen−
tami.

Złożenie wniosku o wydanie do−
wodu osobistego wymaga osobiste−

go stawiennictwa w Urzędzie. Do
wniosku należy dołączyć 2 aktualne
fotografie o wymiarach 35x45 mm
z widocznym lewym uchem oraz
dowód wniesienia opłaty w wysoko−
ści 30 zł w kasie Urzędu Miasta (I
piętro pok. 143 C). Dokumenty
składa się w Oddziale Spraw Admi−
nistracyjnych w ratuszu (Stary Ry−
nek 1, pok. 13) w godzinach pracy
Urzędu.

Informacje, dotyczące wymaganych
dokumentów i trybu postępowania
w sprawie wymiany dowodów osobi−
stych umieszczone są w Biuletynie In−
formacji Publicznej na stronie
www.bip.pl (lista spraw). (j)

Wymień dowód

Nowość w urzędowym internecie!
Już dziś możesz wejść na stronę
ww.bip.um.pl i pobrać aktywne for−
mularze. Aktywne oznacza, że można
je wypełnić na własnym komputerze,
wydrukować i przynieść – już wypeł−
nione – do urzędu. 

Na razie na stronie dostępne są
trzy formularze: wniosek o pozwole−
nie na budowę, zgłoszenie zamiaru
wykonania robót budowlanych oraz
formularz podatku od nieruchomo−

ści. Aby mieć możliwość skorzysta−
nia z funkcji wypełniania dokumen−
tów, wymagany jest program Adobe
Reader w wersji 7.0, który można
pobrać bezpłatnie m.in. z serwera
UMP. 

Już niedługo w serwisie pojawią
się kolejne aktywne formularze;
w pierwszej kolejności te, które do
tej pory płocczanie najczęściej po−
bierali z serwera i wypełniali je ręcz−
nie. (m.d.)

Aktywne druki

W Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miasta (wejście od ul. Zduńskiej 3) na
stanowisku nr 5 został wyłożony do
publicznego wglądu projekt Miejsco−
wego planu zagospodarowania prze−
strzennego osiedla Podolszyce Połud−
nie. Z planem zapoznać się można do

2 czerwca br. w godz. od 9 do14, a w
środy od 11 do 16. Zainteresowani
mogą zgłaszać protesty i zarzuty na
piśmie do Prezydenta Miasta z poda−
niem oznaczenia nieruchomości w ter−
minie 14 dni po upływie okresu wyło−
żenia. (j)

Plan Podolszyc do wglądu

Książnica Płocka ogłosiła XVIII
edycję Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego im. Władysława
Broniewskiego „O liść dębu”.
Konkurs od lat cieszy się
dużym zainteresowaniem
i ujawnia nowe poe−
tyckie talenty, gdyż
jego celem jest m.in.
promowanie młodych
twórców. 

W konkursie mogą
wziąć udział autorzy,
którzy mają jeszcze przed
sobą debiut książkowy
i nie są członkami profesjo−
nalnych związków twór−
czych. Tematyka wierszy jest
dowolna a zestaw, biorący udział
w konkursie nie może przekroczyć 5
wierszy, dotąd nie publikowanych
i nie nagrodzonych w innych konkur−

sach. Prace konkursowe opatrzone go−
dłem oraz dane autora w osobnej

kopercie, opatrzonej takim sa−
mym godłem, należy dostar−

czyć do Książnicy Płoc−
kiej (09−400 Płock, ul. T.

Kościuszki 6) do 31
lipca 2006 r. Na ko−

percie zbiorczej trzeba
dopisać Konkurs „O

liść dębu”.
Najwyższym lau−

rem jest nagroda Pre−
zydenta Miasta Płocka

(patrona konkursu). Regu−
lamin przewiduje jeszcze

dwie główne nagrody oraz 3
wyróżnienia (jedno za wiersz

o tematyce płockiej) i nagrodę dy−
rektora Książnicy za wiersz miłosny.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie
nagród laureatom nastąpi jesienią. (j)

Liść dębu dla poetów

Każdy pracodawca zatrudniający
osoby objęte ubezpieczeniami eme−
rytalnymi i rentowymi (np. na pod−
stawie umowy o pracę) zobowiąza−
ny jest do dokonania zgłoszenia,
obliczania, potrącania z dochodów
ubezpieczonego, rozliczania oraz
opłacania należnych składek za
każdy miesiąc kalendarzowy. 

Płatnik składek powinien prze−
kazywać pracownikowi na piśmie
informacje (np. dokumenty ZUS
RMUA), które powinny być tożsa−
me z danymi wykazywanymi
w raportach imiennych (ZUS
RCA) przesyłanych do ZUS. In−
formacje takie winny zawierać
m.in. dane o wysokości podstawy
wymiaru składek na ubezpiecze−
nia społeczne i zdrowotne oraz
o ich kwocie.

Gdy pracownik stwierdzi, iż pra−
codawca nie wypełnia wobec niego
ustawowych obowiązków np. w za−
kresie zgłoszenia do ubezpieczeń,
prawidłowości wyliczenia składek
itd. może skorzystać ze swoich
uprawnień i zwrócić się do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych celem
uzyskania wyjaśnień i podjęcia
ewentualnych dalszych działań,
zwłaszcza gdy wcześniejsze inter−
wencje u pracodawcy nie przynio−
sły skutku.

Jeżeli źródłem wiedzy o braku
składek jest informacja o składkach
na ubezpieczenie emerytalne zae−
widencjonowanych a indywidual−
nym koncie ubezpieczonego (ZUS
przekazywał je za poszczególne la−
ta kalendarzowe) pracownik powi−
nien zgłosić się do swego płatnika
składek z pisemnym wnioskiem
o sprostowanie danych przekaza−
nych do ZUS w dokumentach zgło−
szeniowych lub rozliczeniowych,

bądź przekazanie do ZUS brakują−
cych dokumentów.

Płatnik składek jest zobowiązany
poinformować pracownika o sposo−
bie rozpatrzenia jego wniosku
w terminie 60 dni. W przypadku
uwzględnienia wniosku pracowni−
ka o sprostowanie danych praco−
dawca jest zobowiązany do skory−
gowania błędnych dokumentów lub
ich uzupełnienia w ciągu 30 dni od
dnia przekazania ubezpieczonemu
informacji o sposobie rozpatrzenia
wniosku o sprostowanie danych.
Jeżeli jednak wniosek pracownika
nie zostanie uwzględniony lub płat−
nik nie istnieje, pracownik powi−
nien złożyć we właściwej (wg miej−
sca zamieszkania) jednostce ZUS
wniosek o przeprowadzenie postę−
powania wyjaśniającego (np. na
druku ZUS ZRU), zawierający da−
ne identyfikacyjne: m.in. imię
i nazwisko, PESEL, NIP lub serię
i nr dowodu osobistego oraz adres.
Do wniosku powinny być dołączo−
ne dokumenty, potwierdzające wy−
sokość podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenie (np. ZUS RMUA)
oraz kopia informacji od płatnika
o sposobie rozpatrzenia wniosku
o sprostowanie danych. 

ZUS powinien zakończyć postępo−
wanie wyjaśniające w ciągu 3 m−cy
(postępowanie szczególnie skompli−
kowane w ciągu 6 m−cy) od dnia
otrzymania wniosku.

PAMIĘTAJ: nieopłacenie składek
na ubezpieczenie społeczne przez
pracodawcę powoduje ich brak na
koncie w Otwartym Funduszu Eme−
rytalnym, tym samym zmniejsza
szansę na wyższą emeryturę.

Barbara Smardzewska−Czmiel 
(rzecznik prasowy Oddziału ZUS

w Płocku)

ZUS informuje

Czy pracodawca płaci składki?
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W Liceum Ogólnokształcącym im.
Stanisława Małachowskiego, 27
kwietnia, odbyła się premiera baśni
scenicznej „Przygody Sindbada Żegla−
rza”, opartej na motywach opowieści
Bolesława Leśmiana.

Pełną ekspresji inscenizację przygo−
towali mieszkańcy Domu Pomocy
Społecznej w Brwilnie i młodzież Ma−
łachowianki. Wspólnie od sześciu lat
tworzą teatr integracyjny.

Barwne stroje, muzyka, scenografia,
żywiołowość aktorów oddawały kli−
mat baśni. Nieco unowocześniona
wersja bajki wywołała wśród przyby−
łych gości wiele radości. Gromkimi
brawami dziękowano za występ.

Teatr integracyjny powstał w 2000
roku, jako wspólna inicjatywa stowa−

rzyszenia „Silni Razem”, L.O. im. St.
Małachowskiego i DPS w Brwilnie.
Opiekę nad nim sprawują: Jolanta Dą−
browska i Renata Kutyło – Utzig, Ma−
rek Mokrowiecki i Krzysztof Wierz−
bicki.

W spektaklach występują osoby
niepełnosprawne i wolontariusze. Do
tej pory pokazali „Kopciuszka”,
„Śpiącą królewnę”, „Pinokia”. Z tym
ostatnim byli w Wilnie i w najwię−
kszym w Europie Thameside Theath−
re w Grays (Wielka Brytania). Teatr
odniósł duże sukcesy, m.in. zdobył
główną nagrodę na warszawskim VI
Przeglądzie Szkolnych Inicjatyw
oraz nagrodę za pracę niosącą najbar−
dziej proeuropejskie przesłanie tole−
rancji. E.U.

Integracyjny Sindbad
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Szkoła Podstawowa im. Braci Jezio−
rowskich była gospodarzem X Kon−
kursu Języka Angielskiego, w którym
uczestniczyli uczniowie podstawówek
z Płocka i powiatu płockiego. Kon−
kurs, w którym wzięło udział 32 ucz−
niów z 9 szkół, przebiegał w formie pi−
semnego testu, składającego się z 8 za−
dań. Trzeba było je wykonać w ciągu
60 minut i uzyskać maksymalnie 100
punktów. Wszystkie prace były zako−
dowane.

Po ich sprawdzeniu, komisja konkur−
sowa złożona z nauczycieli języka an−
gielskiego, ustaliła zwycięzców – indy−

widualnych i drużynowych. Najlepszą
znajomością języka wykazała się Kata−
rzyna Mycroft z SP nr 23 i otrzymała
w nagrodę puchar, dyplom i książki. Na
drugim miejscu znalazła się Monika
Mycroft z tej samej szkoły, a na trzecim
Aleksander Kłębek z SP nr 12. W kate−
gorii zespołowej szkół najlepszą repre−
zentację wystawiła Szkoła Podstawowa
nr 23, II miejsce zajęła SP nr 16, a trze−
cie gospodarze czyli SP nr 1.

Wszyscy otrzymali dyplomy i na−
grody książkowe, ufundowane przez
Urząd Miasta i płocką delegaturę Ku−
ratorium Oświaty. (j)

W Szkole Podstawowej nr 1

Angielski konkurs

Uczestnicy konkursu z niecierpliwością czekali na werdykt komisji, posilając się
w przerwie pączkami

21 kwietnia br. w Szkole Podstawo−
wej nr 1 im. Braci Jeziorowskich odby−
ły się uroczyste obchody Dnia Ziemi.
Mottem przewodnim były słowa św.
Franciszka z Asyżu (patrona ekologów)
„Tobie została powierzona Ziemia jak
ogród – rządź nią z mądrością”.

