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Prace wykonuje konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mo−
stów z Mińska Mazowieckiego, Przed−
siębiorstwo Robót Drogowo−Budowla−
nych z Gostynina, Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych z Płocka oraz płoc−
kie Przedsiębiorstwo Instalacyjno−U−
sługowe „Wereszczyński”. 

Wykonawcy robią w tej chwili pół−
nocną jezdnię nowej ul. Wyszo−
grodzkiej. Utrudnienia w ruchu zwią−
zane są z koniecznością jej połącze−
nia z al. Piłsudskiego. Firmy muszą
m.in. wykopać głębokie rowy pod
nowe kolektory sanitarne oraz prze−
wody nowej sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z ul.
Wyszogrodzką i Graniczną. Powsta−

nie tam rondo w kształcie cygara. Za−
nim to jednak nastąpi całkowicie
zmieniła się organizacja ruchu. 

Kierowcy udający się z Podolszyc
w stronę centrum muszą jechać pro−
sto w al. Piłsudskiego. Niemożliwy
jest skręt w ul. Wyszogrodzką oraz
w ul. Graniczną. Do ul. Granicznej

wyznaczony został objazd prowadzą−
cy za budynkiem hospicjum, a do
wyłączonego odcinka ul. Wyszo−
grodzkiej, al. Piłsudksiego pod wia−
duktem w ul. Spółdzielczą. Trzeba
zatem również pamiętać, by jadąc ul.
Wyszogrodzką z centrum w kierunku
Warszawy skręcić w ul. Spółdziel−

czą, gdyż w rejonie Zakładu Energe−
tycznego nie ma wyjazdu.

Ci kierowcy, którzy chcą jechać z Po−
dolszyc do centrum al. Piłsudskiego mu−
szą również liczyć się ze zmianami. Do tej
pory było tak, że na północną nitkę Pił−
sudskiego (tę po stronie byłego Cotexu)
wjeżdżało się obok skrzyżowania z ul.
Graniczną skręcając łukiem w prawo. Te−
raz – czyli przy tymczasowej zmianie ru−
chu – jedzie się prosto na południową nit−
kę alei, a następnie po kilkunastu metrach
zjeżdża się w prawo na betonowe płyty
ułożone skosem na pasie zieleni. W ten
sposób ponownie dostaniemy się na pół−
nocną jezdnię al. Piłsudskiego.

Zmiany dotyczą również tras autobu−
sów linii: 4, 19, 22, 30 i 33. Pojazdy Ko−
munikacji Miejskiej nie jadą ul. Wyszo−
grodzką, tylko al. Piłsudskiego. Zatrzymu−
ją się na wszystkich przystankach przy al.
Piłsudskiego, skręcają w ul. Spółdzielczą
pod wiaduktem (tu nie ma przystanków)
i dopiero wtedy wracają w ul. Wyszo−
grodzką.

dokończenie na str. 3

Tymczasowe zmiany
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Jak co roku, od mszy świętej w in−
tencji Ojczyzny rozpoczęły się ob−
chody Święta Narodowego Trzecie−
go Maja. Później, uroczystości prze−
niosły się na Plac Narutowicza przy
Płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. 

– Świętujemy ważną w dziejach,
nie tylko Rzeczypospolitej Polskiej
ale i świata, rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja – mówił do ze−
branych płocczan prezydent Miro−
sław Milewski. – W 1791 roku Sejm
Wielki, kierując się wolą wykorze−

nienia z kraju bezrządu i bezładu,
kierując się pragnieniem przywróce−
nia suwerenności RP, przyjął ustawę
rządową. 

Konstytucja 3 Maja była drugą
w dziejach świata (po Stanach Zjedno−
czonych) oraz pierwszą w Europie.
Miała ona wyznaczać nową drogę.
– Niestety, interwencja obcego mocar−
stwa zburzyła plany reformatorów

i nadzieje Polaków – mówił Mirosław
Milewski.

Dzieło Sejmu Czteroletniego nie zo−
stało zapomniane. Konstytucja wy−
warła wpływ na prawodawstwo. Była
symbolem, umacniała dumę i poczucie
tożsamości Polaków. – Również dziś
Konstytucja, choć tak odległa histo−
rycznie, pozostaje inspirującą
– stwierdził Prezydent. – Jest bowiem

zwycięstwem gorliwości o dobro pub−
liczne nad egoizmem.

Po okolicznościowym przemówieniu,
kwiaty na Płycie Grobu Nieznanego
Żołnierza złożyli przedstawiciele, m.in.
organizacji kombatanckich, parlamentu
RP, Marszałka Województwa Mazo−
wieckiego, Wojewody Mazowieckiego,
Rady Miasta i władz Płocka, Starostwa
Powiatowego, Wojska Polskiego, poli−
cji i straży miejskiej, Państwowej
i Ochotniczej Straży Pożarnej, służby
więziennej i płockich szkół.

dokończenie na str. 4

Hołd dla walczących
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Do końca maja
potrwają utrudnienia
w ruchu związane
z przebudową ulicy
Wyszogrodzkiej,
w okolicach Zakładu
Energetycznego. 
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* Z powodu remontu kamienicy
wejście do Biblioteki Muzycznej przy
ul. Kościuszki 3 prowadzi obecnie
przez bramę.

* Na 16 maja zaplanowano ponow−
ne otwarcie Taygera.

* W Lucieniu obradowała Grupa
Doradcza ds. Hodowli, Ochrony i Ko−
lekcji Płazów oraz Gadów. W obra−
dach udział wzięli dyrektorzy ogro−
dów zoologicznych i eksperci z kilku−
nastu krajów.

* Trzy łodzie motorowe rozpoczęły
patrolowanie Wisły.

* W połowie maja do lasów zrzu−
cane będą szczepionki przeciw
wściekliźnie.

* Prokuratura wszczęła śledztwo
w sprawie wyrządzenia szkody
PFRON−owi przez płocką Caritas.

* Prezes IPN Janusz Kurtyka zaape−
lował do płockich radnych o zmianę
nazw ulic: Zubrzyckiego i Gwardii
Ludowej.

* Czesław Jakołcewicz został no−
wym trenerem piłkarzy nożnych. Po−
przednio był szkoleniowcem ŁKS
Łomża.

* Płocki DJ Andrzej Smolczewski
wygrał mistrzostwa Polski DJ−ów
w Radomiu. Będzie reprezentował
Polskę na mistrzostwach świata Relo−
op World Cup.

* Na XIV Międzynarodowych Mi−
strzostwach Polski w Taekwondo
płocczanin Piotr Maślanka zdobył
srebrny medal.

* W XVIII turnieju szachowym
Tumska Wieża wzięło udział 79 senio−
rów i 22 juniorów. Zwyciężyli: Spar−
tak Vysochin z Ukrainy (seniorzy)
i Tomasz Lewandowski (juniorzy).

* Fundacja Panaceum otrzyma po−
nad 11 tys. złotych dotacji z Urzędu
Marszałkowskiego na zajęcia tera−
peutyczne „Witaj Koniku”. Konie na
zajęcia wypożyczy parafia św. Be−
nedykta.

* Kontrolerom w autobusach poma−
gają nieumundurowani policjanci.

* Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ Solidarność Regionu Płockiego
wystosowała do Ministra Pracy i Poli−
tyki Społecznej protest przeciwko wy−
kluczeniu nauczycieli z tzw. emerytur
pomostowych.

* Narodowy Fundusz Zdrowia obie−
cał przekazać szpitalowi wojewódz−
kiemu dodatkowe pieniądze na około
200 zabiegów wszczepiania stymula−
torów serca.

* Jagiellonka i Canterbury High
School w Fort Wayne (USA) podpi−
sali proklamację o współpracy obu
szkół.

* Na Studenckim Festiwalu Piosen−
ki „Katorga” pojawili się tylko repre−
zentanci Płocka i, siłą rzeczy, oni zgar−
nęli nagrody: Alicja Łukaszewska
z PWSZ za piosenkę z repertuaru Kry−
styny Prońko, a z zespołów płocki
„Bohomaz”, który tworzą studenci
z różnych uczelni.

* Ponad 2 tysiące płockich maturzy−
stów (ponad 80%) wybrało na maturze
język angielski.

* W zoo urodziła się jedna z naj−
mniejszych małpek świata czarny mi−
ko. W polskich ogrodach zobaczyć je
można tylko w Płocku i Opolu.

* Prawie 3−metrowy, odlany z brą−
zu, pomnik Ignacego Łukasiewicza
jest już gotowy. Odsłonięty zostanie
podczas Dni Chemika w miejscu,
gdzie dotąd stało jego popiersie. (j)

Minęło pół miesiąca...

Dyrektorskie dodatki

Ustalona została tabela kryteriów,
punktacji oraz przeliczania punktów na
kwoty dodatków motywacyjnych dla
dyrektorów szkół i placówek oświato−
wych. Dodatek motywacyjny może zo−
stać przyznany dyrektorowi najwcześ−
niej po upływie 4 miesięcy od daty po−
wierzenia stanowiska.

Więcej miejsca

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Autyzmem „Odzyskać więzi”, ma−
jące swą siedzibę przy ul. 3 Maja 18
zwróciło się z prośbą o wynajęcie
jeszcze dwóch, sąsiednich pomiesz−
czeń na działalność statutową. Pre−
zydent przychylił się do tej prośby
i postanowił udostępnić stowarzy−
szeniu 2 pokoje o łącznej powierz−
chni 45,9 mkw. ustalając stawkę
czynszu na 1 zł/mkw.

Zmiany w Rynexie

Zmienił się skład rady nadzorczej
spółki Rynex. Na funkcji przewodniczą−
cego Stefana Kotlewskiego zastąpił
Adam Jakubczyk (dotychczasowy sekre−
tarz rady), którego z kolei na tym stano−
wisku zastąpił Albert Paweł Kołodziej−
ski. Dotychczasowemu członkowi rady –
Adamowi Najbertowi powierzono fun−
kcję wiceprzewodniczącego.

Nagrody Prezydenta

Powołany został 7−osobowy zespół
ds. przyznawania dorocznych nagród
Prezydenta Miasta Płocka za osią−
gnięcia w dziedzinie twórczości, edu−
kacji artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury. Jego przewodni−
czącym jest zastępca prezydenta Piotr
Kubera.

Wizyta w Bielcach

Stowarzyszenie „Polski Dom”,
działające w Bielcach, naszym par−
tnerskim mieście w Mołdawii zorga−
nizowało 4 – 7 maja Dni Polonii. Za−
prosiło na nie delegację z Płocka,
którą stanowili trzej radni. Koszty
pobytu pokrywali organizatorzy im−
prezy, zaś koszty podróży sfinanso−
wane zostały z budżetu miasta.

Konserwatorska komisja

Powołana została 5−osobowa komi−
sja ds. rozpatrzenia wniosków o dotacje
celowe na prace konserwatorskie, resta−
uratorskie i roboty budowlane w obiek−
tach zabytkowych. Przewodniczącą ko−
misji jest Zofia Ulicka. (j)

Prezydent zarządził
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Ordynariuszem diecezji
płockiej został bp Piotr Libera,
dotychczasowy biskup pomoc−
niczy diecezji katowickiej i se−
kretarz generalny Konferencji
Episkopatu Polski. Nowy gos−
podarz ma 56 lat. Urodził się
20 marca 1951 roku w Katowi−
cach−Szopienicach. Uczył się
w Seminarium Śląskim, w la−
tach 1970 – 1972 odbywał
służbę wojskową w jednostce
kleryckiej w batalionie ratow−
nictwa terenowego w Bartoszy−
cach (uzyskał stopień kapita−
na). Święcenia kapłańskie
otrzymał 15 kwietnia 1976 ro−
ku od biskupa katowickiego
Herberta Bednorza. 

Od 1980 do 1986 roku studiował
na Papieskim Uniwersytecie Sale−
zjańskim w Rzymie. Jest doktorem
literatury klasycznej i starochrześci−
jańskiej. W latach 1989 – 1996 pra−
cował w nuncjaturze apostolskiej
w Warszawie, jako sekretarz abpa Jó−
zefa Kowalczyka. Sakrę biskupią
przyjął 6 stycznia 1997 roku w bazy−

lice św. Piotra w Watykanie z rąk Ja−
na Pawła II.

W ubiegłym roku był głównym
organizatorem (ze strony kościel−
nej) pielgrzymki Benedykta XVI do
Polski.

Uroczysty ingres bpa Libery do
płockiej katedry planowany jest na
31 maja. (j)

Mamy ordynariusza

Przez ostatnie 14
lat był związany
z Teatrem Drama−
tycznym w Płocku.
Kochał teatr i pub−
liczność, odnosząc
dla niej wiele 
znaczących sukce−
sów, m. in: przyz−
naną w roku 2003
przez Płockie To−
warzystwo Przy−
jaciół Teatru Sre−
brną Maskę za ro−
lę Saszy w sztuce
„Antygona w No−
wym Jorku”.

W pamięci po−
zostaną także role:
Dozorcy i Szlach−
cica w „Kordia−
nie” J. Słowackiego, Żołnierza
w „Ślubie” W. Gombrowicza,
Dziadka w „Szczęśliwym wydarze−

niu” S. Mrożka,
Johna Smitha
w „MayDay” Ro−
ya Cooney’a, Ka−
rola w „Kto wy−
prowadzi psa” Z.
Jarzyny, Fezzwin−
ga w „Opowieści
wigilijnej” Chale−
sa Dickensa. Był
niezrównanym in−
terpretatorem son−
gów teatralnych
do poezji ks. Jana
Twardowskiego,
Juliana Tuwima,
czy Jana Pawła II. 

Miał na swym
koncie ok. 100
premier. Mimo
problemów zdro−

wotnych i przeciwności losu z który−
mi walczył, był lubianym i szano−
wanym aktorem. (rł)

Zmarł Jerzy Wieczorek

Zgodnie z wieloletnia tradycją,
w wypożyczalni głównej i filiach
bibliotecznych Książnicy Płockiej
nie są pobierane kary regulamino−
we za przetrzymywanie książek.
Tegoroczna „amnestia” może być
ostatnią, bowiem bibliotekarze roz−
ważają możliwość innej formy eg−
zekwowania czytelniczych zobo−
wiązań.

W związku z tym, prosimy
wszystkich czytelników o zwrot
książek, będących własnością
Książnicy. Można je oddać w każdej
filii lub zostawić w portierni gmachu
głównego przy ul. Kościuszki 6
w poniedziałki, wtorki, środy i piąt−
ki od godz. 10 do 18, a w czwartki
i soboty od godz. 10 do 14.

Książnica Płocka

Amnestia na książki
Od początku maja w Spichlerzu

przy ul. Kazimierza Wielkiego 11b
zmienił się dzień, w którym bezpłat−
nie można zwiedzać ekspozycję. Do−
tychczas była to sobota, obecnie
dniem tym będzie czwartek (tak jak
i w secesyjnej kamienicy przy ul.
Tumskiej 8). (rł)

Zmiana w Spichlerzu
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Zakup nowego tomografu komputero−
wego oraz adaptacja pomieszczeń na po−
trzeby pracowni CT kosztowały 2,4 mln
zł, które szpital otrzymał od samorządu
województwa mazowieckiego. Pierwsza
pracownia – uruchomiona dzięki daro−
wiźnie ówczesnej Petrochemii Płock
– istnieje od 1995 roku. – Całodobowa
aktywność dyżurowa szpitala zmusiła nas
do powiększenia tego typu badań – mó−
wił podczas uroczystego oddania wyre−
montowanych pomieszczeń (27 kwiet−
nia) Stanisław Kwiatkowski, dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Płocku. – Średnio na dobę wykonuje−
my od 25 do 35 badań z tomografią kom−
puterową dla potrzeb 23 istniejących
w naszym szpitalu oddziałów szpitalnych
i ok. 40 poradni specjalistycznych szpi−
talnego oddziału ratunkowego oraz kil−
kunastu kontrahentów z zewnątrz. Teraz
dodatkową zaletą będzie możliwość za−
pewnienia ciągłości badań na wypadek
awarii jednego z aparatów.

Samorząd wojewódzki sfinansował
również remont oddziałów: wewnętrzne−
go i kardiologicznego oraz Zakładu
Usprawnienia Leczniczego, które nie były
odnawiane od początku istnienia szpitala.
Wydał na to kolejne 3,1 mln zł.

– Remont kapitalny ZUL to praktycznie
pierwszy remont tej komórki w historii na−
szego szpitala. Zawsze inne potrzeby re−
montowe były ważniejsze. Ponadto, ciągle
oblegany przez pacjentów, zarówno z na−

szych oddziałów szpitalnych jak i pacjen−
tów z poradni specjalistycznych, oddalał
decyzje o remoncie – tłumaczył Kwiat−
kowski. Inwestycja pochłonęła 700 tys. zł.
Za jedną trzecią tej kwoty szpital chce
jeszcze wyposażyć oddział.

– W trakcie remontu kardiologii i in−
terny udało nam się wygospodarować
kilka sal z łazienkami oraz wyeliminować
sale 5−6 łóżkowe. Na oddziale interni−
stycznym zorganizowaliśmy 6 – łóżkową
salę intensywnego nadzoru – chwalił się
kolejnymi inwestycjami dyrektor. 

Kiedy zaproszeni na otwarcie goście
zwiedzali wyremontowane pomieszczenia
na 5 i 6 piętrze, mogli też zobaczyć z góry
potężny plac budowy od strony skarpy,
gdzie trwa realizacja nowego dwukondy−
gnacyjnego pawilonu klinicznego. Do tego
obiektu, który ma mieć ok. 9 tys. mkw. po−
wierzchni, z gmachu głównego przepro−
wadzą się neurologia i nefrologia ze stacją
dializ, oddział chemioterapii, część porad−
ni onkologicznej, apteka szpitalna i kapli−
ca. Dzięki temu, za jakiś czas, będzie moż−
liwa rozbudowa oddziałów wewnętrznego
i kardiologicznego, które zajmą całe 6 i 5
piętro, zyskując na tym po ok. 20 łóżek. 

Rocznie z opieki medycznej w Woje−
wódzkim Szpitalu Zespolonym w Płoc−
ku korzysta blisko 48 tys. pacjentów.
WSZ liczy, że dzięki przeprowadzonej
modernizacji nie tylko wzrośnie stan−
dard leczenia, ale także poprawią się
warunki pobytu chorych. (rł)

Szpital wojewódzki wzbogacił się o drugą pracownię tomogra−
fii komputerowej. Może pochwalić się też wyremontowanymi
pomieszczeniami na dwóch oddziałach.

Inwestycje 
na Winiarach
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Uczniowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno−Wychowawczego nr 2 przy
ul. Lasockiego korzystają już z nowo
wybudowanej sali gimnastycznej wraz
z pomieszczeniami szkolnymi. 

Trzykondygnacyjny obiekt pow−
stał przy istniejącym budynku szkol−
nym. Budowle scala łącznik, w któ−
rym znajduje się wejście główne do
szkoły oraz winda przeznaczona dla
osób niepełnosprawnych. Hol pro−
wadzi do sali sportowej o wymiarach
płyty boiska 17x30 m i wysokości 7
m oraz widowni na galerii – antreso−
li dla ok. 110 widzów. Do dyspozy−
cji uczniów jest przebieralnia
z prysznicami, a dla nauczycieli wf

pokój z łazienką oraz magazyn na
sprzęt sportowy. W nowym budynku
na parterze znajduje się także kance−
laria i gabinet dyrektora oraz szatnie.
Na pierwszym piętrze przewidziano
dwie klasopracownie i salę do zajęć
rehabilitacyjnych z zapleczem. Na
drugim piętrze oprócz dwóch klaso−
pracowni znajduje się również bib−
lioteka wraz z czytelnią. 

W sumie uczniowie do swojej dys−
pozycji otrzymali dodatkowo ponad
1600 m kw. Koszt prac budowlanych
wyniósł blisko 3 mln zł. Kolejne 170
tys. zł kosztowało budżet miasta wy−
posażenie pomieszczeń w sprzęt spor−
towy, nagłośnienie i meble. mk

Sala sportowa już działa 

Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył dodatkowe 21,7 mln zł dla 19
szpitali z Mazowsza, na realizację 33 niezbędnych inwestycji budowlanych. W cią−
gu najbliższych 2 tygodni szpitale podpiszą umowy z Samorządem Mazowsza.

Wśród jednostek, które otrzymają dofinansowanie jest też Wojewódzki Szpi−
tal Zespolony w Płocku; 1.400.000 złotych przeznaczy na modernizację budyn−
ku, zgodnie z zaleceniami straży pożarnej. (j)

Dodatkowe 22 mln zł 
dla 19 szpitali 

dokończenie ze str. 1
Gdy zakończą się prace na odcinku

Wyszogrodzkiej przy Zakładzie Ener−
getycznym, firmy przystąpią do kolej−
nych robót. Wykonawcy inwestycji
będą musieli połączyć nową ul. Wy−
szogrodzką z ulicą obok McDonalda.
Wtedy zostanie zamknięta część
skrzyżowania ul. Wyszogrodzkiej
z Armii Krajowej. W następnym eta−
pie, ruch zostanie przeniesiony na no−
wo wybudowaną jezdnię, a drogowcy
przystąpią do przebudowy istniejącej
ul. Wyszogrodzkiej. 

Wszystkie utrudnienia w ruchu skoń−
czą się najpóźniej we wrześniu br. Wte−
dy „wąskie gardło” na Wyszogrodzkiej
zostanie zlikwidowane, poprawi się bez−
pieczeństwo ruchu i jego płynność.

Wszystkie informacje o obowiązu−
jących objazdach umieszczone są na

żółtych tablicach. Jednak, aby uniknąć
utrudnień, kierowcy proszeni są o omi−
janie ul. Wyszogrodzkiej i korzysta−
nie, w miarę możliwości, z przejazdu
ul. Grabówka bądź ul. Żyzną. – Prze−
praszam Państwa za wszystkie utrud−
nienia w ruchu, ale budując nowe dro−
gi nie sposób czasami uniknąć niedo−
godności – mówi prezydent Mirosław
Milewski.

Małgorzata Domańska
* Projekt p.n. ”Budowa dróg doja−

zdowych (krajowych) do II przeprawy
mostowej w Płocku Etap I. Budowa
odcinka I i II”, obejmujący również
budowę V odcinka dróg, jest współfi−
nansowany w wysokości 91 322
002,50 zł ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Transport.

Tymczasowe zmiany
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Urząd Miasta Płocka – Biuro Obsługi
Rady Miasta informuje, iż w dniu 30
czerwca 2007 roku upływa termin zgła−
szania kandydatów na ławników sądo−
wych na kadencję 2008 – 2011.

Kandydatów na ławników do Sądu
Rejonowego i Sądu Okręgowego
w Płocku zgłaszają:

– prezesi sądów,
– stowarzyszenia,
– organizacje związkowe,
– organizacje pracodawców,
– inne organizacje zarejestrowane na

podstawie przepisów prawa, z wyłącze−
niem partii politycznych,

– co najmniej 25 obywateli mających
czynne prawo wyborcze, zamieszkują−
cych stale na danym terenie.

Kandydatów na ławników do orzeka−
nia w sprawach z zakresu prawa pracy

(Sąd Rejonowy – Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych i Sąd Okrę−
gowy – Wydział Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych w Płocku) zgłaszają:

– związki zawodowe,
– organizacje pracodawców.
Ławników wybiera Rada Miasta

Płocka w głosowaniu tajnym najpóźniej
w październiku roku kalendarzowego,
w którym upływa kadencja dotychcza−
sowych ławników.

Szczegółowych informacji udziela
Biuro Obsługi Rady Miasta, Stary Ry−
nek 1 – pok. Nr 208 – II piętro, tel. 024
– 367−15−63.

Informacje te wraz z dokumentami do
pobrania są zawarte także na stronie in−
ternetowej Urzędu Miasta Płocka –
www.ump.pl w linku „wybory ławni−
ków sądowych”.

KOMUNIKAT

Choć święto strażaków przypada 4
maja – w dzień św. Floriana – to płoc−
cy strażacy świętowali cztery dni póź−
niej. A wszystko dlatego, że tego dnia
60 lat temu, czyli w 1947 roku została
powołana Miejska Straż Pożarna w na−
szym mieście. 

– Wszystko zaczęło się jednak dużo
wcześniej, bo 8 maja 1875 roku, kiedy
w Płocku została zarejestrowana
Ochotnicza Straż Pożarna – mówił na
uroczystości Krzysztof Frączkowski,
komendant miejski PSP. – Licząca po−
nad 100 osób załoga płockiej straży
ogniowej realizowała swoje zadania
dzięki dużej szczodrości i dobrowolne−
mu opodatkowaniu się mieszkańców. 

W 1916 roku władze miasta wprowa−
dziły całodobowe płatne dyżury na wie−
ży ratuszowej, finansując jednocześnie
utrzymanie taboru straży ogniowej (ko−
nie, sikawki, beczkowozy).