Uczniowie bardzo sumiennie przy−
gotowali się do zaplanowanych kon−
kursów o tematyce ekologicznej. Wy−
kazali się dużą wiedzą, dotyczącą zna−
jomości parków narodowych. Konkurs
wiedzy ekologicznej odbył się pod ha−
słem „Parki Narodowe jako ponadcza−
sowe wartości kultury i nauki”. Uzu−
pełnieniem treści edukacyjnych było
zaprezentowanie wykonanych wcześ−
niej plakatów, przedstawiających do−
wolny park narodowy.

Obchody Dnia Ziemi urozmaiciły
zabawy tematycznie związane z ekolo−
gią m.in. uczniowie zaprezentowali
„ekomodę”. W dziedzinie tej zasko−
czyli wszystkich oryginalnością po−
mysłów; dominowały stroje urozmai−
cone elementami ekologicznymi. Do−
pełnieniem konkursów edukacyjnych
i plastycznych był konkurs wiedzy
muzycznej pod tytułem „Jaka to melo−
dia” oraz „Zostań idolem”. Uczniowie

zwycięsko wybrnęli z powierzonych
im zadań. 

Równie ciekawym punktem imprezy
była inscenizacja pt. „Przyjaciele Zie−
mi”. Została ona przygotowana przez ko−
ło teatralne czynnie działające w SP nr 1.
Wnętrze sali, w której odbywała się uro−
czystość, przystrojono wiosennie: domi−
nowały kwiaty, liście, zielone balony.

Wszyscy doskonale bawili się przy
współczesnych rytmach muzycz−
nych. V.D.

„Dzień Ziemi” na wesoło

Nad zalewem Sobótka, 25 kwietnia
odbył się II bieg poświęcony zmarłemu
dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 18
i trenerowi – Markowi Zarychcie.

Do biegu przystąpiły reprezentacje
płockich szkół nr: 1, 3, 5, 6, 11, 18, 22,
23 oraz Szkoły Podstawowej w Masze−
wie Dużym i w Nowych Górkach. Łącz−
nie wzięło w nim udział 420 uczniów,
którzy ścigali się na dystansie ok. 1 km.

Biegaczom sprzyjała aura i doping
obserwatorów biegu, którzy okrzyka−
mi wspierali swoich kolegów i kole−
żanki w sportowej rywalizacji.

Biegi odbywały się w kilku katego−
riach wiekowych. W grupie dziewcząt
z klas trzecich, I miejsce zdobyła Oli−
wia Gołębiewska, II – Kalina Sielczak,
III – Alicja Szymańska. Natomiast
w grupie chłopców I miejsce przyzna−
no Jakubowi Leszczyńskiemu, II –
Markowi Smokowi, III – Patrykowi
Kowalskiemu. Wszyscy z SP nr 18 (na
zdjęciu).

W grupie dzieci z rocznika 1995,
w biegu żeńskim I nagrodę wręczono
Dominice Muraszewskiej (SP nr 3),
II – Agacie Muszyńskiej (SP w Ma−
szewie Dyżym), III – Oli Bęczyń−
skiej (SP nr 18). Wśród chłopców
I miejsce zdobył Rafał Błaszczak
(SP nr 5), II – Mateusz Kuczyński
(SP nr 6) i III – Damian Krawczyk
(SP nr 6).

Wśród dziewcząt z rocznika 1994
I miejsce komisja sędziowska przyz−
nała Adzie Połońskiej (SP nr 22), II –
Izie Nagrodzkiej (SP nr 6), III – Kin−
dze Gołębiewskiej (SP nr 18).

W biegu chłopców tego samego
rocznika I miejsce zajął Kamil Toma−
szewski (SP nr 1), II – Artur Krzyw−
kowski (SP nr 3), III – Mateusz Ci−
chocki (SP nr 22).

W kategorii biegaczy z rocznika
1993, zwyciężyli: Monika Załęska (SP
nr 6), Patrycja Patora (SP w Maszewie
Dużym) – II miejsce, Monika Gajew−
ska (SP nr 22) – III oraz Mateusz Ję−
drzejczak (SP nr 18) – I miejsce, Mi−
chał Dądalski – (SP nr 11) – II zaś
trzeci przybiegł na metę Michał Sta−
wicki (SP nr 11).

Po skończonym biegu uczniowie –
medaliści wraz z nauczycielami poje−
chali na cmentarz i zapalili znicze na
grobie Marka Zarychty.

Wsparcia finansowego przy organi−
zacji biegu udzieliły: Urząd Miasta
Płocka – Wydział Oświaty Kultury
i Sportu, Państwowa Straż Pożarna
(wypożyczenie agregatu prądotwór−
czego), Rada Mieszkańców Osiedla
„Skarpa”, firma Piekarniczo – Cukier−
nicza Polpain Wanda, sklep „Ars”,
UKS Osiemnastka. E.U.

Bieg Zarychty
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Do jubileuszu 1000−lecia Chrztu
Polski w 1966 r. Kościół katolicki
przygotowywał się przez kilka lat. 

– Ten rok często nam umyka z wach−
larza dat najistotniejszych, a był takim
z pewnością ze względu na sens obcho−
dów, nadany przez prymasa Wyszyńskie−
go i Episkopat Polski. Program Wielkiej
Nowenny i obchody 1000−lecia chrztu
Polski miały być po latach stalinizmu
(kiedy to dokonał się dalszy ciąg elimi−
nacji inteligencji polskiej) alternatywną
lekcją historii. Owoce tej lekcji widocz−
ne były po kilkunastu latach – tłumaczył
Jan Żaryn, dyr. Biura Edukacji Publicz−
nej IPN podczas spotkania w Książnicy
Płockiej. – Ks. prof. Z. Zieliński uważał,

że pokolenie wyrosłe na obchodach mi−
lenijnych dało o sobie znać w roku 1980.
Władze robiły wszystko, aby w nich
przeszkodzić. Nie tylko organizując
własne obchody tysiąclecia państwa pol−
skiego oraz przymusowe zajęcia popo−
łudniowe dla młodzieży szkolnej i aka−
demickiej w czasie płockich uroczysto−
ści, ale również angażując potężne siły
i środki finansowe. Dlatego m.in. zabro−
niono dekorować kościoły nie tylko
z zewnątrz, ale i wewnątrz oraz zakaza−
no procesji z kościoła farnego do kate−
dry. W pogotowiu czekały dwa plutony
ZOMO, które miały za zadanie rozbicie
i aresztowanie uczestników procesji,
gdyby jednak do niej doszło. 

Porażająca skala

Najpierw było 90 zdjęć, które Jacek
Pawłowicz odnalazł w archiwach Insty−
tutu Pamięci Narodowej. Widać na nich
prymasa Wyszyńskiego, abpa Wojtyłę
i ordynariusza płockiego bp Sikorskie−
go. W tle pojawia się katedra płocka,
pałac biskupi i tłumy na Tumach.
– Wstyd się przyznać, że ja płocczanin
niewiele wiedziałem o tamtych uroczy−
stościach, że tak wyglądały i zgromadzi−
ły tylu ludzi – wspomina historyk IPN. –
Wiedziałem, że nie pozostaje mi nic in−
nego jak szukać dalej i zrobić wszystko,
aby udostępnić je innym. 

Nie zachowały się żadne dokumen−
ty, tylko mikrofilmy. – Ślęczałem nad

nimi przez ponad pół roku – dodaje
Pawłowicz, który przyznaje, że skala
podjętych wówczas przez władze ko−
munistyczne działań naprawdę go po−
raziła. Stałej obserwacji na terenie
diecezji płockiej poddanych było 325
osób, z czego tylko na terenie Płocka
108. Zaangażowano do tego, aż 295
funkcjonariuszy SB (w tym całą obsa−
dę z Płocka – 25 osób) oraz 279 mili−
cjantów, których wspomagało 164 taj−
nych współpracowników (35 z Płoc−
ka) i 543 tzw. kontakty obywatelskie
(urzędnicy, wójtowie, itp.). W miarę
zbliżania się głównych uroczystości
działania SB nabierały rozmachu.

Wydział „W” SB założył pełną
kontrole korespondencji 323 oso−
bom. Wydział II miał się „opieko−
wać” przybyłymi na uroczystości dy−
plomatami i dziennikarzami oraz
wzmóc inwigilację pracowników za−
granicznych z MZRiP i nie dopuścić
do przyjazdu do Płocka, w dniach 12
– 13 listopada, wycieczek zagranicz−
nych. Wydział „T” założył 30 pod−
słuchów m.in. w Kurii, Seminarium,
Stanisławówce, „Petropolu” i Hotelu
Miejskim. 

W czasie uroczystości stałą obser−
wację pałacu biskupiego prowadzono
z budynku, gdzie mieścił się bar „Pod
Strzechą” (róg Tumskiej i Kościusz−
ki), a w okresie głównych obchodów
funkcjonariusze bezpieki przebrani
za strażaków prowadzili obserwacje
(fotografowali i filmowali) z Wieży
Szlacheckiej. – Niestety, filmu na ra−
zie nie udało się odnaleźć, ale cały
czas szukam – mówił Pawłowicz.
Wydz. III otrzymał zadanie inten−
sywniejszej inwigilacji byłych
Akowców i obywateli utrzymujących
kontakty z księżmi i obywatelami in−
nych państw. Największy ciężar spo−
czął jednak na Wydz. IV – zajmują−
cym się inwigilacją księży. Miał po−

Płocka Premiera Miesiąca

Najnowsza książka Jacka Pawłowicza to kolejny dowód na to, że historia naszego miasta wymaga nowego opraco−
wania. – Zobaczyłem Płock osaczony, który po raz kolejny bronił się przed nawałą bolszewicką. To można porów−
nać jedynie z obroną Płocka w 1920 roku – mówił w Książnicy Płockiej autor „Płockiego Milenium”.

Raport z
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zyskiwać informacje o tym, co bę−
dzie się działo w czasie obchodów,
jaki jest program, nastroje księży,
komentarze biskupów. 

Ludzie, on zwariował

Utworzono również dwuosobowe
zespoły funkcjonariuszy wyposażo−
nych w mikrofony i nadajnik radiowy,
którzy przez cały okres uroczystości
przebywali w katedrze i przekazywali
informacje. Przekaźnik, który transmi−
tował je do Warszawy, znajdował się
w siedzibie KP PZPR (dziś budynek
Książnicy Płockiej). Robiono też zdję−
cia z samochodów. Do tej akcji bez−
pieka użyła 9 radiowozów, 4 radiosta−
cje, 8 aparatów fotograficznych, 15
mini aparatów fotograficznych, zuży−
wając 60 filmów. Niestety, zachowało
się jedynie – wspomnianych już
wcześniej – 90 zdjęć, które funkcjona−
riusze SB robili „oficjalnie” jako foto−
reporterzy agencji prasowych. 