Dopiero w 1947 roku została oficjal−
nie powołana Miejska Straż Pożarna.
Po transformacji, 1 lipca 1992 roku
powstała Państwowa Straż Pożarna.
Powierzono jej szerszy zakres obo−
wiązków, dotyczący m.in. likwidacji
innych niż pożary zagrożeń, takich
jak: ratownictwo drogowe, chemiczne,
ekologiczne, wodne i medyczne.

Powiat płocki jest jednym z najwię−
kszych w województwie mazowiec−
kim. Jednostki Państwowej i Ochotni−
czej Straży Pożarnej zabezpieczają te−
ren o powierzchni 1900 kilometrów
kwadratowych zamieszkały przez 240
tys. osób. Na obszarze działania płoc−
kiej straży istnieje ponad 100 jedno−
stek OSP, z czego 19 włączonych jest
do Krajowego Systemu Ratowniczo−
Gaśniczego. Co roku płoccy strażacy
wyjeżdżają do ponad dwóch tysięcy
zdarzeń, głównie do pożarów.

Z okazji swojego święta, Komenda
Miejska dostała prezenty, które na co
dzień będzie wykorzystywała w swo−
jej pracy. Lekki samochód ratownic−
twa drogowego o wartości 350 tys. zł
został zakupiony ze środków Komen−
dy Głównej PSP, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Urzędu Miasta. Samochód wyposa−
żony jest w sprzęt do rozcinania
i rozpierania zgniecionych elemen−
tów pojazdów oraz ma możliwość
podawania z niego zwartego albo
rozproszonego strumienia wody. Na
wyposażeniu znajduje się również

agregat prądotwórczy do oświetlania
miejsca zdarzenia.

Drugim prezentem, jaki strażacy do−
stali 8 maja, był agregat pompowy
o wartości 500 tys. zł. W wieczyste
użytkowanie przekazał go Basell Or−
len Polyolefins. Sprzęt będzie wyko−
rzystywany przez Jednostkę Ratowni−
czo−Gaśniczą nr 1.

– Strażacy są ludźmi, którzy cieszą
się największym zaufaniem społecz−
nym – mówił zastępca prezydenta Da−
riusz Zawidzki. – Życzę, aby tego zau−
fania nigdy nie zawiedli. 

Zadeklarował także, że miasto nadal
będzie pomagać strażakom.

Jak co roku, z okazji Święta Straża−
ka nie mogło zabraknąć nominacji na
wyższe stopnie służbowe oraz odzna−
czeń. Dwie osoby awansowały na bry−
gadiera oraz kapitana, jeden strażak
został młodszym aspirantem, dwóch
– aspirantami, a 20 otrzymało awanse
na stopnie podoficerskie (starszy
ogniomistrz, ogniomistrz, młodszy
ogniomistrz, starszy sekcyjny). Sie−
dem osób zostało starszymi strażaka−
mi. Specjalne odznaczenie otrzymał
komendant Krzysztof Frączkowski;
Minister Spraw Wewnętrznych i Ad−
ministracji nadał mu srebrną odznakę
„Zasłużony dla Ochrony Przeciwpoża−
rowej”. Ponadto prezydium zarządu
Wojewódzkiego Związku Ochotni−
czych Straży Pożarnych RP woj. ma−
zowieckiego nadało 11 medali „Za za−
sługi dla pożarnictwa”: siedem złotych
i cztery srebrne. M.D.

Prezenty na urodziny
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Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki og−
łasza konkurs na najbardziej pomysło−
wy strój historyczny pod hasłem „Z hi−
storią na wesoło”. Mogą w nim brać
udział dzieci, rodzice, dziadkowie
i pradziadkowie. Materiał może być
dowolny, związek z prawdą historycz−
ną również. Najważniejsze to oryginal−

ność i dobra zabawa przy wykonaniu
strojów oraz podejście do tematu – na
wesoło. Rozstrzygnięcie konkursu na−
stąpi 3 czerwca o godz. 19 w czasie Dni
Historii Płocka. Zgłoszenia przyjmo−
wane są do 25 maja pod nr. tel. 024
367 19 20. Dla zwycięzców przewi−
dziano atrakcyjne nagrody. (rł)

Przebierz się za woja

Po złożeniu kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza płockie Forum
Młodych PiS zorganizowało akcję patriotyczno−informacyjną, polegającą
na rozdawaniu ulotek, przypominających znaczenie i historię świąt 2 – 3
Maja oraz informujących o losach Płocka w czasach uchwalania Konsty−
tucji 1791 roku

dokończenie ze str. 1
Potem odbył się pokaz musztry Pułku 4

Piechoty Księstwa Warszawskiego, który
obchodził 200. rocznicę powstania. Żołnie−
rze zaprezentowali wierną replikę sztandaru
z 1807 roku. Płocczanie, którzy 3 maja
przybyli na Plac Narutowicza mogli się do−
wiedzieć także wiele o historii Pułku, m.in.,
że formacja zawsze liczyła wiele osób i dla−
tego maszerowali bardzo wolno. Komendy
wydawane były przez najstarszego oficera,
a następnie przekazywane przez młod−
szych, tak aby wszyscy mogli dobrze usły−
szeć, jak brzmi komenda. W Płocku żołnie−
rze wystąpili w mundurach letnich, które
charakteryzowały się białymi spodniami,
granatowymi kurtkami z czerwonymi koł−

nierzami i żółtymi wyłogami (czyli wszyst−
ko w kolorach miasta). Płocczanie mogli
podziwiać też trzy rodzaje nakryć głowy.
Najciekawsze – z zielonymi piórami – mie−
li żołnierze o najniższym wzroście. Cieka−
wostką jest także to, że buty, które wydawa−
no w tamtym czasie żołnierzom były uni−
wersalne, czyli nie było prawych i lewych.
Podczas działań ginęło mniej osób niż po
walce, a wszystko dlatego, że rany zalewa−
no gorącą oliwą. Dopiero po jakimś czasie
zmieniono sposób „leczenia”. 

Na zakończenie płockiego pokazu,
Pułk 4 Piechoty Królestwa Warszaw−
skiego oddał salwę z broni czarnopro−
chowej, czyli identycznej jakiej używa−
li 200 lat temu. M.D.

Hołd dla walczących
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Dom Darmstadt zaprasza na wystawę
prac młodych plastyków, zatytułowaną
„Artystyczne pasje dzieci i młodzieży”.
Swój dorobek zaprezentują bywalcy 3 pra−
cowni: „Piwnicy” i Pracowni Zabawkar−
skiej, działających przy POKiSie oraz pra−
cowni modelarskiej Klubu Garnizonowe−
go Poznań−Krzesiny.

Otwarcie wystawy 16 maja o godz. 12.
Ekspozycja będzie dostępna do końca ma−
ja. Grupy zorganizowane mogą oglądać
wystawę po uprzednim telefonicznym usta−
leniu terminu pod nr 367 19 22 (33). (j)

Artystyczne
pasje

zaprasza wszystkie dzieci w sobotę, 19
maja do salonu EMPiK w Centrum Han−
dlowym Auchan. Od godz. 11 o przygo−
dach sympatycznego misia i jego przyjaciół
czytać będzie aktor płockiego Teatru Dra−
matycznego Piotr Bała.

Organizatorem tego spotkania, w ra−
mach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
jest płocki Ośrodek Efektywnej Komuni−
kacji. Wstęp wolny. (j)

Kubuś Puchatek

Karolina Słyk, reprezentująca Płocki
Ośrodek Kultury i Sztuki, po zwycięstwie
na przeglądzie powiatowym 52. Ogólno−
polskiego Konkursu Recytatorskiego
i Poezji Śpiewanej, również zwycięsko za−
kończyła swój występ 6 maja w Warsza−
wie, na etapie wojewódzkim. Zaśpiewała
3 piosenki Agnieszki Osieckiej z akompa−
niamentem Michała Zawadzkiego.

32 finalistów oceniało jury pod prze−
wodnictwem Ewy Dałkowskiej. Nasza
reprezentantka bez trudu zakwalifiko−
wała się do finału finałów i na warsztaty
muzyczne, które w czerwcu będą miały
miejsce we Włocławku.

W Płocku Karolinę Słyk będziemy
mieli okazję usłyszeć 25 maja o godz.
19 w sali widowiskowej POKiS, gdzie
wystąpi z recitalem, na który złożą się
piosenki Agnieszki Osieckiej i własne,
do muzyki Michała Zawadzkiego. mr

Wyśpiewała finał

Pod tym tytułem Spółdzielczy Dom Kul−
tury wraz z Płockim Towarzystwem Foto−
graficznym organizuje konkurs fotograficz−
ny dla wszystkich, którzy nie zajmują się
fotografią zawodowo. W konkursie mogą
brać udział wszyscy bez ograniczeń wieko−
wych. Tematem konkursu jest przedstawie−
nie dziecka w jego codziennych czynno−
ściach. Regulamin i szczegóły konkursu
w SDK lub pod nr tel. 024 263 35 60. Ter−
min składania prac w SDK upływa 18 ma−
ja br. o godz. 20. Wernisaż wystawy odbę−
dzie się 24 maja br. o godz. 18 w Spółdziel−
czym Domu Kultury. (rł)

Gdy zasypia, kiedy budzi się,
gdy się śmieje, kiedy jest smut−
ne, podczas zabawy, na space−
rze, w kąpieli, w podróży... 

Dziecko 
i jego świat

Nie ma chyba, wśród kadry nauko−
wej płockiej uczelni, człowieka, który
pamiętałby tyle z jej początków. Dr
Henryk Adasiewicz przyjeżdżał do
Płocka wraz z dr Edwardem Kowal−
czykiem – kierownikiem płockiego
oddziału Politechniki Warszawskiej –
jeszcze przed pierwszą inauguracją. 

– Kowalczyk szedł „w miasto”, do ko−
mitetu partii, do urzędu powiatowego
i tam przeprowadzał tzw. rozmowy ideo−
wo – polityczne. Ja, wspólnie z kolegą
Pawłem Pawłowskim, prowadziłem roz−
mowy z dyrektorami liceów ogólnoksz−
tałcących – wspomina Adasiewicz. –
Chodziliśmy do pana dyr. Jana Przysz−
laka, do pani dyr. Kazimiery Kawy i roz−
mawialiśmy o tym, jak przekonać przy−
szłych kandydatów, żeby do nas przyszli.
Mówiliśmy, że będziemy mieli doświad−
czonych nauczycieli z Warszawy, że po−
ziom nauczania w oddziale będzie taki,
jak na Politechnice Warszawskiej. Po−
tem było jeszcze spotkanie z młodzieżą.
Na pierwszy rok Oddział Budownictwa
przyjął 60 osób, głównie z Jagiellonki,
ale byli też studenci po Małachowiance,
płockich technikach i szkołach średnich
z Sierpca i Gostynina. 

Niepewna przyszłość

Ze względu na bliskość (Politechni−
ka zajmowała wówczas II p. Techni−
kum Elektrycznego przy al. Jachowi−
cza) Jagiellonka, była swego rodzaju
bazą dla młodej uczelni, która korzy−
stała z licealnego internatu i stołówki. 

Pierwszy powstał Oddział Inżynierii
Lądowej, podporządkowany programo−
wo Wydziałowi Budownictwa Politech−
niki Warszawskiej. W II roku było już
Budownictwo i Mechanika, a w 1970 r.
ruszyła Chemia. Wtedy zaczyna się marsz
ku prawdziwej autonomii; powstaje włas−
na administracja, kwestura, a w 1974 szef
oddziału w Płocku został podniesiony do
rangi prorektora PW ds. filii w Płocku. 

– Trzeba powiedzieć, że te pierwsze
roczniki to byli wyjątkowo dobrzy stu−
denci. Kiedy w 1967 zacząłem tu przy−
jeżdżać (na 2 dni) byłem jeszcze na eta−
cie adiunkta Instytutu Matematyki PW.
Prowadziłem w Warszawie zajęcia na
Inżynierii Sanitarnej i Architekturze dla
dużej liczby studentów, więc miałem po−
równanie. Pracowało się z nimi bardzo
przyjemnie, nie mówiąc o tym, że była to
młodzież wyjątkowo zdyscyplinowana.
Staraliśmy się ich nawet nieco rozru−
szać, żeby nie byli dalej tymi uczniami –
tłumaczy Adasiewicz. – Poza tym ta
młodzież doceniała, że znalazła możli−
wość studiowania na miejscu. 

Minął pierwszy semestr. Nastał ma−
rzec 1968 roku. – Moje zajęcia zostały
przerwane. Miałem mieć wykład z geo−
metrii, a oni przyszli i powiedzieli, że
w sytuacji, gdy w PW młodzież strajkuje,
to oni czują się częścią Politechniki i są
zobowiązani do solidarności – wspomi−
na. – Przyjechał Kowalczyk i powie−
dział: nie dajcie się w to wciągnąć. Poli−
technice czy Uniwersytetowi w Warsza−
wie nikt nic nie zrobi. Tamci studenci nie
mają się czego obawiać, a wy zostanie−
cie po prostu bez uczelni. Jak was w cią−

gu jednego dnia, parę miesięcy temu
otworzyli, tak teraz zamkną. To był pier−
wszy argument i to właściwie zadziałało.
Trzeba pamiętać, że tworzenie PW
w Płocku było swego rodzaju ekspery−
mentem i każdy zdawał sobie sprawę, że
on wcale nie musi się udać. Zresztą
w Komitecie PZPR powiedziano wtedy
wyraźnie: jeżeli strajk potrwa i studenci
do zajęć nie wrócą, to filia przestanie ist−
nieć. Po kilku godzinach, jeszcze tego
samego dnia, studenci podjęli naukę. 

Skąd ten Filip?

Politechnika to nie tylko wykłady,
seminaria, egzaminy. Tam, gdzie pow−
staje uczelnia, musi być też życie stu−
denckie. – Ja i moi koledzy byliśmy
istotnym czynnikiem pozazajęciowego
życia studenckiego, założycielami klu−
bu studenckiego „filip” – opowiada
Adasiewicz. – Nikt nie pamięta, że to
ja wymyśliłem jego nazwę. Filip, pisa−
ne przez małe „f” i duże „p” było po
prostu skrótem od słów „filia Politech−
niki”. Klub, który mieścił się w bu−
dynku po byłym kinie „Metalowiec”
(dziś siedziba HZPiT „Dzieci Płocka”)
w latach 70. tętnił życiem; działał ka−
baret, przyjeżdżały gwiazdy muzyki
rozrywkowej. Był tak oblegany, że do
ochrony trzeba było zatrudnić zawod−
ników z sekcji zapaśniczej i judo jed−
nego z klubów sportowych. 

Wtedy też powstał i miał próby
w „filiPie” Zespół Pieśni i Tańca, któ−
ry działa do dziś.

Adasiewicz pamięta również narodzi−
ny nazwy „Wcześniak” – Dom studencki
miał być oddany dużo wcześniej, ale je−
go budowa strasznie się ślimaczyła. Ze 3
lata stała z braku środków. Kiedy po
tych 8 – 10 latach studenci dostali
wreszcie dom akademicki, władza woje−

wódzka zaproponowała, żeby sami wy−
myślili nazwę. I zadziałała studencka
przekora. Sekretarz KW PZPR strasznie
się wtedy oburzył, ale nazwa się przyjęła
i w końcu pogodzono się z tym faktem.

Kuszący Płock

Od samego początku dr Adasiewicz
w Płocku miał prowadzić nie tylko zaję−
cia, ale również zorganizować zespół
matematyki i geometrii wykreślnej.
– Byłem tuż po doktoracie. W dużym po−
nad 300−osobowym Instytucie Matema−
tyki w Warszawie nie miałem szans
przebicia, a tu od razu zostałem kierow−
nikiem. Ta samodzielność mnie skusiła
– dodaje. Poza tym od 1974 r. (do stanu
wojennego) był zastępcą prof. A. Bu−
kowskiego ds. nauczania. Wtedy też
otrzymał maleńkie mieszkanko rotacyj−
ne, a potem kiedy założył rodzinę, dział−
kę z połówką bliźniaka. To była kolejna
pokusa. Nie sądził, że to wszystko
przeszkodzi mu w zrobieniu habilitacji.
Przyszedł stan wojenny, kłopoty
z utrzymaniem dużego mieszkania i w
konsekwencji decyzja o wyjeździe na 4−
letni kontrakt do Tunezji. – Dzięki któ−
remu stanęliśmy na nogi, ale zapłaciłem
za to wysoką cenę – mówi dziś dr Hen−
ryk Adasiewicz. – Po powrocie próbo−
wałem jeszcze zakończyć przewód, ale
po śmierci prof. Otto z mojej dziedziny
nie było specjalisty w Warszawie. Zresz−
tą środowisko geometrii wykreślnej roz−
sypało się, a seminarium ogólnopolskie
przeprowadziło się do Gliwic. 

Od 3 lat jest na emeryturze, ale nadal
prowadzi wykłady i ćwiczenia z mate−
matyki dla studentów budownictwa i in−
żynierii sanitarnej. W ubiegłym roku, po
12 latach, zakończył współpracę ze
Szkołą Wyższą im. P. Włodkowica. Opi−
nie wśród studentów na jego temat są
skrajne; albo go nienawidzą, albo kocha−
ją. – Ten rys wykładowcy wymagającego
przyszedł ze mną z Warszawy. Ale proszę
zwrócić uwagę, że nawet student, który
unika, leniuchuje, nigdy nie chce przyz−
nać się, że jego uczelnia jest uczelnią sła−
bą. On chce, żeby ta uczelnia wymagała,
żeby miała poziom. Bardziej istotną rze−
czą w ocenie studentów jest kwestia
obiektywizmu, jednakowych warunków
dla wszystkich. Potwierdzają to dobre
i bardzo dobre oceny studentów w tego−
rocznej uczelnianej ankiecie. Zresztą te
pozytywne oceny otrzymywałem również
od studentów w Tunezji. (rł)

Skąd się wzięła nazwa klubu „Filip” i Domu Studenckiego „Wcześniak”? Jak długo strajko−
wali studenci płoccy w 1968 r. i co im za to groziło? O początkach Politechniki Warszawskiej
w Płocku opowiada dr Henryk Adasiewicz.

Wyjątkowo zdyscyplinowani studenci

Budowa gmachu głównego Politechniki przy ul. Łukasiewicza, początek lat 70−tych
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6 Sygnały Płockie

W ręce policjantów wpadło czte−
rech mężczyzn, którzy podejrzewani
są o udział w grupie, zajmującej się
fałszowaniem dokumentów.

– Funkcjonariusze zatrzymali
VW Passata, w którym było trzech
płocczan w wieku 21−30 lat – opo−
wiada Mariusz Gierula, rzecznik
prasowy policji. – Wśród nich był
m.in. 30−letni Maciej N., który od
kilku miesięcy poszukiwany był za
dokonanie rozboju. Podczas prze−
szukania auta i zatrzymanych,
znaleziono osiem torebek z amfe−
taminą.

Policjanci przeszukali również miesz−
kania zatrzymanych. Tam znaleźli ko−
lejne porcje narkotyków, podrobione
dokumenty (m.in. świadectwa pracy
i dyplomy ukończenia wyższych uczel−
ni) oraz fałszywe pieczątki. – Fałszowa−
niem zajmował się 43−letni ojczym jed−
nego z zatrzymanych – mówi Gierula.

Wśród zabezpieczonych przedmio−
tów znalazł się także sprzęt komputero−
wy, którym posługiwali się sprawcy.
Policja nie wyklucza dalszych zatrzy−
mań i przypomina, że posługiwanie się
fałszywymi dokumentami jest również
przestępstwem. (m.d.)

Narkotyki i dokumenty

Być może nawet 170 tys. osób
w całym kraju zostało oszukanych.
Przestępcy wysyłali zawiadomienia
o wygraniu dużej kwoty pieniędzy.
– Aby otrzymać „nagrodę” należało
wysłać sms−a, albo pokryć opłaty ma−
nipulacyjne, ewentualnie połączyć się
z płatnym numerem audiotele – opo−
wiada Mariusz Gierula, rzecznik pra−

sowy policji. – Oczywiście wygrane
były fikcyjne.

Innym sposobem działania oszustów
było wysyłanie informacji o wygraniu wy−
cieczki zagranicznej, za którą trzeba było
zapłacić jedynie 130 zł. – Jeśli ktokolwiek
został w ten sposób oszukany, powinien
natychmiast skontaktować się z najbliższą
jednostką policji – zaleca Gierula. (m.d.) 

Uwaga na oszustów

Policjanci z sekcji kryminalnej płoc−
kiej komendy zatrzymali dwóch męż−
czyzn, mieszkańców powiatu bydgo−
skiego, którzy zbierali na ul. Tumskiej
pieniądze na rzecz chorych dzieci.
Okazało się, że mieli oni przerobione
dokumenty. – Ich legitymacje oraz
zezwolenia wydane przez departament
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji straciły ważność

w ubiegłym roku, więc sprawcy je
przerobili – opowiada Mariusz Gieru−
la, rzecznik prasowy policji. 

Mężczyźni w wieku 32 i 44 lat,
przyznali się do fałszowania doku−
mentów i dobrowolnie poddali się ka−
rze ograniczenia wolności na sześć
miesięcy. – Przez ten czas będą praco−
wali społecznie po 20 godzin miesięcz−
nie – wyjaśnia Gierula. (m.d.)

Nielegalna kwesta
W ostatnim numerze Sygnałów

(9/168) ukazał się kolejny, niosący za−
męt, artykuł dotyczący Radziwia. Ta−
jemniczy „BoT” zarzuca p. Łabarzew−
skiemu stawianie „kilku nieprawdzi−
wych tez”, tylko konkretnie nie pisze
jakich i gdzie. 

BoT zamieszcza wiele informacji, nie
podając źródeł. Skąd informacja, że
w Płocku mieszka 25% radziwiaków?
A może 5%? Skąd wie, że radziwiacy
nie znają faktów o pochowanych żołnie−
rzach? Skąd wziął informację, że to Sta−
szic sprowadził Lajourdie do Polski? Że
Lajourdie ożenił się w Płocku, że był
projektantem Starego Portu? Gdzie La−
jourdie znalazł informację, że Radziwie
było częścią Płocka? Na tej zasadzie do
Płocka już dziś można zaliczyć Popła−
cin, Starą Białą, Gulczewo itd. Skąd
wziął informacje o osadzeniu przez
Czarnieckiego Tatarów w Radziwiu?
Skąd wie o pełnieniu służby na zamku
płockim przez radziwiaków skoro
w XVIII wieku tego zamku, zdaje się
już nie było? 

Akapit zaczynający się od słów „Nisz−
czenie „wrogich” tablic nagrobnych...”
sugeruje, jakoby takie tablice zostały
zniszczone w Radziwiu. Pozwolę sobie
zauważyć, że to właśnie sami radziwiacy
w 1946 roku powołali specjalny Komitet
i własnymi siłami wybudowali do dziś
istniejący Grób Żołnierski poległych
w 1939 roku żołnierzy (Notatki Płockie
nr 13/14 z 1959 r. str. 24). My zaś, Towa−
rzystwo Miłośników Radziwia (a nie
Przyjaciół), wraz z Urzędem Miasta
Płocka w zeszłym roku przeprowadziliś−
my jego częściową renowację. 

Radziwiacy nie byli flisakami tylko
orylami. Poza transportem wodnym
i konnym zajmowali się też uprawą zie−
mi, rzemiosłem, handlem. Nie było tu,
jak gdzie indziej, majątków z ich właści−
cielami „panami” i fornalami. W swoim
artykule BoT praktycznie w ogóle nie
odniósł się do tego, co napisał red. Łaba−
rzewski. Skorzystał z okazji, by napisać
co sam wie o Radziwiu i Płocku. 

Zapraszam na stronę internetową
www.tmr.plo.pl Bogusław Osiecki

Śladem naszych publikacji

Wojna płocko−radziwska

W ręce policjantów wpadły dwie kobiety, które ukradły z cmentarza przy al.
Kobylińskiego około 100 kwiatów.

– Do zatrzymania doszło dzięki informacji od czterech dziewczyn w wieku 13−
16 lat – opowiada Mariusz Gierula, rzecznik prasowy policji. – Złodziejki, miesz−
kanki Płocka w wieku 52 i 56 lat, były pijane. 

Kobiety przyznały się do kradzieży. Teraz czeka je rozprawa przed sądem
grodzkim. (m.d.)

Cmentarne złodziejki

* Na ul. Bielskiej policjanci zatrzymali
41−letniego płocczanina, który kiero−
wał Oplem Vectra mimo orzeczonego
przez sąd zakazu prowadzenia poja−
zdów na dwa lata. Do podobnego zda−
rzenia doszło przy ul. Królewieckiej.
Tym razem w ręce policji wpadła 35−
letnia kobieta kierująca Fordem Mon−
deo. Nie miała ona prowadzić auta
przez cztery lata.

* Podczas długiego majowego weekendu
na terenie działania płockiej policji do−
szło do pięciu wypadków drogowych,
w których śmierć poniosły dwie osoby,
a 10 zostało rannych. Funkcjonariusze
odnotowali także 58 kolizji i zatrzyma−
li 17 pijanych kierowców.