Pełnym zaangażowaniem wykazali
się również funkcjonariusze wszyst−

kich pionów MO. Wydział ds. Walki
z Przestępczością gospodarczą ści−
gał za sprzedaż i produkcję dewocjo−
naliów. – Za sprzedaż karty z wize−
runkiem ks. Prymasa można było
trafić do więzienia. Z kolei Wydział
Ruchu Drogowego otoczył miasto
kordonem, zakazując wjazdu oso−
bom z innych miejscowości. Samo−
chody były zatrzymywane 6 km od
Płocka. Kto chciał dotrzeć na uro−
czystości musiał iść pieszo – mówił
J. Pawłowicz. – I rzecz chyba naj−
bardziej podła, kiedy to wykorzysta−
no zaufanie do służby zdrowia, prze−
bierając grupę funkcjonariuszy SB
za lekarzy. W sytuacji, gdy ktoś
z tłumu zachowywałby się „niewła−
ściwie” (np. skandował na cześć
prymasa) ktoś z tłumu miał zawołać
„zespół lekarski” krzycząc: „ludzie,
on zwariował, zawołajcie lekarza”. –
Faktycznie taka sytuacja miała miej−
sce, wspomina o tym prymas Wy−
szyński w swoim dzienniku. Kiedy
funkcjonariusze otoczyli taką osobę

i chcieli ją zabrać, sami zostali oto−
czeni przez tłum i zmuszeni do wyco−
fania się – dodaje.

Pomimo prowadzonych działań
represyjnych, uroczystości milenijne
w Płocku przebiegły w spokojnej
i religijnej atmosferze. Główne płoc−
kie obchody, 12 – 13 listopada, mia−
ły według szacunkowych danych
zgromadzić około 20 tys. osób. Zda−
niem Pawłowicza było ich znacznie
więcej. – Uroczystości milenijne to
sukces Płocka, po którym Kościół się
odrodził. Uważam je za najważniej−
sze powojenne wydarzenie w płoc−
kim kościele katolickim, do czasu
przyjazdu Papieża – podsumował
autor. 

5 lat w IPN

To już jego 5 książka. – Nawet jeśli to
nie są książki autorskie jest to dorobek
imponujący, którego wielu kolegów
z Instytutu mu zazdrości – ocenił, pod−
sumowując 5 lat pracy Jacka Pawłowi−
cza w IPN, dyrektor jego warszawskie−
go oddziału – Jerzy Eisler. Podobnie jak

w „Nieznanych świadectwach” trzon
książki stanowią meldunki, raporty,
rozpoznania, opisy planowanych dzia−
łań i podjętych czynności funkcjonariu−
szy SB i MO. W sumie ponad 30, czę−
sto bardzo obszernych i szczegółowych
dokumentów. – Ja jednak życzyłbym
sobie, aby te książki zmieniły się w dok−
torat pt. „Podziemie niepodległościowe
w Płocku w latach 1945 – 1990”, a na−
stępnie w habilitację i ja nad nim pra−
cuję, inwigiluję i już pewne rezultaty
mam, już nie mówi nie – żartował pod−
czas płockiej promocji Jerzy Eisler na−
zywając Pawłowicza „płockim szowi−
nistą”, który owszem odkrywa najno−
wszą historię Polski, ale tylko w kon−
tekście północnego Mazowsza.

„Płockie Milenium” otwiera cykl
publikacji wydawanych poza IPN, ale
pod jego patronatem. Znakiem roz−
poznawczym tych książek będzie sza−
ta graficzna i treść odkrywająca najno−
wsze, nieznane karty powojennej hi−
storii na podstawie dokumentów znaj−
dujących się w IPN.

Radosław Łabarzewski

Areszt obrazu, czyli milenijne obchody
13 stycznia 1966 r. papież Paweł VI w Audytorium w Palazzo Pio otworzył świa−

towe uroczystości Milenium Chrztu Polski. Do Rzymu przybyło 2 tys. Polaków,
przedstawiciele najważniejszych partii i stowarzyszeń działających na wychodź−
stwie. Jedynie z kraju nie było żadnej delegacji. Prymas Polski kard. Stefan Wy−
szyński nie otrzymał paszportu. Była to swoista odpowiedź na list biskupów pol−
skich do biskupów niemieckich z 18 listopada 1965 r. 

Obchody milenijne, które w Polsce Kościół rozpoczął 9 kwietnia odnowieniem
chrztu św. przez wiernych w kościołach całej Polski, zakończyły się w lipcu 1967
roku. We wszystkich stolicach diecezji odbywały się uroczystości, którym przewod−
niczył prymas. Centralne miały miejsce 3 maja na Jasnej Górze. W dniach 12 – 13
listopada biskupi z całej Polski uczestniczyli w obchodach milenijnych w Płocku. 

Obok szykan, stałej kontroli i mniej lub bardziej dotkliwych represji głośnym wy−
darzeniem była sprawa „aresztowania kopii obrazu Matki Boskiej Częstochow−
skiej”. Związana z obchodami milenijnymi peregrynacja kopii wizerunku Czarnej
Madonny, z racji tłumów ją witających i adorujących, drażniła władze. 2 września
1966 r. wysłano samochód wiozący obraz na Jasną Górę, gdzie miał pozostać do
1972 roku. W kraju prowadzona była odtąd peregrynacja pustych ram. 

oblężonego miasta 
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Krzywdzenie dzieci jest problemem
społecznym na całym świecie. Od
trzech lat ostatni dzień kwietnia obcho−
dzony jest jako „Światowy dzień sprze−
ciwu wobec bicia dzieci”. Od samego
początku w akcję włączył się Ośrodek
Opiekuńczo−Wychowawczy przy ul.
Mościckiego 27 w Płocku. 

W ramach Ośrodka działają dwie pla−
cówki: interwencyjna i socjalizacyjna.
W każdej przebywa obecnie po 30 wy−
chowanków, wieku od 3 do 18 i więcej
lat. – W większości przyczyną skierowa−
nia dzieci do placówki jest alkoholizm
rodziców, często połączony z przemocą
domową – mówi Agnieszka Buraczyń−
ska, z−ca dyrektora Ośrodka. W 2004
roku trafiło tu 23 dzieci, których rodzi−
ce, będący pod wpływem alkoholu, bili.

Jak manifestowano „Światowy
dzień sprzeciwu wobec bicia dzieci”
przy ul. Mościckiego w tym roku? Or−
ganizując 28 kwietnia na dziedzińcu
przed Ośrodkiem prawdziwy festyn
rodzinny. Były spektakle, rodzinne
konkurencje sportowo−rekreacyjne,
quizy i pokazy akcji gaśniczej, udzie−
lania pierwszej pomocy i działań
obronnych. Specjaliści z Ośrodka In−
terwencji Kryzysowej MOPS i policji
udzielali fachowych porad psycholo−
gicznych i prawnych.

– Z rodziną pracujemy cały rok. Or−
ganizujemy Dzień Ojca, Matki, Wigilię,
Sylwestra. Wszystko po to, żeby lepiej
zintegrować rodziców, dzieci i opieku−
nów – mówi Buraczyńska. Imprezy in−
tegracyjne to część programu na rzecz
powrotu dziecka do rodziny; budowa−
nia wzajemnego zaufania i prawidło−
wych relacji rodzinnych. (rł)

Pytania
Dlaczego Pan Bóg nie ma
Numeru telefonu
[...]
Ja pierwsza bym za słuchawkę 
chwyciła
– Halo, tu mówi Jola z warkoczykami
i niebieskimi oczkami pełnymi łez.
Boże, dlaczego mój tata pije,
Popycha mamę, braciszka
kopie pieska
a mnie bije
nie powie ciepłego słowa,
nie przytuli,
wraca nocami... dlaczego?
(frag. wiersza Kamili Michoń, 16 lat

z tomiku „Proszę cię życie, zaczekaj”
wydanego przez MDK, gdzie znalazły
się utwory nagrodzone i wyróżnione
w tegorocznym, XII Ogólnopolskim
Konkursie Poetyckim im. Janusza
Korczaka)

Kiedy podnosisz 
na mnie rękę 

Płocka Delegatura Urzędu Marszał−
kowskiego Województwa Mazowiec−
kiego, 28 kwietnia, zorganizowała
konferencję adresowaną do przedsta−
wicieli samorządów lokalnych ziemi
płockiej pt. „W trosce o rozwój i pro−
mocję turystyki na Mazowszu”.

Głównym celem spotkania było za−
prezentowanie dotychczasowej działal−
ności Urzędu Marszałkowskiego na
rzecz rozwoju turystyki i promocji Ma−
zowsza, jak również omówienie planów
i działań podjętych na kolejne lata. To
zagadnienie przybliżył słuchaczom Mi−
chał Dylewski – wicedyrektor w Depar−
tamencie Kultury, Promocji i Turystyki. 

Województwo mazowieckie współ−
pracuje z Polską Organizacją Tury−
styczną oraz bierze udział w targach
międzynarodowych m.in. w Bratysła−
wie, Berlinie, Moskwie, Barcelonie,
Ukrainie, Pradze, Londynie, Maladze.
Z imprez krajowych, w których woje−
wództwo uczestniczy to m.in. targi
w Warszawie (lato i jesień) i w Pozna−
niu. We współpracy z Departamentem
Rolnictwa i Ochrony Środowiska woj.
mazowieckie brało udział w między−
narodowym salonie „Smaki świata”
w Paryżu (targi kulinarno – żywno−
ściowe) oraz w wydarzeniach związa−
nych z obchodami roku Polsko – Nie−
mieckiego 2005/2006 (dni Saksonii,
zjednoczenia Niemiec i „Boże Naro−
dzenie z Chopinem” w Monachium).

Województwo promuje Mazowsze
poprzez wydawanie publikacji w kilku
wersjach językowych m.in. o turystyce
pieszej, rowerowej, wodnej, konnej,
jak również o szlaku gastronomicz−
nym (najciekawsze restauracje na Ma−
zowszu) oraz zamki, pałace i dwory.

Izabela Stelmańska – kierownik ds.
turystyki w Departamencie Kultury,

Promocji i Turystyki Urzędu Marszał−
kowskiego mówiła z kolei o koncepcji
wydania nowego folderu promocyjne−
go; departament zaprasza chętnych do
współpracy przy tworzeniu małych in−
formatorów, które będą przedstawiały
poszczególne subregiony (krótka cha−
rakterystyka regionu, opisanie głów−
nego miasta, pozostałe atrakcje tury−
styczne: muzea, pałace, zamki, impre−
zy cykliczne). Informator miałby obej−
mować powiat płocki, sierpecki, go−
styniński, sochaczewski, grodziski,
żyrardowski, pruszkowski i warszaw−
ski zachodni. 

Ponadto Iwona Chilman – inspektor
w Delegaturze Urzędu Marszałkow−
skiego przedstawiła możliwości pozy−
skiwania z samorządu województwa
mazowieckiego środków finansowych
na zadania z zakresu turystyki.