* Ze sklepu przy ul. Miodowej zginęły
kosmetyki o wartości ponad 700 zł. 

* Policjanci znaleźli skradzione wcześ−
niej bmw. Samochód stał przy ul.
Gałczyńskiego.

* Złodzieje wykopali z terenu posesji przy
ul. Słonecznej 29 tui. 

* Podczas pobytu na giełdzie samochodo−
wej przy ul. Bielskiej płocczanin stracił
telefon komórkowy, który miał w kie−
szeni kurtki.

* Policjanci zatrzymali 19−letniego płoc−
czanina, który uszkodził dwie szyby
w wiacie przystankowej przy ul. Do−
brzyńskiej.

* Z samochodu ciężarowego zaparkowa−
nego przy ul. Oaza złodziej zabrał tor−
bę, w której były pieniądze, telefon ko−
mórkowy oraz karty bankomatowe.

* Funkcjonariusze zatrzymali 20−let−
niego chłopaka, który miał przy so−

bie dwie torebki z amfetaminą i ma−
rihuaną. Do zatrzymania doszło
przy ul. Sienkiewicza. 

* Na moście 21−letni kierowca Nissana
Almery zjechał na przeciwległy pas ru−
chu i zderzył się z samochodem cięża−
rowym Scania. W wyniku zdarzenia,
po przewiezieniu do szpitala, zmarła
pasażerka nissana oraz jego kierowca.
W wypadku ranna została również dru−
ga kobieta, jadąca samochodem osobo−
wym. 

* Nieznany sprawca wyrwał z ręki kobie−
cie idącej ul. Morykoniego telefon ko−
mórkowy.

* 19−letni płocczanin ukradł ze sklepu
przy ul. Przemysłowej piankę budo−
wlaną i sprzęt oświetleniowy. Chłopak
wpadł w ręce ochroniarzy, a następnie
przekazany został policji. Wartość
skradzionego towaru oszacowano na
550 zł. 

* Dwóch mieszkańców Torunia próbowa−
ło ukraść ze sklepu przy ul. Bielskiej
artykuły chemiczne i spożywcze
o wartości ponad 600 zł. 

* Dwóch sprawców w kominiarkach we−
szło do sklepu przy ul. Sikorskiego
i grożąc właścicielowi użyciem noża,
skradło pieniądze. 

* Nieznany sprawca, wykorzystując nieo−
becność kelnerki w lokalu przy Starym
Rynku, zabrał z blatu palmtopa. 

* Podczas legitymowania i kontroli
osobistej, policjanci znaleźli u 23−
letniego płocczanina torebkę z ma−
rihuaną. Mężczyzna trafił do
aresztu. (m.d.)

Kronika policyjna

Policjanci z sekcji kryminalnej płoc−
kiej komendy zatrzymali 21−letniego
Patryka H., który zajmował się rozpro−
wadzaniem narkotyków. Znaleźli u nie−
go 26 torebek z marihuaną, elektronicz−

ną wagę do odmierzania porcji narkoty−
ków oraz kilkadziesiąt pustych torebek,
tzw. dilerówek. – Zatrzymanie jest efek−
tem rozpracowywania przez płockich
policjantów grup, trudniących się roz−
prowadzaniem środków odurzających
– mówi Mariusz Gierula, rzecznik pra−
sowy policji. (m.d.)

Wpadka dilera
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Po raz pierwszy konkurs wiedzy
o Płocku został przeprowadzony
trzy lata temu dla uczniów ZSB nr 1.
Od ubiegłego roku organizatorki: p.
Teresa Kiełpińska, p. Elżbieta Do−
magała, p. Iwona Agnieszka Kuchta
zapraszają do szkolnego współza−
wodnictwa młodzież z gimnazjów
Płocka i powiatu płockiego.

Celem konkursu ,,Płock – histo−
ria i współczesność” jest zaintere−
sowanie dziejami naszego miasta
i propagowanie wiedzy na temat
Płocka, rozbudzanie patriotyzmu
lokalnego, dostrzeganie wartości
kultury regionalnej oraz rozwijanie
wyobraźni plastycznej. Każdy
uczestnik miał do wyboru dwie for−
my udziału: pisemną, w której trze−
ba było wykazać się m.in. wiedzą
o historii Płocka lub plastyczną,
gdzie przedstawiał swoją pracę wy−
konaną dowolną techniką.

Do testu przystąpiło 60 osób
– uczniowie ZSB i gimnazjaliści.
Wiedza uczestników była dosyć
powierzchowna. Więcej wiadomo−
ści posiadali gimnazjaliści (może
dlatego, że byli przygotowywani
przez swoich nauczycieli). Najlep−
szy wynik osiągnął uczeń Gimna−
zjum nr 6 – Krzysztof Borysławski
(opiekunka: Katarzyna Ziółkow−
ska), II miejsce zajęła Katarzyna
Czerwieńska z Gimnazjum nr 5
(opiekunka: Anna Rutkowska),
a III – Bartosz Słomiński z Gimna−
zjum nr 6 (opiekunka: Katarzyna
Ziółkowska). Wyróżnienia przyz−
nano Patrycji Petryce i Łukaszowi
Wiśniewskiemu z Gimnazjum nr 5
(opiekunka: Anna Rutkowska). 

Najwięcej problemów uczestnicy
konkursu mieli w teście z pytania−
mi dotyczącymi historii Płocka,
np.: ,,w którym roku Płock otrzy−

mał prawa miejskie?”, ,,prochy
których władców Polski spoczywa−
ją w katedrze płockiej?”, ,,W któ−
rym wieku została wzniesiona ka−
tedra płocka i kto był jej budowni−
czym?”. Najmniej problemów
sprawiały im pytania dotyczące
współczesności. Ciekawych odpo−
wiedzi udzielali uczestnicy kon−
kursu na pytanie: ,,W jaki sposób
zachęciłbyś/zachęciłabyś obcokra−
jowca do odwiedzenia naszego
miasta?”

Drugą formą były prace plastycz−
ne. Jury oceniając prace brało pod
uwagę oryginalne wykonanie i nie
szablonowe podejście do tematu.
I miejsce przyznano Marlenie No−
wakowskiej z ZSB nr 1 (praca trój−
wymiarowa), II miejsce zajęła Anita
Kikolska z Publicznego Gimnazjum
w Starych Proboszczewicach (ko−
miks), III miejsce przypadło Kata−
rzynie Ptaszyńskiej z Publicznego
Gimnazjum w Starych Proboszcze−
wicach (inspirowana kierunkiem
impresjonistycznym). Wyróżnienie
otrzymała Justyna Kaliwoda z Pub−
licznego Gimnazjum w Starych Pro−
boszczewicach. Prace uczestników
ze Starych Proboszczewic wykona−
ne zostały pod kierunkiem Moniki
Cierpikowskiej.

Po wręczeniu nagród przedsta−
wiono krótki program artystyczny:
prezentację multimedialną – spacer
ulicami miasta, występ grupy wo−
kalnej z Młodzieżowego Domu
Kultury pod kierunkiem Kazimie−
rza Chlebowskiego, recytacja wier−
szy Władysława Broniewskiego
przez uczniów ZSB nr 1: Marlenę
Komorowską, Joannę Jakubowską,
Przemysława Chodeckiego, a Płoc−
kie Bractwo Kurkowe zaprezento−
wało białą broń. Opr. (j)

26 kwietnia br. w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku
odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom II edycji
międzyszkolnego konkursu wiedzy pt. ,,Płock – historia
i współczesność”, organizowanego wspólnie z Muzeum Mazo−
wieckim i Urzędem Miasta.

Czy znasz 
swoje miasto?

Zwycięzcy i organizatorzy konkursu „Płock – historia i wspólczesność”

Na IX Pikniku Europejskim, oprócz
wielu innych zespołów, gościliśmy
polonijne „Styrczańskie Dzwoneczki”
z Mołdawii, które przyjechały tydzień
wcześniej i uczestniczyły we wspól−
nych warsztatach z zespołem „Dzieci
Płocka” w Wisełce k/ Świnoujścia,
w ośrodku należącym do płockiej
oświaty. Podczas tego pobytu dzieci
z obu zespołów uczyły się narodo−
wych tańców i pieśni. Przygotowały
też wspólny występ, który mogliśmy
oglądać w niedzielę (6 maja) na Sta−
rym Rynku.

Ostatnie 3 dni pobytu w Polsce go−
ście z Mołdawii spędzili w Płocku,
mieszkając u rodzin swoich rówieśni−
ków z zespołu „Dzieci Płocka”. Pobyt
w Polsce był dla dzieci z Mołdawii
wielkim przeżyciem. Choć większość
z nich nigdy nie była w kraju przod−
ków, niemal wszystkie znają język
polski. Chorego chłopca – Władka Bu−
zę, dla którego o diagnozę prosiła
Wanda Burek – kierowniczka Domu
Polskiego w Styrczy, zbadali lekarze
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo−
nym; okazało się, że operacja nie jest
konieczna.

Powstanie zespołu dziecięcego
„Styrczańskie Dzwoneczki”, ściśle
wiąże się z wizytą w Mołdawii w 2001

roku zespołu „Dzieci Płocka”. Zafa−
scynowana występami płocczan Polka
ze Styrczy, Lilia Górska stworzyła
w Mołdawii zespół folklorystyczny,
pielęgnujący polski taniec i śpiew.
Marzeniem „Styrczańskich Dzwone−
czków” był przyjazd do Płocka
i wspólne warsztaty z „Dziećmi Płoc−
ka”. Marzenie spełniło się.

Warto przypomnieć, że historia 3−
tysięcznej Polonii w Bielcach sięga
XIX w., kiedy to car rosyjski umożli−
wił wszystkim chętnym zakup ziemi
na bardzo dogodnych warunkach.
Wielu Polaków z zachodniej Ukrainy,
a także i z Polski, osiedliło się na tere−
nach obecnej Republiki Mołdowy.
W Bielcach zakupiono ziemie i zało−
żono dzielnicę Nowe Bielce i Tiosy.
Zamieszkałe są one do tej pory przez
polskie rodziny.

W 1992 r. Polacy zwrócili się do
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
w Kijowie z prośbą o skierowanie do
Bielc nauczyciela języka polskiego.
Prośba ta została spełniona i od
1993 r. w Bielcach odbywają się kur−
sy języka polskiego. W zajęciach
uczestniczą dzieci, młodzież i doro−
śli. Uczą się nie tylko języka polskie−
go, ale także literatury, historii i geo−
grafii Polski. M.B.

Mołdawskie dzwoneczki
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Nie tylko Krzywousty
Ród Piastów stworzył Polskę i dał jej dynastie władców. Panowanie Piastów utrzymało się

znacznie dłużej na Śląsku i na Mazowszu niż na tronie krajowym.
Kaplica królewska w płockiej katedrze należy do nielicznych miejsc, gdzie spoczywają do−

czesne szczątki piastowskich panujących (Władysława Hermana i Bolesława III Krzywouste−
go). W podziemiach katedry, pod królewską kaplicą, pochowani są również liczni książęta pia−
stowscy, zasiadający na płocko−mazowieckim tronie. Płocczanie niewiele o nich wiedzą, po−
dobnie jak turyści, odwiedzający nasze miasto. Również podręczniki historii prawie o nich nie
wspominają.

Naszą pamięć i szacunek dla płockiej gałęzi Piastów powinniśmy wyrazić zbudowaniem
okazałego sarkofagu Książąt Piastów w kaplicy św. Zygmunta, a przynajmniej umieścić w Ka−
plicy Królewskiej tablicę z imionami władców i ich drzewem genealogicznym. Jak pisze w swo−
jej Monografii abp Antoni Julian Nowowiejski obok dwóch królów, w kościele katedralnym
płockim pochowani zostali książęta: Leszko (1186) – syn Bolesława Kędzierzawego, Konrad
I (1247), Zofja (1288) – żona Bolesława II, Bolesław II (1313) – syn Ziemowita I, Wacław
(1336) – syn Bolesława II, Bolesław III (1351) – syn Wacława, Kazimierz (1355) –syn Troj−
dena, Ziemowit III (1381) – syn Trojdena, Ziemowit IV (1426) – syn Ziemowita III, Kazimierz
II książę bełzki (1442), Włodzisław I (1455) – syn Ziemowita IV, Ziemowit V (1442) – syn Zie−
mowita IV, Ziemowit VI (1495) – syn Włodzisława I, Włodzisław II (1462) – syn Włodzisława
I, Janusz II (1495) – syn Bolesława IV i inni. W katedrze płockiej chowani byli prawie wszyscy
biskupi płoccy aż do XVIII wieku, oraz prałaci i kanonicy katedry płockiej.

Obecny stan Kaplicy Królewskiej budzi uzasadnione zaniepokojenie. Od dziesięcioleci uni−
kalna malatura nie była poddawana zabiegom konserwatorskim i sprawia wrażenie brudnej
i zaniedbanej. Szczególnie w dolnej części, na wysokości sarkofagu monarchów, polichromia
jest zniszczona przez wilgoć.

Interweniować trzeba szybko i zdecydowanie, gdyż piękne malowidła Czesława Idźkiewicza
(płocczanina) i Władysława Drapiewskiego narażone są na nieodwracalne zniszczenia. Czas
najwyższy na ratowanie płockiego panteonu. Marian Wilk

z redakcyjnej poczty��



8 Sygnały Płockie

Jak co roku na Starym Rynku stanęły stoiska prezentujące kraje UE
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Nic dodać, nic ująć...
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Występ Dody przyciągnął na Stary Rynek tysiące fanów
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Zespół Brainbogs z Darmstadt
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Pierwsza w Europie ustawa zasadni−
cza dała Polakom powód do dumy i ra−
dości. Z okazji kolejnej rocznicy tego
doniosłego wydarzenia na rynku Sta−
rego Miasta odbył się uroczysty kon−
cert Płockiej Orkiestry Symfonicznej.
Repertuar stanowiły arie i duety z oper
„Verbum Mobile”, ”Straszny Dwór”
oraz ”Halka” Stanisława Moniuszki.
Partie wokalne wykonywali: sopra−
nistka Gabriela Orłowska de Silva
oraz tenor Janusz Ratajczak. Orkiestrę
poprowadził Ruben Silva. 

Koncert rozpoczął „Polonez” z filmu
„Pan Tadeusz”. Ten bardzo popularny

temat okazał się najsłabszym punktem
programu. Nierozgrzani muzycy zagrali
poniżej swoich możliwości, a słabe nag−
łośnienie spotęgowało to wrażenie. Na
szczęście dalej było już znacznie lepiej. 

Utwory Stanisława Moniuszki wyko−
nane zostały ładnie i stylowo. Głos Ga−
brieli Orłowskiej de Silva pasował ideal−
nie do narodowego repertuaru. Śpiewa−
czka dysponuje klasycznym operowym
głosem z głębokim wibratem. Na słowa
uznania zasługuje także Janusz Rataj−
czak. Ten ceniony w Polsce i za granicą
artysta pokazał wielką klasę. Głos Rataj−
czaka mógł się podobać, a stworzona

przez niego kreacja sceniczna zachwyci−
ła emocjonalnością. Publiczność szcze−
gólnie doceniła jego interpretację utwo−
ru „Brunetki, blondynki”. 

Szefem artystycznym całego przed−
sięwzięcia był pochodzący z Boliwii
Ruben Silva. To dyrygent znany i ce−
niony na całym świecie. Koncertował
prawie we wszystkich krajach Europy,
w Libanie i w Ameryce Południowej.
W Płocku poprowadził orkiestrę pew−
nie i ze smakiem. Na pochwałę zasłu−
gują także nasi muzycy, którzy pomi−
mo trudnych warunków akustycznych
zagrali na dobrym poziomie. 

Był to bez wątpienia koncert udany,
niosący ze sobą wszystko, co dla
uświetnienia rocznicy uchwalenia
Konstytucji Trzeciego Maja najważ−
niejsze: narodowy repertuar i głębię
artystycznego wyrazu, połączone z mi−
strzowskim warsztatem artystów. Kto
znalazł się wówczas na Starym Rynku
może zaświadczyć, że przepiękne
polskie kompozycje w dobrym wyko−
naniu mogły poruszyć nawet bardzo
wymagających melomanów. Dlatego
też trudno nie zgodzić się ze szlag−
wortem, że „najpiękniejsza jest mu−
zyka polska”. Łukasz Grocki

Koncert Płockiej Orkiestry Symfonicznej w 216. rocznicę Konstytucji 3. Maja

Najpiękniejsza jest muzyka polska

Piknik otworzył prezydent Mirosław Milewski, a zarazpotem „Odę do radości” odśpiewał chór Minstrel
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Podpisanie proklamacji o współpracy pomiędzy Canterbury Hihg School (Fort
Wayne) a L.O. im. Wł. Jagiełły (Płock)
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*MUZYCZNY PRZEKŁADANIEC*MUZYCZNY PRZEKŁADANIEC*MUZYCZNY PRZEKŁADANIEC*MUZYCZNY PRZEKŁADANIEC*

Na scenie zagrał także zespół Wolf’s
Gang z Auxerre (Francja)
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„Nasza wybitna wokalistka jazzowa
rodem ze Słupska wyjechała do USA pod
koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego
wieku na studia w słynnym Berklee Col−
lege of Music w Bostonie, by potem
osiąść w Chicago. Od tego czasu rzadko
bywa w Polsce” – oświadczył znany ra−
diowy prezenter muzyczny, Paweł
Sztompke, zapowiadając jej występ w sa−
li Domu Darmstadt 6 maja br.

Według pierwotnych założeń miała
to być impreza plenerowa na okazałej
scenie przed ratuszem, wieńcząca kolej−
ny Piknik Europejski, wypełniony zgo−
ła odmienną muzyką (Doda, zespoły
rockowe z Płocka i jego miast partner−
skich). Repertuar Auguścik zdecydowa−
nie lepiej sprawdza się jednak w warun−
kach bardziej kameralnych, toteż pomy−
słowi przeniesienia występu do po−
mieszczenia zamkniętego wypadało tyl−
ko przyklasnąć.

Był to bodaj drugi etap tegorocznego
tournee artystki po kraju ojczystym, za−
początkowanego 1 maja w zakopiańskim
Teatrze im. Witkacego i obejmującego
ponad dziesięć koncertów – w tym jeden,
wyjątkowo, w Berlinie. W Płocku Mrs.
August, jak ją nazywają w USA, zapre−
zentowała się po raz czwarty w ciągu
ostatniego dziesięciolecia – co o częstot−
liwości jej artystycznych wizyt w Polsce
świadczyłoby lepiej niż można by wnosić
z zacytowanych wyżej słów red. Sztom−
pke. A może wręcz pani Grażyna przyja−
zdy do miasta na wiślanej skarpie upodo−
bała sobie szczególnie – skoro bowiem

właśnie występ w Domu Darmstadt, jako
jedyny z całej trasy, postanowiono zare−
jestrować na użytek Programu I PR w in−
tencji późniejszej retransmisji, a nawet
edycji fonograficznej...

Reprezentujący tę zasłużoną instytucję
red. Sztompke powiedział jeszcze – tym
razem absolutnie trafiając w rzeczy sedno
– że Auguścik to wykonawczyni nader
wszechstronna interpretacyjnie i repertua−
rowo. Dobrym na to dowodem jest histo−
ria jej występów w Płocku, czy ściślej
w „kawiarni jazzowej” POKiS. W listo−
padzie 1997 roku przyjechała tutaj z elek−
trycznym kwartetem muzyków chica−
gowskich, promując swą najnowszą
wówczas amerykańską płytę, w kwietniu
2005 roku objawiła się w programie aku−
stycznym, pulsującym rytmami samby,
z towarzyszeniem brazylijskiego gitarzy−
sty Paulinho Garcii i rodzimego mistrza
saksofonu Janusza Muniaka, a ponad pół
roku później wystąpiła z The Cracow
Klezmer Band, który zaprosił ją do udzia−
łu w realizacji albumu, zainspirowanego
twórczością Bruno Schulza i łączącego
wpływy folkloru żydowskiego czy też
bliskowschodniego z... awangardowym
minimalizmem. Były tu jednak ewiden−
tnie wątki wspólne: szczególny dar na−
wiązywania niemal intymnego kontaktu
z publicznością, niecodzienna umiejęt−
ność operowania barwą głosu i improwi−
zowania scatem, regularne nawiązania do
rodzimego folkloru, oryginalne jazzowe
interpretacje pop−rockowych hitów w ro−
dzaju Fragile Stinga, czy, last but not le−

ast, osoba znakomitego, porównywalnie
wszechstronnego amerykańskiego gita−
rzysty Johna T. McLeana, który tej wios−
ny już po raz trzeci zawitał do Płocka
w towarzystwie pani Grażyny.

Obok nich w Domu Darmstadt wystą−
pili: Matt Ulery (kontrabas) i Jon Deite−
myer (perkusja), z najmłodszego bodaj
pokolenia profesjonalnych muzyków chi−
cagowskich – sądząc po tym, co zapre−
zentowali, doprawdy obiecującego. Wy−
chowani w obecnym duchu postmoderni−
stycznej wielostylowości, są zdecydowa−
nie dalecy od jakiejkolwiek ortodoksji
jazzowej, toteż świetnie się odnaleźli
w repertuarowo−interpretacyjnej formule
Auguścik, dla której (jak zwykle), jazz
był raczej punktem wyjścia niż dojścia.
Tak więc, zgodnie z tradycją jej płockich

produkcji, usłyszeliśmy ponownie Sam−
bę przed rozstaniem, z przejmującym
polskim tekstem Jonasza Kofty, jazzową
transpozycję rodzimego folkloru (dwuję−
zyczny Dancing All Around, czyli...
W murowanej piwnicy) i standardy mu−
zyki zwanej popularną (I’ve Grown Ac−
customed to His Face ze słynnego musi−
calu My Fair Lady, w oryginale zatytu−
łowany I’ve Grown Accustomed to Her
Face, bo adresatką jest tam oczywiście ty−
tułowa „urocza dama”). Pewne novum
stanowiły pełne inwencji wersje tematów
z kanonu rockowego (Pale Blue Eyes
z repertuaru The Velvet Underground,
zaśpiewany z iście dziewczęcą słodyczą,
i Subterranean Homesick Alien brytyj−
skiej grupy Radiohead) oraz przebłyski
swobodnej improwizacji zespołowej
– kiedy to McLean, gwoli osiągnięcia gi−
tarowej artykulacji slide, używał... czę−
ściowo opróżnionej szklanki z piwem –
najbardziej chyba widoczne w neopsy−
chodelicznym Sound Around. Wszyst−
kie walory wokalne Mrs. August potwier−
dziły się niezawodnie – trochę jednak
szkoda, że w odróżnieniu od występu
sprzed lat bez mała dziesięciu, skupiła się
niemal wyłącznie na materiale obcym.

Tak czy inaczej, zarówno w „płoc−
kiej historii Grażyny Auguścik”, jak
i w jazzowych dziejach miasta na wi−
ślanej skarpie ten majowy wieczór
w Domu Darmstadt na pewno zapisze
się jako jeden z momentów doniosłych
– szczególnie wtedy, gdy jego doku−
mentacja fonograficzna stanie się fak−

PŁOCKA HISTORIA GRAŻYNY AUGUŚCIK

To nie żart, nie imaginacja. Paradok−
salnie był to jeden z ciekawszych wie−
czorów poetyckich, w jakich brałem
udział (spotkanie zorganizowano 26
kwietnia). Prawdziwy poetycki slam,
choć prezentowano utwory jednego auto−
ra. Działający od kilku lat w płockim Za−
kładzie Karnym klub literacki „Feniks”
wziął na warsztat wiersze Magdy Smo−
lińskiej – młodej płockiej poetki i, jak się
okazuję, „matki chrzestnej” klubu. 

W 2003 roku, wówczas debiutująca au−
torka, przyszła do ZK na spotkanie autor−
skie promujące jej pierwszy tomik wierszy
„Kiedy Pan Bóg pił butelkę stocka...” Spot−
kanie zakończyło się pełnym sukcesem
i zainspirowało osadzonych do poszukiwań
literackich. Teraz po latach, kiedy mają już
za sobą nawet własne spektakle, zdecydo−
wali podziękować młodej poetce i przygo−
towali wieczór z jej, starymi i tymi najno−
wszymi wierszami, które wkrótce powinny
ukazać się drukiem. 

Więzienie to ostatnie miejsce, w którym
szukałbym poezji, w którym ona szukałaby
schronienia. Okazało się jednak, że wiersze
Magdy Smolińskiej, zabrzmiały tam mocno
i prawdziwie, że kiedy kolejny osadzony
pochylał się nad kartką z wierszem i zaczy−
nał czytać mówił też trochę o sobie. I w
tych nie zawsze poprawnie dykcyjnie, cza−
sem nieco pospiesznie wyrzucanych sło−
wach tkwiła tęsknota za światem nieco
mniej okrutnym, nieco mniej oczywistym,

niż ten w którym przyszło im żyć. Bez
sztampy, bez blichtru, bez aktorskiej manie−
ry i interpretacji dojrzali mężczyźni z wyro−
kami, po prostu czytali poezję i było to
prawdziwe żywe słowo.