Samorząd ogłosił otwarty konkurs
ofert, w którym można ubiegać się
o dotacje celowe na: organizowanie
lub uczestnictwo w turystyce rowero−
wej, wodnej, pieszej i konnej na tere−
nie woj. mazowieckiego, organizowa−
nie imprez zwiększających ruch tury−
styczny w regionie, organizowanie lub
uczestnictwo w festiwalach muzycz−
nych, przeglądach piosenki turystycz−
nej, konferencjach, seminariach, szko−
leniach z zakresu turystyki, koncer−
tach, wydawanie niskonakładowych,
niekomercyjnych publikacji i periody−
ków, książek, katalogów oraz tworze−
nie systemów informacji turystycznej
na terenach Mazowsza. Łącznie samo−
rząd przeznaczył na poszczególne za−
dania 350 tys. zł.

Konkurs kierowany jest do stowa−
rzyszeń, fundacji, organizacji tury−
stycznych oraz wszystkich organizacji
pozarządowych. E. Urbańska

Promocja Mazowsza
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Pięć par ponownie stanęło na ślub−
nym kobiercu. Uroczystość odbyła się
26 kwietnia w Urzędzie Stanu Cywil−
nego. 50−lecie pożycia małżeńskiego
świętowali: Zofia i Feliks Bromka,
Barbara i Tadeusz Gajewscy (obie pa−
ry na zdjęciu), Wacława i Henryk Je−
zierscy, Krystyna i Antoni Kozieł oraz
Karolina i Kazimierz Ugodzińscy

Prezydent Mirosław Milewski wrę−
czył wszystkim parom medale „Za
długoletnie pożycie małżeńskie” od
Prezydenta RP oraz złożył życzenia. 

Po oficjalnej części „Yesterday”
zaśpiewali soliści z chóru Pueri Canto−
res Plocenses. Potem były pamiątkowe
zdjęcia, kwiaty, życzenia od najbliż−
szych i lampka szampana. (m.d.)

Jubileuszowe gody

* Złodzieje włamali się do sklepu mo−
toryzacyjnego przy ul. Wyszo−
grodzkiej i zabrali komputer oraz
akcesoria samochodowe.

* Z al. Jachowicza zginął Opel Omega.
* Ze Skody Fabia zaparkowanej przy

ul. Misjonarskiej złodzieje zabrali
pięć płyt CD. Dodatkowo sprawcy
porysowali karoserię samochodu. 

* Z Forda Fiesty zaparkowanego przy
ul. Kochanowskiego zginął radio−
odtwarzacz.

* Mieszkanka Warszawy na dworcu
PKS straciła portfel, w którym były
pieniądze, dowód osobisty i karta
bankomatowa. 

* Złodzieje z otwartej altanki przy ul.
Piasta Kołodzieja zabrali torebkę,
w której były pieniądze, dokumen−
ty oraz klucze. Następnie – prawdo−
podobnie przy użyciu skradzionych
kluczy – sprawcy weszli do miesz−
kania, skąd skradli złotą biżuterię. 

* Nieznany sprawca po otruciu dwóch
psów, wyważeniu okna, włamał się
do warsztatu samochodowego
i skradł komputerowy tester dia−
gnostyczny oraz pieniądze. Do zda−
rzenia doszło w Woli Łąckiej. 

* W Fiacie 126p, kierowanym przez
płocczanina, policja znalazła dwa
komplety oryginalnych kołpaków
od renaulta oraz jeden od forda. Po
sprawdzeniu okazało się, że przed−
mioty były kradzione. 

* Złodzieje zabrali z BMW zaparko−
wanego przy ul. Królewieckiej
cztery kołpaki. 

* Policjanci zatrzymali czterech męż−
czyzn w wieku od 23 do 55 lat. Po−
dejrzewani są oni o kradzież 80
okien oraz narzędzi budowlanych
z płockiej firmy. Utracone mienie
zostało odzyskane. 

* Dwóch mężczyzn włamało się do
Skody Octavia, zaparkowanej przy
ul. Królewieckiej i skradło doku−
menty oraz elektroniczne wyposa−
żenie pojazdu. 

* Nieznany sprawca przeciął cztery
opony w Oplu Astra, zaparkowa−
nym przy ul. Saperskiej. 

* Policjanci chcieli zatrzymać do
kontroli drogowej volvo. Kierow−
ca, mimo wyraźnych sygnałów,
zaczął uciekać. Funkcjonariusze
natychmiast przystąpili do pościgu
ulicami: Jachowicza, Kochanow−
skiego oraz Chopina. Mężczyzna,
widząc że nie ma szans dalszej
ucieczki, porzucił pojazd i próbo−
wał uciekać pieszo, ale został za−
trzymany przez policjantów. Oka−
zało się, że 29−letni płocczanin
miał dwa promile alkoholu w wy−
dychanym powietrzu. Za jazdę
w stanie nietrzeźwości grozi mu
do dwóch lat pozbawienia wolno−
ści. Dodatkowo, odpowie za nieza−
trzymanie się do kontroli. (m.d.)

Kronika policyjna
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herbu Pomian, syn Bogusława – kasztelana sando−
mierskiego urodził się w 1573 roku w bardzo poboż−
nej rodzinie; z 6 braci jeden pozostał na ojcowiźnie
w Łubnej, reszta wybrała stan duchowny. Brat Ma−
ciej, z którym wspólnie złożyli się na przebudowę
Kaplicy Jasnogórskiej, był arcybiskupem (gnieź−
nieńskim), a potem Prymasem Polski. Protektorem
młodego Stanisława Łubieńskiego, który w istotny
sposób pomógł mu w karierze duchownej jak i poli−
tycznej był jego wuj, biskup włocławski Maciej
Pstrokoński.

Stanisław uczył się najpierw w Sieradzu, potem
u jezuitów w Kaliszu i w Krakowie. Pracę zawodo−
wą – jak dziś to określilibyśmy – rozpoczął w kance−
larii grodu łęczyckiego, jako palestrant. Po 4 latach
ks. kan. Maciej Pstrokoński – wówczas regent kan−
celarii królewskiej – powołał go na swego sekreta−
rza, a następnie wysłał na studia do Padwy i Rzymu,
gdzie przygotowywał się do stanu kapłańskiego.

Pasterz

Po powrocie do kraju (wraz z bratem) zajął się in−
wentaryzacją aktów koronnych. Rozproszone i po−
mieszane ustawy, zarządzenia, dokumenty sejmowe
i inne akty prawne (blisko 3 tysiące), będące podsta−
wą ustroju Rzeczpospolitej, zostały pozbierane, upo−
rządkowane i opisane. Owoc tej pracy przekazano
Zygmuntowi III Wazie (synowi Katarzyny Jagiel−
lonki) pod koniec 1613 roku.

Pięć lat później ks. Stanisław Łubieński zostaje
mianowany komendatariuszem (administratorem)
opactwa benedyktynów w Tyńcu. Nie była to fun−
kcja zbyt popularna, jako że administratorzy mieli
przede wszystkim obowiązek ściągać z dóbr ko−
ścielnych i zakonnych należne daniny, jednak Łu−
bieński wywiązywał się z niej znakomicie, zaskar−
biając sobie sympatię benedyktynów, do których
chciał nawet wstąpić, ale ostatecznie ślubów nie
złożył. Okazał się bardzo pomocny w przebudo−
wie klasztoru, tam też rozwinął swoją działalność
pisarską, sporządzając m.in. obszerną biografię
bpa Pstrokońskiego.

W 1622 roku otrzymał biskupstwo łuckie na Wo−
łyniu, a 3 lata później został podkanclerzem koron−
nym. W 1627 roku, po śmierci bpa Hieronima Cie−
leckiego, został mianowany przez króla biskupem
płockim; 2 maja 1628 roku odbył się w Płocku jego
uroczysty ingres. 

W swojej diecezji spędzał jednak stosunkowo nie−
wiele czasu, przekazując administrowanie nią kapi−
tule katedralnej, do której wprowadził swoich zaufa−
nych ludzi. Utworzył jedną nową parafię w obecnej

diecezji łomżyńskiej i przywrócił parafię w Dobrzy−
kowie, wzniósł w Płocku nowe kolegium z kościo−
łem św. Michała dla jezuitów. 

Więcej czasu pracy duszpasterskiej poświęcał po
śmierci Zygmunta III Wazy, gdyż z jego następcą
synem Władysławem IV nie łączyły go już tak bli−
skie stosunki jak z ojcem. W 1632 roku i 1634 zwo−
łał dwa synody diecezjalne, podczas których kładł
nacisk na powinności stanu duchownego i dyscypli−
nę wśród księży. Sam, będąc bardzo pobożnym
i skromnym człowiekiem, tego samego wymagał od
swych podwładnych. Namawiał do organizowania
bractw i stowarzyszeń w parafiach, wspierał finanso−
wo oświatę m.in. ufundował przy katedrze szkołę dla
36 chłopców i w testamencie zapisał jej 52 tys. zło−
tych polskich, na „muzykę instrumentalną” przy ka−
tedrze przeznaczył 23 tys. złotych polskich, 10 tysię−
cy dał na bursę studentów filozofii w Krakowie.

Polityk, regalista

Bardziej pochłaniały go, w tym gorącym okresie,
obowiązki dworskie. Co prawda, zostając biskupem
musiał złożyć urząd podkanclerza, pozostał jednak
jednym z najbliższych doradców Zygmunta III Wa−
zy i bardzo często z Pułtuska (gdzie rezydował) wzy−
wany był do Warszawy.

Trzeba bowiem przypomnieć, że od 1592 roku
(śmierć szwedzkiego króla) zaostrzył się konflikt
polsko−szwedzki. Na rubieżach Rzeczpospolitej nie−
ustanne było też zagrożenie tatarskie i tureckie. Sta−
nisław Łubieński towarzyszył królowi w jego podró−
ży do Szwecji, gdzie Zygmunt próbował odzyskać
tron po zmarłym ojcu Janie III, zawłaszczony przez
jego stryja Karola Sudermańskiego. Ostatecznie
w 1600 roku szwedzki Riksdag (sejm) zdetronizo−
wał Zygmunta Wazę i pozbawił praw dziedzicznych
do tronu jego potomków.

Polsko−szwedzki konflikt rozszerzył się potem
o Inflanty i Estonię i jakkolwiek początkowo Szwe−
dzi bitwy przegrywali to jednak nieustające potyczki
i związane z tymi wydatki na utrzymanie wojska
wyniszczały kraj. Pospolite ruszenie nie było w sta−
nie prowadzić regularnej wojny i Łubieński bardzo
namawiał króla do utworzenia silnej armii zaciężnej.
Optował za tym także na sejmie toruńskim w 1626
roku. Tam też przedstawiał posłom koncepcję dzie−
dzictwa tronu tzn. postulował, by już teraz Sejm zgo−
dził się, aby po śmierci Zygmunta, koronę przekazać
jego synowi Władysławowi. Pomysł wzbudził obu−
rzenie szlachty, która potraktowała to jako zamach
na złotą wolność i został odrzucony. Jednakże po la−
tach, koncepcja Łubieńskiego została zrealizowana
– Władysław IV zasiadł na tronie polskim.