– Jak tam siedziałam z tyłu i słuchałam,
wydawało mi się, że to nie moja poezja –
mówiła wzruszona poetka. Opowiadała
o swoich najnowszych wierszach, o drodze
jaką pokonała od pierwszego tomiku poe−
tyckiego. – Uciekłam od „ja”. Teraz sta−
ram się obserwować. Stąd te moje koty,
kloszardzi. I w tym jest jakaś moja życzli−
wość dla ludzi – tłumaczyła. Faktycznie
z jej wierszy emanuje fascynacja światem,
oglądanym spokojnie znad kawiarnianego
stolika, znad niedopitej, aromatycznej ka−
wy. To świat oglądany spod półprzymknię−
tych powiek, przesiąknięty zapachami uli−
cy, rozpadającego się na ulotne chwile
dnia. Mieszając je, ich aromaty i barwy
w powolnym smootjazzowym rytmie Ma−
gda Smolińska daje nam wytchnienie od te−
go cywilizacyjnego biegu, od postmoderni−
stycznego świata, którego stałą cechą jest
zmienność i tymczasowość. 

Na spotkaniu w ZK poetka podkreślała,
że pisze nie po to, żeby wydawać książki.
Cieszy ją, kiedy po spotkaniu podchodzi do
niej 18−letnia dziewczyna i mówi, że podo−
bał jej się taki wiersz, a obok stoi 60−letnia
kobieta, która wzruszyła się czytając inny.
– To ma sens. Warto tworzyć nie dla pokla−
sku, ale dla ludzi. Człowiek wzmacnia się,

staje się bogatszy. Oczywiście nikt nie chce
pisać do szuflady, chce być zauważony.
Ciężko jest zaistnieć, ale zachęcam was do
pisania – dodała. A jaka jest jej zdaniem re−
cepta na dobry wiersz? – Temat trzeba wy−
chodzić. Idziesz i coś cię uderza, np. tulipa−
ny na torbie starego mężczyzny o ciekawej
twarzy. Magda Smolińska sama o sobie
mówi, że z zawodu jest prawnikiem, a z za−
miłowania poszukiwaczem szczęścia, któ−
rego nie potrafi zdefiniować. Jej ulubionym
poetą jest Grochowiak, malarzem – Cha−
gall, a miejscem gdzie lubi pisać – kawiar−
nia. Jest laureatką Ogólnopolskiego Kon−
kursu Poetyckiego im. Haliny Poświatow−
skiej i członkiem Stowarzyszenia Autorów
Polskich w Płocku. (rł)

Nocą

I. Nocą wypatroszona ryba przekonuje
mnie o swoim sumieniu.
Obrazy zagłady nie są tak wyraźne i nie−
podobne do seansu gwiazd.
Nocą wolność staje sie prawdą o nagim
człowieku
a Frankenstein wyjada kostki białego
cukru.

II. Koty prześlizgują się ulicą dachów, 
grając jazz na antenach telewizyjnych od−
biorników.
Lunatycy stukając się kieliszkami czystej,

staczają na butelkach – twarze do wnętrza
białych łóżek.

III. Nocą, Sen staje się dominantą barwy
granatowej,
gasząc najgorsze odcienie człowie−
czeństwa.
Pełnia rozświetla drogę −
wypływających z baru „Rubin” i be−
zdomnych, 
których życie nigdy nie stało się rejsem.

IV. Miejskie latarnie szczerzą oczy,
Cichną twarze turbo−aut.
Sąsiad spod czwórki, przy zgaszonym
świetle,
cicho kocha swoją żonę.
Nie chrapie tylko księżyc i Myśli ludzi−
rozprute dłutem tęsknoty.

V. Nocą Madonna z dzieciątkiem
zasypia w martwych ramach,
a szept modlitwy Heleny z sali szpital−
nej nr 5 
przypomina o nieistnieniu Ingerencji.

VI. Nocą płacze tylko deszcz, wyrzucone
ciało psa,
wódka w gardle Józka kloszarda, oczy za−
ciśnięte od snu.

VII. Barokowe korale zaczynają pływać
w kawie Tchibo
Życie zaczyna obracać się stroną do
wschodu −
zduszone od przełykania ślin, gdzie pudeł−
ko zapałek
jest jednostką naszej trwałości.

Nocą stajemy się w pełni. 

To robiło wrażenie. Zakład Karny w Płocku. Mała sala konferencyjna. W niej kilkudziesięciu
mężczyzn, osadzonych, którzy z własnej woli przyszli tu, żeby czytać... poezje. 

Tulipany na torbie mężczyzny
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Miejski Zespół Obiektów Sporto−
wych razem z MMKS ”Jutrzenka”
byli organizatorami turnieju judo
dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat,
które rozpoczęły uprawiać judo
w ramach zajęć rekreacyjno – spor−
towych od września 2006 roku. Za−
wody pomyślane były jako PIER−
WSZY KROK dla najmłodszych
adeptów tej sztuki walki. Uczestni−
czyło w nich ponad 40 dzieci, przy
podwójnym zainteresowaniu rodzi−
ców i rodzin. Zawody odbyły się
w hali Centrum Sportowo – Rekrea−
cyjnego Szkoły Wyższej im. Pawła
Włodkowica. Zawodniczki i zawod−
nicy, prowadzeni przez trenerów:
Wojciecha Pudlika, Rafała Wrób−
lewskiego i Jacka Wróblewskiego,
reprezentowali SP 20, SP 16, SP
„Profesor”, SP 12 oraz SP Zwoleń
i SP Dobrzyków. Poziom walk był
zróżnicowany, ale emocje takie sa−
me u wszystkich. 

Pierwsze miejsca w swoich katego−
riach wagowych zdobyli: z SP 20
– Agata Wiśniewska, Kacper Domina,
Rafał Kowalski, Piotr Grzelak, Julia
Piliczewska i Paweł Krzemiński; z SP
„Profesor”− Kacper Chojnacki, Mak−
symilian Szczęśniak; z SP Dobrzyków
– Aleksandra Dubielak.

Za miejsca I – III zawodnicy otrzy−
mali medale, a wszyscy uczestnicy pa−
miątkowe dyplomy. Najlepsi technicy
obdarowani zostali statuetkami judo.
Nagrody wręczał dyrektor MZOS Da−
riusz Słomczewski. 

Natomiast starsi zawodnicy
z MMKS „Jutrzenka” wzięli udział
w Międzynarodowym Turnieju Judo
w Grudziądzu. W zawodach brało
udział 622 judoków z 30 klubów.

Z płocczan najlepsze wyniki
osiągnęli: Dawid Wołosz – złoty
medal (waga 31 kg), Patryk Cie−
chomski – złoty medal (waga 60
kg), Paweł Bluszcz – brązowy me−
dal (waga 60 kg), Krzysztof Mło−
dziejewski – brązowy medal (waga
26 kg).

Warto zaznaczyć, że waga 60 kg by−
ła bardzo mocno obsadzona przez za−
wodników z Rosji (Kaliningrad). Na
pochwałę zasłużyli szczególnie: Pa−
tryk Ciechomski i Dawid Wołosz, któ−
rzy wszystkie walki wygrali w bardzo
dobrym stylu.

Z ostatniej chwili: Patryk Ciechom−
ski uczestniczył w Pucharze Niemiec
gdzie zajął VII miejsce, wygrywając
w bardzo dobrym stylu dwie walki
i przegrywając jedynie ze zwycięzcą
kategorii. Opr. (j)

Pierwszy krok w judo

W imieniu mieszkańców Domu Pomo−
cy Społecznej „Przyjaznych Serc”
w Płocku składam serdeczne podzięko−
wania dla uczniów klasy Ic z III Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrow−
skiej w Płocku w uznaniu ich osobistego
zaangażowania w pracę wolontarystycz−
ną na rzecz niepełnosprawnych miesz−
kańców Domu oraz w akcję pomocy na−
szej placówce. Uczniowie, pod kierun−
kiem wychowawczyni – pani Katarzyny
Kozłowskiej, w ramach konkursu na ini−
cjatywy społeczne pozyskali fundusze od
Koncernu Energetycznego Energa S.A.,
za które zakupiono zabawki edukacyjne,
rozwijające sprawność fizyczną i wspo−
magające rozwój intelektualny niepełno−
sprawnych mieszkańców Domu. 

Szczególne podziękowania kieruję
również do Dyrektora Generalnego
ENERGI S.A. – pana Krzysztofa
Leśniewskiego za poparcie inicjaty−
wy wolontariuszy i przekazanie da−
rowizny finansowej, z przeznacze−
niem na zakup zabawek oraz przeka−
zanie gier edukacyjnych dla naszych
mieszkańców. 

Jesteśmy głęboko poruszeni Pań−
stwa spontanicznością, życzliwością
i troską o drugiego człowieka. Dzię−
kujemy za ofiarność i wrażliwość na
potrzeby innych oraz gotowość be−
zinteresownego niesienia pomocy
osobom niepełnosprawnym. 

Piotr Ostrowicki
dyrektor DPS „Przyjaznych Serc” 

Podziękowania

W naszym mieście jest wielu ludzi,
którzy próbują bezinteresownie coś
zrobić dla innych. Jednym z wielu
przykładów są drugie międzyszkolne
zawody Szkolny Strong Man, zorgani−
zowane 25 kwietnia w Zespole Szkół
Technicznych.

W rywalizacji wzięły udział cztery
drużyny z płockich szkół średnich.
Młodzi strongmani musieli zmierzyć
się z podnoszeniem ogromnej opony,
walizkami, yokiem, a także z samo−
chodem, który udostępniła (nie bez
obaw) jedna z nauczycielek.

Wygrali reprezentanci „Ekonomi−
ka”, druga była „Siedemdziesiątka”,
dalsze miejsca zajęły: „Budowlanka”
i „Wielobranżówka”. 

– Jestem pod wrażeniem wyników
chłopców. To, co pokazali, zasługuje
na uznanie. Ciężary niewiele większe
dźwigają zawodowi strongmani. Tak−
że pod względem technicznym kilku
prezentowało się imponująco, szcze−
gólnie Jarek Fabianowicz z „Siedem−
dziesiątki” – powiedziała Aneta Flor−
czyk, mistrzyni Polski i Świata strong
women, gość specjalny imprezy (na
zdjęciu). Dla wprawionych już w ze−
szłorocznej imprezie zawodników
Ekonomika dźwiganie opony czy sa−
mochodu było prawie igraszką, a no−
szenie yoka zamienili w sprint. 

Trener A. Florczyk Bogusław
Kwiatkowski, podkreślał, że prawie
nikt w Polsce nie robi tego typu im−
prez. Tym bardziej docenić należy or−
ganizatorów.

Są nie tylko silni, ale i przystojni –
podkreślały dziewczyny, ustawiając
się do zdjęcia ze zwycięzcami. Tak to
wyglądało z boku, ale w pewnym
momencie bliski kontuzji był zawod−
nik „Wielobranżówki”. Na szczęście
skończyło się na drobnym urazie. Sę−
dziowie zawodów Robert Kalinowski
(czołowy płocki Strong Man), Robert
Lipiński i Grzegorz Kunikowski,
pozwolili mu jeszcze raz zmierzyć
się z ciężarem.

Pomysłodawcą zawodów jest na−
uczyciel w−f ZST – Dominik
Błaszczak, dla którego jest to połą−
czenie własnych fascynacji z pracą
pedagoga. 

– To nie jest sport dla tępych osił−
ków, nie wystarczy tylko siła, trzeba
umieć podejść do ciężaru, ważna
jest technika. Ci chłopcy naprawdę
mogą być wzorem dla innych. Taki
poziom wymaga już charakteru i du−
żej pracy.

Indywidualnie wygrał Mirosław
Cieślak, za nim na podium stanęli:
Przemysław Frątczak (obaj z „Ekono−
mika”) i Łukasz Stołowski (ZST).

Druga edycja zawodów zgromadziła
liczną publiczność, nie tylko uczniów
ZST, ale również z innych szkół, a tak−
że absolwentów.

– Musimy jeszcze popracować nad
dopingiem, bardziej rozruszać pub−
liczność. Za rok będzie tu znacznie
głośniej. Nasze skromne trybuny
jeszcze bardziej ożyją. Dobrze by by−
ło, gdyby z innych szkół przybyło
więcej osób. Rywalizowaliby nie tyl−
ko zawodnicy, ale i ich kibice – mó−
wił drugi z organizatorów, Aleksan−
der Zalewski.

Organizacja zawodów była moż−
liwa dzięki bezinteresownej pomo−
cy wielu osób spoza szkoły. Impre−
za ta udowodniła, że sport amator−
ski jest najbardziej szlachetną z ry−
walizacji i bardziej od komercyj−
nych imprez ujawnia prawdziwy
charakter mieszkańców naszego
miasta. E.Z.