Był regalistą, rządy króla, najlepiej dynastyczne,
uważał za najlepsze rozwiązanie. Będąc w młodości
świadkiem rokoszu Zebrzydowskiego (grupa ma−
gnatów i szlachty wypowiedziała posłuszeństwo
królowi), który spowodował dwuletnią wojnę domo−
wą (1606−1608) opisał potem dokładnie rzecz całą,
nie ukrywając swojego negatywnego do niej stosun−
ku.

Dowodem bliskich kontaktów z władcą było też
wygłoszenie w Krakowie (kwiecień 1632 r.) na po−
grzebie króla Zygmunta głównej mowy żałobną,
która zyskała takie uznanie, że ukazała się drukiem
i długo jeszcze krążyła po Rzeczpospolitej.

Pisarz

Biskup Łubieński był niewątpliwie jednym z naj−
światlejszych ludzi w XVII−wiecznej Rzeczpospoli−
tej. Rozmiłowany w literaturze sam dużo pisał, po−
zostawiając w swych dziełach (m.in. Opera posthu−
ma, wzorując się na Długoszu – poczet biskupów
płockich) i obfitej korespondencji cenny obraz kraju.
Pisał zarówno po łacinie, jak i po polsku. Zachowa−
ły się po nim wzorcowe opracowania akt konsysto−
rzy (organ wykonawczy synodu) diecezji płockiej.
Był wielkim miłośnikiem ksiąg, które gromadził od
czasów studenckich. Powstała z nich pokaźna biblio−
teka, zgromadzona na zamku biskupim w Pułtusku,
którą w testamencie powierzył pieczy swych następ−
ców. W późniejszych wiekach, podczas wielu zawie−
ruch wojennych, zbiory gdzieś przepadły.

Szczególnie cenna jest obfita korespondencja Sta−
nisława Łubieńskiego z Maciejem Kazimierzem Sar−
biewskim – jezuitą, poetą. Spora jej część zachowa−
ła się w bibliotekach we Wrocławiu i Krakowie.
Uporządkowane akta sejmowe znajdują się w archi−
wum w Gdańsku, a dokumenty z jego działalności
w opactwie w Tyńcu w Bibliotece Jagiellońskiej.

Bp Stanisław Łubieński – jak pisze abp A.J. No−
wowiejski był jednym z najznakomitszych biskupów
płockich, jaśniejący cnotą, nauką, pracą pasterską
i poszanowaniem u króla i współobywateli. Zmarł 16
kwietnia 1640 roku w wieku 67 lat. Pochowany zo−
stał w kościele katedralnym w Płocku, a jego brat
Maciej wystawił pomnik marmurowy z jego wize−
runkiem. Ewa Jasińska

PS O biskupie Łubieńskim opowiadał 24 kwietnia
w Towarzystwie Naukowym Płockim ks. dr
hab.Waldemar Graczyk (na zdjęciu z prawej wraz z
ks. prof. Michałem Grzybowskim), który promował
jednocześnie swoją obszerną książkę o tej znaczącej
postaci Kościoła Płockiego. Praca pt. „Stanisław Łu−
bieński – pasterz, polityk, pisarz” była rozprawą ha−
bilitacyjną dyrektora biblioteki seminaryjnej.

Pasterz, polityk, pisarz

Bp Stanisław Łubieński
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Ku czci patrona Płocka
W tym roku uroczystości zygmuntowskiego obchodzone były 7 maja.

Procesja z hermą św. Zygmunta ruszyła o godz. 12.30 spod katedry do ko−
ścioła św. Bartłomieja. (rł)
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Wisła Płock i Chrobry Głogów – tak
wygląda zestawienie finałowej pary
w walce o złoty medal i tytuł mistrza
Polski. Nafciarze w półfinałowym po−
jedynku poradzili sobie z Zagłębiem
Lubin, a Chrobry pozbawił złudzeń
Vive, wygrywając decydujący mecz
w kieleckiej hali 31:25 (12:11). 

Płocczanie napędzili sporo strachu
swoim kibicom, ponieważ pierwszy
mecz w Lubinie przegrali 33:30 (20:14),
a na dodatek stracili podstawowego
skrzydłowego Adama Wiśniewskiego,
który już w 12. minucie pierwszej poło−
wy doznał kontuzji kolana i prawdopo−
dobnie nie zagra do końca sezonu. 

Do rewanżowego pojedynku
w Płocku (6 maja) zawodnicy Wisły
przystąpili niezwykle skoncentrowani,
gdyż zdawali sobie sprawę, że porażka
pozbawi ich szansy na zdobycie mi−
strzowskiego złota. Pierwsza połowa
była nerwowa i brutalna; mnóstwo kar
dwuminutowych i w konsekwencji
czerwona kartka dla najskuteczniej−
szego strzelca Zagłębia – Michała Ku−
bisztala. Pozwoliło to Wiśle uzyskać
wyraźną przewagę, której nie oddała
do końca spotkania, choć lubinianie co
jakiś czas zbliżali się na 2−3 bramki.
Zwycięstwo płockich zawodników
ustaliło stan rywalizacji na 1:1 i ko−
nieczne było rozegranie kolejnego
spotkania, decydującego ostatecznie
o wejściu do finału. 

7 maja trener Krzysztof Kisiel doko−
nał kilku korekt w składzie, które ko−
rzystnie wpłynęły na obraz gry.
W bramce pojawił się Marcin Wicha−
ry, który był bohaterem spotkania. Kil−
kanaście razy zdołał obronić rzuty
szczypiornistów Zagłębia, co pozwoli−

ło wiślakom na uzyskanie kilkubram−
kowej przewagi. Na skrzydle, dosko−
nale grającego Aloszę Szyczkowa, za−
stąpił godnie Tomasz Paluch, cztero−
krotnie wpisując się na listę strzelców.
Gorzej sprawa wyglądała z leworęcz−
nymi rozgrywającymi: Witalijem Tito−
vem i Michałem Matysikiem. Pier−
wszy potrafił wypracować sobie pozy−
cję rzutową, ale niepotrzebnie starał
się odgrywać do teoretycznie lepiej
ustawionych kolegów, drugi natomiast
nie potrafił wykorzystać swojego
wzrostu i był zatrzymywany przez
obronę lubinian. Jak zwykle tym, któ−
ry poprowadził Wisłę do obu zwy−
cięstw był Damian Wleklak, który
wraz z Markiem Witkowskim stanowił
„mózg płockiego rozegrania”. Swoją
cegiełkę do sukcesu dołożył także ko−
łowy Bartosz Wuszter, tocząc indywi−
dualne pojedynki z monstrualnie wy−
glądającym obrońcą gości Pawłem
Orzłowskim, który nie dotrwał do koń−
ca pojedynku otrzymując czerwoną
kartkę za brutalny faul na Titovie. 

Ostatecznie płocczanie wygrali
25:22 (11:7) i medale – przynajmniej
srebrne – mają zagwarantowane, ale
apetyty kibiców i chyba samych za−
wodników są nieco większe zwłasz−
cza, że nie muszą już toczyć walki
z odwiecznym rywalem z Kielc. P.N.

Z Chrobrym o złoto

Pierwsza z zapowiadanych publika−
cji jubileuszowych dotyczących ko−
ścioła św. Bartłomieja uka−
zała się tuż przed głównymi
uroczystościami 650−lecia
najstarszego kościoła para−
fialnego w Płocku.

„Płocka Fara w służbie
miastu” to ponad stustroni−
cowa, wydana w twardej
oprawie i pełna pięknych,
kolorowych fotografii –
książka. 

Wstęp do niej opracował
ks. Michał Marian Grzybowski, który
jednocześnie pracuje nad monografią
kościoła Farnego – drugą ważną
i oczekiwaną publikacją roku jubileu−
szowego. Opracowane przez ks. Grzy−
bowskiego materiały archiwalne (kro−
niki parafialne, lustracje) posłużyły
między innymi do przygotowania
przez Stanisława Płuciennika obszer−
nego i niezwykle ciekawego kalenda−
rium „Kroniki Parafii”. Płuciennik
sporządził również plan kościoła na
podstawie lustracji z 1609 r., dzięki
któremu znane z opisów w „Monogra−
fii Historycznej” abp J. Nowiejskiego
(również na podst. lustracji) ołtarze
i kaplice teraz każdy może bez proble−
mu zlokalizować. 

Autorem większość zdjęć jest Hali−
na Płuciennik, która pokazuje nie tylko

architekturę i wnętrza ko−
ścioła św. Bartłomieja, ale
również ukryte na co dzień
relikty gotyckich okien
dawnego prezbiterium, czy
schowane pod posadzką
krypty, odkryte w styczniu
2006 r.

Publikacja ukazuje całe
piękno i urok kościoła św.
Bartłomieja, zgromadzone
w niej dary i dzieła sztuki,
m.in. XVII−wieczny pięknie

zdobiony obraz Matki Boskiej Boles−
nej, osiemnastowieczne ornaty i dal−
matyki oraz dary cara Mikołaja
I (monstrancje, kielichy, krzyże). 

Uzupełnieniem do zdjęć współczes−
nych i reprodukcji są archiwalne foto−
grafie ze zbiorów Muzeum Mazowiec−
kiego i kroniki parafialnej oraz ze
zbiorów prywatnych, m.in. Wojciecha
Popielskiego i Jana Szymańskiego.

Pozycja obowiązkowa w bibliotecz−
ce każdego płocczanina, do kupienia
w księgarniach: Diecezjalnej (32 zł)
i Książnicy Płockiej (29 zł).

Książnica Płocka na promocję
książki zaprasza 18 maja o godz. 18.

(rł)

Fara wczoraj i dziś

Zagłębie Lubin – Wisła Płock
33:30 (20:14) 

Wisła Płock – Zagłębie Lubin
28:26 (15:12)

Wisła Płock – Zagłębie Lubin
25:22 (11:7) 

Dom Darmstadt zaprasza na kolejny
pokaz slajdów: tym razem gościem
w Klubie „Podróże” im. Tony’ego Hali−
ka będzie Irena Chrostowska, która opo−
wie o swoim 16−dniowym pobycie
w Chinach, gdzie wyjechała w paździer−
niku 2001 roku. Odwiedziła m.in. założo−
ne w VI w. p.n.e. (wówczas pełniło rolę
stolicy kraju) Suzhou, które w XII w. za−
częło się rozwijać jako centrum jedwab−
nictwa. Zwane Wenecją Wschodu miasto
posiadało 14 kanałów, 359 mostów, 12
pagód i ponad 50 świątyń. Sławę przy−
niosły mu przede wszystkim słynne chiń−
skie ogrody. Pierwszy – Ogród Mistrza
Sieci – został założony w XII w. i znajdu−
je się na liście zabytków kultury Chin. 

– Najmniejszy ogród ma powierz−
chnię 0,5 ha. Nie przypominają ogro−
dów europejskich, są oazą ciszy i spo−
koju. Dominuje tu woda, głazy, sztucz−
ne wzgórza, ozdobne pawilony, pago−
dy, mosty, strumienie, kamienne kwiet−
niki – wspomina Chrostowska. – Z bo−
gactwa roślin zobaczyć można: pach−

nące kwiaty lotosu o średnicy do 30
cm, piwonie, chryzantemy, rododen−
drony, azalie, magnolie, bambusy, sos−
ny, wierzby i klony japońskie, drzewa
miniaturowe.

Pokaz slajdów pt. „Chińskie ogro−
dy” rozpocznie się 29 maja o godz. 18
w Dom Darmstadt. Wstęp wolny.

(opr. rł)

W chińskim ogrodzie

Zgodnie z zapowiedzią galeria
a.r.t. i pracownia Farbiarnia (POKiS)
zapraszają na wernisaż wystawy
prac, zmarłego przed dwoma miesią−
cami Krzysztofa Paradowskiego.
Prezentowane obrazy pochodzą z, li−
czącej kilka tysięcy prac artystów
nieprofesjonalnych, kolekcji „Oto
ja”. Otwarcie zaplanowano na 19

maja o godz. 18 w Rogatce Do−
brzyńskiej – siedzibie galerii a.r.t.

Krzysztof Paradowski zmarł
w wieku 34 lat. Od 1996 roku miesz−
kał i tworzył w Domu Pomocy Spo−
łecznej w Zakrzewie. Tematem jego
wielkoformatowych prac były naj−
częściej kobiety, postaci z marzeń
i snów. (rł)

Obrazy Paradowskiego
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Rada Mieszkańców Osiedla „Ko−
chanowskiego” wraz z Klubem Osie−
dla Kochanowskiego PSML−W zorga−
nizowali, 29 kwietnia, festyn wiosen−
ny „Graj w zielone”.

Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji
m.in. jazda na kucyku, w rikszach, za−
bawa w pianie, serwowanej z wozu

strażackiego. Ponadto dzieciaki brały
udział w różnych konkursach (pla−
stycznym pt. „Festyn”, muzycznym –
karaoke oraz tanecznym). Dodatkowo
można było rzucać piłką do celu oraz
podbijać piłkę siatkową na czas.

Zwycięzcy w nagrodę otrzymali ma−
skotki i słodycze. E.U.

Kronika osiedli

Graj w zielone

E
W

A
 U

R
B

A
Ń

SK
A

Na stadionie ZKS „Stoczniowiec” 27
kwietnia br. Szkoła Podstawowa nr 5 im.
Wł. Broniewskiego zorganizowała III
Turniej Piłki Nożnej Chłopców o puchar
dyrektora szkoły. W rozgrywkach wzięło
udział 16 reprezentacji „podstawówek”
z Płocka, Łącka, Duninowa i Gąbina.

Zwycięzcą turnieju została drużyna
ze Szkoły Podstawowej nr 3. Drugie
miejsce na podium zajęła ekipa z Du−

ninowa, a trzecie piłkarze ze Szkoły
Podstawowej nr 12. Zwycięskie dru−
żyny otrzymały puchary a ich zawod−
nicy medale i dyplomy, którymi uho−
norowali ich wiceprezydent Piotr Ku−
bera oraz radni: Elżbieta Popczuk
i Zbigniew Nowak.

Komitet Rodzicielski ufundował dla
wszystkich uczestników napoje i pą−
czki. (j)

Gole w Radziwiu

Jubilaci przygotowali koncert pt.
„Majówka na Starówce”, na którą
obok płocczan zaprosili również swo−
ich kolegów−muzyków z innych miast.
Obok płockiej Kapeli zagrali Korono−
wiacy z Kronowa, kapela Ta Joj
z Przemyśla i Stasiek Wielanek
z Przyjaciółmi.

Zespół powstał z inicjatywy Romu−
alda Malinowskiego (akordeon,
śpiew) i Jerzego Stasiaka (banjo,
śpiew). W paź−
dzierniku 1995 r.
rozpoczęli próby,
ale pierwszy kon−
cert dali 1 stycznia
1996 r. (Sylwester
pod ratuszem).
Skład zespołu ule−
gał zmianie. Grali
najpierw w skła−
dzie 3−osobowym,
a później 6−osobo−
wym. W lutym
1996 r. odeszło
z zespołu dwóch
muzyków, dołą−
czył nowy gitarzy−
sta – Marek Wojtewicz, a opiekę nad
zespołem objął Włodzimierz Śliwiński
– pracownik ówczesnego Domu Kul−
tury (dziś – POKiS). W kapeli grają
jeszcze Andrzej Machnicki (kontra−
bas), Józef Frejek (skrzypce) i Antoni
Mikołajewski (akordeon).

W pierwszym roku istnienia występo−
wali 12 razy, m.in. w Warszawie, Kut−

nie i litewskich Możejkach. Poza tym
pięciokrotnie wyjeżdżali na występy do
Darmstadt (Niemcy). Dwa razy repre−
zentowali Płock w Auxerre. Byli też
w Kiszyniowie i Bielcach (Mołdawia).

W 1997 roku zagrali 31 koncertów.
Zdobyli wówczas wyróżnienie na fe−
stiwalu w Przemyślu oraz dwa razy II
miejsce; w Krasnymstawie i Toruniu.
Na wszystkich tych festiwalach i prze−
gladach Romuald Malinowski zdoby−

wał nagrody indywi−
dualne jako najlepszy
instrumentalista lub
akordeonista. W To−
runiu doceniono rów−
nież indywidualnie
Józefa Frejka.

Za największy suk−
ces zespół uważa zdo−
bycie nagrody pub−
liczności na Festiwalu
Folkloru Miejskiego
w Toruniu. – Zajęliś−
my tam II miejsce, ale
zdobyliśmy nagrodę
publiczności „Złoty
Grosik” – mówi Wło−

dzimierz Śliwiński. – Sukcesem było
również zdobycie I miejsca na Festiwa−
lu Folkloru Miejskiego w Przemyślu
w 2004 roku, gdzie wystartowało około
20 kapel. To bardzo prestiżowy i naj−
starszy festiwal folkloru miejskiego. 

Zespół sam tworzy i komponuje, ale
sięga również do tematów lwowskich
i warszawskich. (rł)

Jubileusz 10−lecia świętowała 2 maja na rynku Starego Mia−
sta Płocka Kapela Podwórkowa 

Ubaw po pachy

20 kwietnia br. w Miejskim Przed−
szkolu nr 14 odbyło się rozstrzygnię−
cie Ogólnopolskiego konkursu pla−
stycznego o tematyce ekologicznej
pod hasłem ”Przedszkolak – Ekolo−
giem”. Tegoroczna XI edycja nosiła
tytuł „Dom moich marzeń”.

Na konkurs wpłynęło 60 prac z 30
placówek przedszkolnych z całej Pol−
ski, co świadczy o żywym zaintereso−
waniu tematyką ekologiczną. Wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody książko−

we zakupione z dotacji Wydziału Gos−
podarki Komunalnej i Ochrony Środo−
wiska Urzędu Miasta Płocka, który
sponsorował konkurs.

Uroczystość uświetniło barwne wi−
dowisko pt. „Planeta radości”, które
wraz ze swoimi 6−letnimi wychowan−
kami przygotowała nauczycielka MP
14 – Jolanta Mińska.

W organizację konkursu. aktywnie
włączyli się rodzice i personel przed−
szkola. A. Matuszewska

Najmłodsi ekolodzy

Nagrodzeni
Miło nam, że nasze 2 wielkanocne kon−

kursy i świąteczna krzyżówka cieszyły się
dużym powodzeniem u czytelników. Po−
nieważ prawidłowych (w większości) roz−
wiązań było dużo, postanowiliśmy nagro−
dzić nieco większą niż zwykle grupę
uczestników naszej zabawy.

Pogody kwietniowe, słoty majowe to
właściwe hasło z krzyżówki zamieszczonej
w nr 8/146 Sygnałów Płockich. Po nagrody
zapraszamy: Mieczysławę Okońską z ul.
Kościuszki (ciśnieniomierz), Edytę Łukom−
ską z ul. Gawareckiego (album Leonardo da
Vinci), Stefanię Malionowską z ul. Garbo−
wej (Przysłowia Europy), Krzysztofa Żele−
chowskiego z ul. Kazimierza Wielkiego
(Przysłowia polskie), Hannę Motylińską−
Dzięgielewską z al. Jachowicza (album
Płocka Fara), Marię Franczak z ul. Gradow−
skiego (zestaw upominków), Marię Koper
z ul. Pszczelej (zestaw) i Marzenę Matlęgę
z Maszewa (zestaw).

Konkurs fotograficzny

Natomiast bardzo dobrą znajomością
Płocka wykazali się m.in.: Maciej Aki−
mow z ul. Sienkiewicza, którego zapra−
szamy po odbiór gofrownicy, Dorota Ko−
rzeniewska z ul. Monte Casino (opie−
kacz), Maria Szewczuk z ul. Wolskiego
(Kuchnia polska), Piotr Szymański z ul.
Gawareckiego (Wszystko o ziołach), Ma−
ciej Brzuski z ul. Dworcowej (Płocczanie
znani i nieznani), Julia Klaus z ul. Dą−
brówki (album Płocka Fara), Alfred Or−

goński z al. Jana Pawła II (zestaw upo−
minków) i Maria Marchewka z ul. Jaśmi−
nowej (zestaw).

Oto prawidłowe odpowiedzi w konkur−
sie – na kolejnych zdjęciach były frag−
menty: 
1. Brama wejściowa na cmentarz i do ko−

ścioła ewangelickiego przy ul. Kazimie−
rza Wielkiego

2. Kamienica przy ul. Grodzkiej (uznawa−
liśmy też lokalizację Plac Narutowicza)
obok Empiku

3. Figurka Chrystusa Frasobliwego w mu−
rze Muzeum Diecezjalnego

4. Wieża kościoła św. Wojciecha na Po−
dolszycach

5. Dawny Hotel Angielski przy ul. Tum−
skiej 9

6. Kościół Mariawitów przy ul. Kazimierza
Wielkiego

7. Pomnik Ludwika Krzywickiego na
Wzgórzu Tumskim (za siedzibą TNP)

8. Balkon w kamienicy przy ul. Królewiec−
kiej (róg Tumskiej)

Co wiesz o Art déco?

Zwycięzcami konkursu Muzeum Mazo−
wieckiego, dotyczącego sztuki dekoracyj−
nej okresu międzywojennego zostali:
Hanna Jabłkowska z ul. 11−go Listopada
oraz Karol Chojnacki z ul. Piłsudskiego.
Nagrodami w konkursie są wydawnictwa
MMP, które będzie można odebrać w sie−
dzibie muzeum przy ul. Tumskiej 8, po
uprzednim kontakcie telefonicznym z p.
Moniką Siwińską – pracownikiem Działu
Edukacji i Promocji MMP (nr tel. 364 70
72 lub 73). 

Prawidłowe odpowiedzi to: 1b, 2a, 3b.



14 Sygnały Płockie

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

Rosyjski pianista i kompozytor
Siergiej Rachmaninow (1873−1943)
w historii muzyki zapisał się, niczym
współczesny mu Ignacy Jan Pade−
rewski, nie tylko jako jeden z „ostat−
nich Mohikaninów” romantyzmu
wieku XX, lecz także jako prawdzi−
wy gwiazdor sal koncertowych, god−
ny w tej mierze kontynuator tradycji
Liszta czy, na gruncie rodzimym,
Antoniego Rubinsteina. Nic więc
dziwnego, że do dziś jest najszerzej
znany dzięki wirtuozowskim utwo−
rom na fortepian (cztery koncerty,
błyskotliwa Rapsodia na temat Pa−
ganiniego, miniatury w rodzaju
„przebojowego” Preludium cis−
moll). Znacznie rzadziej usłyszeć
można duże dzieła orkiestralne (trzy
symfonie, z drugą w tonacji e−moll
na czele) czy orkiestralno−wokalne
(symfoniczna kantata Dzwony, osnu−
ta na znanym poemacie Edgara Alla−
na Poe’go) – nie mówiąc już o kom−
pozycjach chóralnych z kręgu muzy−
ki religijnej (Liturgia św. Jana
Chryzostoma op. 31 i Całonocne
czuwanie op. 37, znane też pod
mniej ścisłym tytułem Nieszpory).

Można się zastanawiać, skąd
w ogóle podobne utwory w spuściź−
nie kompozytora, który, jako znany
w świecie „lew fortepianu”, z ko−
nieczności musiał być bliżej świec−
kiej niż religijnej strony żywota. Był
on wszakże głęboko związany z ro−
dzimą tradycją kulturową, której pra−
wosławie jest istotnym fundamen−
tem. Tutaj należałoby szukać genezy
kompozycji w rodzaju Liturgii św.
Jana Chryzostoma (wcześniej nb.
opracowanej przez Piotra Czajkow−
skiego). Znamienne jednak, że dzieło
napisane ściśle według porządku li−
turgii prawosławnej wywołało –
w ślad za „bliźniaczym” utworem
Czajkowskiego – niemałe kontrower−
sje w kręgach zbliżonych do cerkwi.
Według relacji Anny Trubnikowej,
kuzynki kompozytora, pewien nau−
czyciel religii określił je jako „abso−
lutnie wspaniałe, może nawet zbyt

piękne, bo trudno byłoby się przy
nim modlić”, konkludując, iż „nie
jest to muzyka kościelna”.

Jakkolwiek kwestię tę postrzegać,
trudno zaprzeczyć, że opus 31 Rach−
maninowa – na skutek decyzji nie−
przychylnie usposobionego Świętego
Synodu Cerkwi – wykonane po raz
pierwszy w miejscu... świeckim 25
listopada 1910 roku – szczególnie
dobrze brzmi właśnie w kościołach,
niekoniecznie zresztą prawosław−
nych. Przekonali się o tym niespełna
sto lat później, 29 kwietnia 2006 ro−
ku, bywalcy koncertów w katedrze
na Wzgórzu Tumskim, przy okazji
inauguracji czwartej edycji Płockich
Dni Muzyki Chóralnej.

Stałymi gośćmi tej imprezy – od
początku organizowanej staraniem
Parafii Katedralnej, Płockiego Oś−
rodka Kultury i Sztuki i, przede
wszystkim, Stowarzyszenia Przyja−
ciół Chóru Chłopięcego Pueri Canto−
res Plocenses, czyli tak naprawdę
Anny i Wiktora Bramskich – są arty−
ści z Ukrainy. W roku ubiegłym były
to: chór Gloria i orkiestra Leopolis ze
Lwowa, dwa lata temu – Narodowy
Chór Ukrainy Dumka, który wraz
z Orkiestrą Symfoniczną Narodowej
Filharmonii Ukrainy dał wspaniały,
oryginalnie pomyślany koncert, po−
święcony różnym opracowaniom
hymnu dziękczynnego Te Deum
(Dworzak, Verdi, Bruckner). Teraz
ten sam kijowski chór – powstały
w 1919 roku, a od dwudziestu dwóch
lat systematycznie prowadzony przez
prof. Eugeniusza Sawczuka (koncer−
ty w USA, Kanadzie i wielu krajach
Europy, osiemnaście płyt) – wystąpił
a capella, otwierając tegoroczny
płocki festiwal nietypową a urzekają−
cą kompozycją „lwa fortepianu”.

Nie wiadomo, co bardziej należało
podziwiać: subtelność cieniowania
dynamicznego, kunsztowność partii
responsorialnych, gdzie chór dialo−
gował z basem (Igor Woronko) albo
tenorem (Oleg Bondaruk), czy
wreszcie idealną spoistość brzmie−
niową wszystkich głosów, równie
imponującą w piano (wstępny „Po−
błogosław, Panie, mą duszę”), jak i w
forte (finałowy „Chwała Ojcu i Syno−
wi i Duchowi Świętemu”). Wydaje
się, że zaproponowaną przez Dumkę
interpretację Rachmaninowowskiej
Liturgii można bez wahania posta−
wić obok mistrzowskiego wykonania
Moskiewskiego Chóru Kameralnego
z 1988 roku.

A to przecież dopiero początek: 14
i 21 maja czekają nas wybitne dzieła
baroku i klasycyzmu, Miserere
a Quatro Voci G. B. Pergolesiego
i Msza c−moll Mozarta w wykonaniu
artystów rodzimych (z obowiązko−
wym niejako udziałem Pueri Canto−
res Plocenses). A. Dorobek

Lew fortepianu 
w katedrze

Przedmiotem konkursu „Rem−
brandt” są fotografie inspirowane
twórczością wybitnego holenderskie−
go malarza, rysownika i grafika. 

Warunkiem udziału w konkursie jest
dostarczenie na adres Muzeum Mazo−
wieckiego (poniżej) niepublikowanej
dotychczas pracy fotograficznej o for−
macie nie mniejszym niż A4, wykonanej
w technice dowolnej, zainspirowanej
twórczością Rembrandta, przywołującą
kontekst współczesności. W przypadku
fotografii wykonanych techniką cyfro−
wą, konieczne jest także dostarczenie jej
w formie multimedialnej (płyta CD).

Uczestnikom konkursu organizatorzy
zapewniają prelekcję, przybliżającą taj−
niki malarstwa i grafiki Rembrandta
oraz warsztat fotograficzny, które odbę−

dą się dnia 27 maja (sobota) o godz. 12.
Wszystkie, bądź wybrane, prace zostaną
zaprezentowane na wystawie pokonkur−
sowej czynnej od września w Muzeum
Mazowieckim. Prace przyjmowane bę−
dą do 31 sierpnia 2006 roku. Termin
rozstrzygnięcia konkursu przewidywa−
ny jest na 4 września.

Prace będzie oceniać jury złożone
z przedstawicieli organizatorów. Podsta−
wowe kryteria oceny odnoszą się do in−
spiracji twórczości Rembrandta oraz
obecności aspektu współczesności w do−
wolnie rozumianym sensie. Szczególnie
premiowane będą prace odwołujące się
do konkretnych dzieł niderlandzkiego
artysty. Zdobywca pierwszego miejsca
otrzyma 1000 zł, drugiego – 500 zł,
a trzeciego – 300 zł (wyróżnienie – 200
zł). Organizatorzy nie zwracają dostar−
czonych prac i zastrzegają sobie prawo
do publikacji prac konkursowych.

Zgłoszenia udziału w warsztacie
i prelekcji przyjmowane będą do 19
maja w Muzeum Mazowieckim
w Płocku, ul. Tumska 8, 09 – 402
Płock, edukacja@muzeumplock.art.pl
(tel. 024 364 70 72, 024 364 70 73)

We wrześniu br., w związku z Euro−
pejskimi Dniami Dziedzictwa, Muze−
um Mazowieckie planuje uroczysto−
ści, które będą również związane z ob−
chodami rembrandtowskimi. (rł)

Z okazji przypadającej w tym roku 400. rocznicy urodzin Rem−
brandta Muzeum Mazowieckie wspólnie z Płockim Towarzy−
stwem Fotograficznym organizuje konkurs

Rembrandt współczesny

W Muzeum Mazowieckim, 26
kwietnia, miało miejsce spotkanie
z poetami: Romanem Śliwonikiem
i Wojciechem Łęckim z cyklu „Środy
literackie Tumska 8”. W świat poezji
wprowadziła zebranych gości Anna
Kühn – Cichocka.

Wiersze Wojciecha Łęckiego odz−
wierciedlają gorzkie spojrzenie autora
na rzeczywistość. Duża ich część doty−
czy opisu: natury kobiecej, życia co−
dziennego ludzi, miejsc, samotności
człowieka. Usłyszeć mogliśmy m.in.
„Brzeg”, „Kraj”, „Słowo”, „Powrót”,
„Przechadzka”, „Najczęściej”, „Nad−

miar przestrzeni”, „Erotyk Jesieni”,
„Paradoksalnie”.

– Wojciech Łęcki jest poetą wrażli−
wym na ludzi i otaczający nas świat –
powiedziała Anna Cichocka.

Z kolei twórczość Romana Śliwoni−
ka jest pełna prawd, wzruszeń, nace−
chowana głęboką metafizyką, melo−
dyjnością i obrazowością. Poprzez
swoje wiersze autor daje lekcje czło−
wieczeństwa, pisze o wyjątkowości
różnych rzeczy, ludzi i zdarzeń m.in.
w „Przeznaczeniu”, „Duchowości”,
„Losach poetów”, „O Czesławie Miło−
szu”, w wierszu o śmierci. E.U.

Środa literacka

Roman Śliwonik (ur. 1930), pisarz,
poeta. Debiut literacki w 1955 roku
w miesięczniku „Twórczość”. Współ−
założyciel pisma „Współczesność”,
w którym pełnił funkcję zastępcy re−
daktora naczelnego. Główne nagrody:
„Czerwona róża”, „Pierścień” za ca−
łokształt twórczości. Otrzymał rów−
nież nagrodę „Poezji” za tom roku, na−
grodę im. Juliusza Słowackiego za ca−
łokształt twórczości poetyckiej. Pisze
słuchowiska, eseje, reportaże, felieto−
ny. Najbardziej znane publikacje to:
„Ściany i dna” (1958), „Rdzewienie
Rąk” (1961), „Przyjdzie spokój”
(1963), „Wyprzedaż” (1971), „Z ża−
lem” (1979), „Tamten wiek” (1989),
„Portrety z bufetem w tle” (2001). 

Wojciech Łęcki (ur. 1948), poeta, sa−
tyryk, dramaturg, dziennikarz. Założy−
ciel i redaktor naczelny periodyku „Na−
wias” (2000) oraz założyciel płockiego
oddziału Związku Literatów Polskich.
Wydał zbiory wierszy: „Drzewa szare
od marzeń” (1986), „W zakosach wia−
tru” (1989), „Kwiaty ostu, kwiaty jabło−
ni” (1990); poematy: „...który mieszka
w cierpieniu” (1994), „Ładnie ci w bieli”
(2001). W dorobku artystycznym posia−
da tom aforyzmów „Bezładny zgiełk”
(1992), fraszek „Dzikie ogrody” (1994)
i satyr „Czub(y) piramidy politycznej”
(1995). Otrzymał I nagrodę w ogólno−
polskim konkursie dramatycznym:
w 1987 r. za dramat „Patent na dno”,
w 1989 za monodram „Kaperowany”.
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Od Mazurka F− dur Fryderyka Cho−
pina rozpoczął swój wieczór jubileu−
szowy w Młodzieżowym Domu Kul−
tury zespół Cantica. To grupa wokali−
stów – pasjonatów śpiewających
a cappella, wywodząca się w prostej li−
nii z chóru kameralnego, który powstał
kilkanaście lat temu przy MDK, za
sprawą Bogdana Marciniaka i Sławo−
mira Gałczyńskiego. – Sławek bardzo
mnie namawiał do tego, żebym założył
chór, właściwe to razem go zakładaliś−
my – opowiadał podczas spotkania
w MDK Bogdan Marciniak, dyrygent
zespołu. – Dalej miał na mnie duży
wpływ. Powiedział, żebym założył zes−
pół wokalny i zapewnił, że będzie
w nim śpiewał i... śpiewał. 

Sławomir Gałczyński, sam prowa−
dzący od 1992 r. zespół Minstrel
w Małachowiance, musiał ze względu
na ilość obowiązków odejść z zespołu.
Ten zaś z roku na rok coraz bardziej
rozwijał się i zaczął zdobywać nagro−
dy. Z Międzynarodowego Konkursu
Chórów w Dramstadt w 1995 r. przy−
wiózł II nagrodę. Na Łódzkim Festi−
walu Chóralnym Cantio Lodzienes
w 2000 r. sięgnął po brąz, a w Ogólno−

polskim Konkursie Kolęd i Pastorałek
w Będzinie zajął II miejsce.

Cantica (czyli pieśń starotestamento−
wa) wywowdzi się od pieśni czterogło−
sowych. Muzycy sięgają czasem po pieś−
ni ośmiogłosowe. Śpiewają repertuar
chóralny pieśni religijnych – od renesan−
su do czasów współczesnych, jak rów−
nież utwory Beatlesów czy pieśni gospel.

Obok jubilata przed publicznością wy−
stąpił Romuald Szałek – kolega ze stu−
diów i przyjaciel zespołu – flecista, który
wywołał owacje swoimi improwizacja−
mi, zwłaszcza jednoczesną grą na dwóch
fletach, połączoną z wokalizami. Szałek
prowadzi także wraz z Bogdanem Marci−
niakiem warsztaty muzyczne w MDK
w ramach projektu „Mistrz – uczeń”.

Bogdan Marciniak podziękował za
pomoc, wsparcie i współpracę Romie
Ludwickiej, Jackowi Znykowi i Sła−
womirowi Gałczyńskiemu oraz Rado−
sławowi Dzięgielewskiego, który
uczestniczył w nagraniu wydanej na
10−lecie, pierwszej płyty zespołu. Pły−
ta nagrywana była we wnętrzach Mu−
zeum Diecezjalnego i kościoła św.
Krzyża. Jej wydanie wsparł finansowo
Urząd Miasta Płocka. (rł)

10 lat zespołu Cantica

Adam Bojar, artysta plastyk, Władysła−
wa Hasiora poznał na początku lat 90. Za−
przyjaźnili się. Przyjeżdżał do niego, do
Zakopanego. Był zafascynowany twór−
czością Mistrza (jak nazywali go przyja−
ciele i znajomi). Zaraził nią również swo−
jego syna Michała – młodego fotografa. 

Prezentowane w Płocku fotografie
i grafiki to jego dzieło. Przedstawiają Ha−
siora w różnych sytuacjach i nastrojach.
Michał Bojar zrobił ich ponad tysiąc. 

Część z tych, które możemy obej−
rzeć na wystawie w Spichlerzu pow−
stała prawdopodobnie podczas dysku−
sji toczonych do późnych godzin noc−
nych, a towarzyszących corocznym
Teatralnym Spotkaniom Obrzeży.
W swojej Galerii w Zakopanem Ha−
sior udzielił Spotkaniom gościny, a po
spektaklach przewodniczył wielogo−
dzinnym zawziętym dyskusjom. 

Wystawa czynna w Spichlerzu do
21 maja br. (rł)

Wystawa w Spichlerzu
Pozostawił po sobie ponad 20 tys. slajdów, ale sam nie lubił być
fotografowany, z małym wyjątkiem... Nie protestował, gdy aparat
w ręku trzymał Michał Bojar syn Adama.

Portret mistrza
WŁADYSŁAWA HASIOR

Urodził się w 1928 roku w No−
wym Sączu. Ukończył Liceum
Plastyczne im. Antoniego Kenara
w Zakopanem i warszawską ASP.
W 1959 r. otrzymał stypendium
francuskiego Ministra Kultury.
Uważał się za rzeźbiarza, ale
oprócz rzeźb i pomników tworzył
niewielkie kompozycje prze−
strzenne, malarstwo obrazopo−
dobne, sztandary. Poruszał się na
granicy pop i op−artu oraz perfor−
mence’u. Aktywnie uczestniczył
w życiu publicznym Zakopanego,
urządzając m.in. w swojej pra−
cowni dyskusje o sztuce, współ−
tworząc zakopiańską galerię „Pe−
gaz”, czy organizując Lutowe Sa−
lony Grafiki i Marcowe Salony
Malarstwa.

Obok fotografii w Spichlerzu możemy obejrzeć wielkoformatowe grafiki Adama Bajora
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Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki za−
prasza na niecodzienne wydarzenie ar−
tystyczne. „KIEDY MNIE JUŻ NIE
BĘDZIE…. wspomnienie o Agnieszce
Osieckiej”, które w rzeczywistości jest
jednodniowym mini festiwalem po−
święconym jej życiu i twórczości. 

Otworzy go „Agnieszka” – wystawa
fotografii przygotowanych przez dzien−
nikarza i muzyka Jana Borkowskiego –
kolegę Osieckiej od czasów podstawów−
ki, z którym w latach sześćdziesiątych
prowadziła „Radiowe studio piosenki”
oraz członka fundacji „Okularnicy”. 

– To 25 zdjęć, do których komentarzem
będą fragmenty jej tekstów. Wszystkie,
oprócz ostatniego, są czarno – białe –
mówi Beata Kamińska z POKiS – orga−
nizator imprezy. Jan Borkowski wystawę
przygotował specjalnie dla Płockiego Oś−
rodka Kultury i Sztuki. – Tytuł wystawy
sprawił, że wybrałem wyłącznie fotosy
z Jej wizerunkiem – tłumaczy autor. 
– Chciałbym, aby w pamięci widza pozo−
stał obraz pięknej i szczęśliwej poetessy,
jak zwykła siebie nazywać. Obrazy po−
chodzą z lat 1960 – 1980, na pierwszym
poetka miała 24, na ostatnim 44 lata.

Borkowski przyjedzie do Płocka, aby
wystawę otworzyć. Wraz z nim pojawi
się znany kompozytor, wieloletni przyja−
ciel i współpracownik poetki – Adam
Sławiński. Wystawa zostanie otwarta 20
maja o godz. 13. Potem zaplanowano

projekcje fragmentów filmów („Rozmo−
wy o zmierzchu i świcie”) i widowiska
artystycznego („Zielono mi”).

To dopiero początek

Druga koncertowa część festiwalu, na
którą w przeciwieństwie do pierwszej
musimy kupić bilet (20 zł) rozpocznie się
o godz. 19 recitalem Katarzyny Zieliń−
skiej – absolwentki PWST im. Ludwika
Solskiego w Krakowie, laureatki wielu
konkursów piosenki, m.in. VI edycji
Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”, na
stałe współpracującej z teatrami: Rampa,
Syrena, Kwadrat i Atelier im. A Osiec−
kiej. W przerwie koncertu z publiczno−
ścią spotka się Adam Sławiński. 

Głównym punktem festiwalu będzie
kameralny spektakl muzyczny Teatru
Syrena „Pamięta…My o Osieckiej”,
który rozpocznie się o 20.30. W przed−

stawieniu usłyszymy tak znane przeboje
jak: Wielka woda, Wariatka tańczy, Nie
całuj mnie pierwsza i Ziemio dobra, zie−
mio stara, a także te mniej popularne:
Nie być idiotą, A jeśli, Panie obłoczny,
Obejmę dozorcostwo, Cyganka i inne. 

Patronat nad imprezą objęła Fundacja
„Okularnicy”, której przewodniczy Aga−
ta Passent – córka poetki. Fundacja opie−
kuje się spuścizną Agnieszki Osieckiej,
ochroną praw autorskich, popularyzo−
waniem jej twórczości. Organizuje kon−
kurs na interpretację piosenki Agnieszki
Osieckiej i koncerty jej piosenek.

– To początek naszej współpracy.
Mam nadzieję, że wieloletniej – mówi
Renata Mosiołek, dyr. POKiSu. –
W przyszłym roku przypada 10 rocznica
śmierci Agnieszki Osieckiej. Warto było−
by zrobić spektakl, podobny do „Zielono
mi...” – mówi Beata Kamińska. Gdzie?
Oczywiście w płockim amfiteatrze. To
na razie plany, choć fundacja wstępnie
zaakceptowała pomysł. 

Na wystawę, koncerty i spotkanie
z przyjaciółmi poetki POKiS zaprasza
do Domu Darmstadt 20 maja w godz.
13 – 21.30. (rł)

Wystawa, filmy, koncerty i rozmowy z przyjaciółmi autorki
Cyganki, Wielkiej wody i prawdziwych evergreenów: Niech
żyje bal oraz Dziś prawdziwych cyganów już nie ma

25 portretów Agnieszki



Na pierwszomajową biesiadę przyszły tłumy

Kaszanka, śpiew i deszcz

Konkurs „Ile kasy jest w kaszance?” wygrał Marcin Bo−
gucki z Płocka. W żelatynowym batonie było 17,14 zł

Ponad 450 kg kaszanki, 340 kg kiełbasy i 100 kg karków−
ki przygotowanych przez firmę Peklimar zjedli płocczanie
podczas tegorocznego Międzynarodowego Dnia Kaszanki.
Słońce, atrakcje dla najmłodszych (potężna dmuchana śli−
zgawka i dmuchany zamek z plastikowymi kulkami) oraz te
dla dorosłych – wspomniane grillowane rarytasy i piwo
przyciągnęły na rynek Starego Miasta tłumy. 

Po dwóch godzinach od oficjalnego rozpoczęcia im−
prezy trzeba było przywieźć kolejną porcję „małej czar−
nej”. Niestety ciężkie, burzowe chmury zbierające się od
południa nad Płockiem przyniosły w końcu deszcz, który
pokrzyżował nieco plany organizatorów i tuż przed wiel−
kim finałem wygonił znaczną część biesiadników ze
środka Starego Rynku, gdzie ustawione były biesiadne
ławy pod parasole letnich ogródków i mury staromiej−
skich kamieniczek. Przed sceną pozostała jednak wierna
i wytrwała publiczność, którą bardziej niż powracający
falami deszcz interesowały gorące hiszpańskie rytmy
w wykonaniu zespołu la Costa oraz występ gwiazdy wie−
czoru – Krzysztofa Tyńca. Zresztą mimo deszczu cały
czas ul. Grodzką i Synagogalną napływali amatorzy pier−
wszomajowego biesiadowania. (rł)
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