Młodzi siłacze
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W Poznaniu (29−30 kwietnia) odby−
ły się Centralne Kwalifikacyjne Rega−
ty Otwarcia Sezonu Seniorów. W za−
wodach tych obowiązkowo wzięli
udział przede wszystkim zawodnicy,
którzy mieli szanse wywalczenia miej−
sca w składzie Polskiej Kadry Naro−
dowej. Prymat swój i przynależność
do ścisłej czołówki wioślarskiej pod−
kreślili dwaj nasi olimpijczycy: Bo−
gdan Zalewski i Piotr Buchalski (na
zdjęciu od lewej), którzy zgodnie
z sugestią trenera kadry, dobierając
sobie dwóch partnerów (Rafał Hejmej
z „Zawiszy” Bydgoszcz i Mikołaj
Burda z „Bydgostii” Bydgoszcz) do
osady czwórki bez sternika, startując
dwukrotnie w tej konkurencji, dwu−
krotnie zdecydowanie ją wygrali zaj−
mując I−sze miejsca. Należy podkre−
ślić, że w/w zawodnicy dzięki wspar−
ciu Urzędu Miasta i Prezydenta, starto−
wali już na nowo zakupionej i prosto
z Niemiec sprowadzonej na start łodzi
„Empacher”. 

Również zdecydowanie podkreślili
przynależność do czołówki kadrowej
w swojej grupie zawodnicy Grzego−
rza Stellaka: Kamil Karolkowski,
Radosław Milczarek, Tomasz Ci−
chocki, Michał Grzelak (na zdjęciu
od prawej), którzy startując w typowo
klubowej osadzie czwórki bez sterni−
ka zajęli drugie miejsce, za kombino−
waną osadą złożoną (na życzenie tre−
nera kadry) z zawodników trzech klu−
bów (Kalisz, Toruń i Bydgoszcz).
Również w tym samym biegu udany
start może odnotować następna osada
czwórki bez sternika: Arkadiusz Ur−
baniak, Hubert Różański, Paweł Sie−
miński, Przemysław Grzelak, którzy
zajęli IV miejsce. 

Pozytywną ocenę trenera kadry ju−
niorów otrzymali dwaj zawodnicy tre−
nera Andrzeja Petrykowskiego: Bar−
tosz Niedzielski i Krzysztof Lewan−

dowski, którzy wspólnie z zawodnika−
mi WTW Warszawa (ustalenie trenera
kadry) w osadzie czwórki bez sternika
zajęli III miejsce. 

Natomiast 5 maja wioślarze Płockie−
go Towarzystwa Wioślarskiego
i Szkoły Mistrzostwa Sportowego
wzięli udział w regatach w Bydgosz−
czy o Puchar Prezydenta Miasta.
I miejsce w dwójce podwójnej dziew−
cząt zdobyły zawodniczki trenera Łu−
kasza Olczaka: Lena Nowakowska
i Aneta Białaszek. Również III miej−
sce w tym biegu przypadło także za−
wodniczkom trenera Olczaka (Paulina
Reńda, Aleksandra Szczutowska).
Także III miejsce wywalczyła Magda
Śledzianowska na jedynce w kategorii
juniorek. 

Po przepięknej walce do ostatnich
metrów, osada ósemki juniorów młod−
szych trenera Jacka Karolaka minimal−
nie uległa osadzie bydgoskiej i zajęła
II miejsce (Salak Damian, Plewiński
Damian, Adamski Kamil, Kruszyński

Damian, Łaciak Andrzej, Olszowiec
Jakub, Olenderek Mateusz, Przedpeł−
ski Dawid, ster. Sokołowski Łukasz).
Również bardzo dobrze popłynęła
czwórka bez sternika juniorów młod−
szych, także trenera Karolaka, zdecy−
dowanie zajmując II miejsce (Bara−
nowski Łukasz, Kalwasiński Patryk,
Chojnacki Jakub, Felbórg Gabriel).
Na III miejscu także zakończyły swo−
je biegi osady dwójki bez sternika ju−
niorów młodszych (Salak Damian,
Plewiński Damian) i czwórki podwój−
nej juniorów młodszych (Czekaj Bar−
tosz, Mikołajewski Michał, Zajkow−
ski Kamil, Dorodek Mateusz), rów−
nież trenowane przez Jacka Karolaka.
Udział w tych zawodach był możliwy
dzięki wsparciu Urzędu Miasta Płoc−
ka i PKN Orlen.

Waldemar Rogowski
(sekretarz zarządu PTW)

Wioślarskie laury

Kolejne ligowe porażki piłkarzy
nożnych Wisły Płock dość szybko
przyniosły kolejną zmianę na stano−
wisku szkoleniowca nafciarzy. Po
Przemysławie Cecherzu, który w swo−
im debiucie odnotował porażkę z Zag−
łębiem Lubin 0:2 i miał kłopoty z uzy−
skaniem pierwszoligowej licencji,
obowiązki trenera objął 46−letni Cze−
sław Jakołcewicz (na zdjęciu). Szko−
leniowiec ten ma za sobą bogatą ka−
rierę piłkarską, m.in. 17 razy zagrał
w reprezentacji Polski, a w barwach
Lecha Poznań trzykrotnie zdobył mi−
strzostwo Polski. Występował także
m.in. w Fenerbahce Stambuł, duńskim
Odense, Warcie Poznań i Huraganie
Pobiedziska. Jako trener pracował
w Lechu Poznań, Kujawiaku Włocła−
wek, Unii Janikowo i ostatnio w ŁKS
Łomża. Z Kujawiakiem i Unią wy−
walczył awans z III do II ligi. Dotych−
czasowi trenerzy Przemysław Ce−
cherz i Mirosław Milewski pozostali
w sztabie pierwszego zespołu, jako
asystenci Czesława Jakołcewicza. 

Już w pierwszym spotkaniu trener Ja−
kołcewicz poczynił pewne zmiany
w ustawieniu zespołu. Szansę gry od
pierwszej minuty w wyjazdowym me−
czu z Cracovią Kraków otrzymał Irene−
usz Kowalski, który odwdzięczył się
trenerowi strzeleniem w 21. minucie
wyrównującej bramki, gdyż od 15. mi−
nuty nafciarze przegrywali 0:1 po strza−
le Marcina Bojarskiego. 

W grze zespołu z Płocka widać by−
ło więcej wiary i przekonania we
własne umiejętności, co zaowocowa−
ło w drugiej części meczu prowadze−
niem 2:1. Strzelcem okazał się Karol
Gregorek, który w poprzednich spot−
kaniach nie błyszczał w ataku, a w
Krakowie zagrał od pierwszej minuty
i w sytuacji bramkowej zachował
zimną krew. Mając „na plecach”
dwóch obrońców i bramkarza na
„krótkim słupku” zdołał trafić do
siatki. Radość płocczan trwała do 63.
minuty. Wtedy sędzia w interwencji
Roberta Gubca, dopatrzył się faulu
na Piotrze Bani i podyktował rzut
karny, który na gola zamienił sam
poszkodowany. Spotkanie zakończy−
ło się wynikiem 2:2 i przyniosło na−
dzieję wśród kibiców na pozostanie
drużyny z Płocka w gronie pierwszo−
ligowców. Rozkład punktów w dol−
nej części tabeli jest na tyle korzyst−
ny, że wiślacy nie tracą kontaktu
z rywalami, znajdującymi się na bez−
piecznych pozycjach. 

Kolejne spotkanie pod wodzą nowe−
go szkoleniowca Wisła rozegrała na
własnym stadionie ze świeżo upieczo−
nym zdobywcą Pucharu Polski – Groc−
linem Grodzisk Wielkopolski. Mimo,
że kibice zgromadzeni na stadionie
przy Łukasiewicza zobaczyli odmie−
nioną drużynę z Płocka, nie doczekali
się bramek. Mecz zakończył się remi−
sem 0:0. 

Nadal zatem płocczanie są zespo−
łem, który w rozgrywkach 2006/07
wygrał w lidze tylko dwa spotkania li−
gowe i to na dodatek z tą samą druży−
ną – Pogonią Szczecin. Obserwując
jednak ostatnie poczynania płocczan
na murawie widać, że tli się mała
iskierka nadziei. Trener Jakołcewicz
ma pomysł, jak wygrać pozostałe
spotkania rozgrywane w Płocku, a to
pozwoli pozostać w piłkarskiej elicie
Polski. Pomocny i nie bez znaczenia
jest także fakt, iż Wisła gra jeszcze na
własnym terenie z zespołami już zde−
gradowanymi za korupcję (Górnik
Łęczna i Arka Gdynia) oraz z ŁKS
Łódź, któremu nie grozi już ani spa−
dek, ani tytuł mistrza Polski. Wyjazdy
do GKS Bełchatów i Górnika Zabrze
pewnie punktów nie przyniosą, ale
z pewnością pozwolą szkoleniowcowi
na ocenę przydatności zawodników
w przyszłym sezonie. 

Do końca czerwca (przedłużanie
kontraktów) pozostało jeszcze kilka
dni, a już pojawiają się spekulacje na
temat ewentualnych transferów. Na
liście życzeń Zagłębia Lubin jest
m.in. płocki zawodnik Patryk Rach−
wał. On sam nie potwierdza ewentu−
alnego transferu do miedziowej jede−
nastki, ale nie trudno się domyślić, że
byłaby to duża szansa i wyróżnienie
dla najbardziej walecznego płockiego
defensora. P.N.

Jest poprawa, 
jest nadzieja
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Marina Murzynowo zaprasza płocczan na inaugurujące sezon żeglarski regaty
samotników, które odbędą się 26 – 27 maja na Wiśle w Murzynowie. Zaplano−
wano wyścigi w dwóch klasach: jachty kabinowe i otwartopokładowe. Początek
zawodów o godz. 10.

Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród (co przewidziane jest na godz. 18)
odbędzie się żeglarska biesiada i występ zespołu szantowego. (j)

Regaty w Murzynowie



12 Sygnały Płockie

*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*

W płockiej „osiemnastce” po raz ós−
my odbył się Międzyszkolny Konkurs
Plastyczny pt. ,,Kosmos w oczach
dziecka”, którego celem było szukanie
nowych i ciekawych rozwiązań pla−
stycznych, budzenie zainteresowania
kosmosem i literaturą na ten temat.

Na konkurs wpłynęło 190 prac pla−
stycznych ze szkół nr: 1, 6, 11, 18, 21,
Zespołu Szkół Nr 2, Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23,
szkół podstawowych w Łącku, Masze−
wie Dużym i Staroźrebach, MDK
w Płocku oraz POKiS.

Prace konkursowe jury, składające się
z nauczycieli szkoły, podzieliło na cztery
kategorie – w zależności od wieku uczest−
nika. Nagrody i wyróżnienia otrzymali:
wśród dzieci 7−8− letnich: Igor Mierzejew−
ski z MDK i Karol Kaczmarek z SP nr 6
w Płocku – I nagrody, Aleksandra Antkie−
wicz z SP nr 6 – II nagroda, Klaudia Kuź−
nicka z Maszewa – III nagroda. Wyróżnie−
nie otrzymała Marta Stępniak z MDK.

W kategorii dzieci 8−9 letnich I nagrody
otrzymali: Izabela Skierska z SP nr 23
i Sebastian Górecki z SP w Staroźrebach.
II nagrodę zdobyła Oliwia Klekowiecka
z SP nr 18, a III – Aleksandra Kosińska
z SP−21. Wyróżnienie przypadło Michało−
wi Łydkowskiemu z SP nr 11. 

Wśród dzieci 9−10−letnich najbardziej
podobały się prace Mateusza Klasia z SP
nr 18 i Mateusza Figata z SP nr 22 (I miej−
sca). Drugą nagrodę otrzymała Ola Pa−
rzuch z SP nr 22, a trzecią – Magda Wiś−

niewska również z SP nr 22. Wyróżnienie
otrzymała Maria Jóźwicka z SP nr 18.

W kategorii dzieci 10−11− letnich: I na−
groda – Anna Ignaczak z SP w Łącku, II
nagroda – Agnieszka Adamiak z MDK,
III nagroda – Daria Rogowska z SP w Ma−
szewie Dużym, wyróżnienie – Agata
Ignaczak z SP w Łącku.

Wśród dzieci 11−13− letnich I miejsce
zajęły prace Katarzyny Jędrzejewskieh
z MDK i Patrycji Wiśniewskiej z SP nr
22. II miejsce zajęła Marta Majerowska
z SP nr 22, a III – Ewelina Kowalska z SP
nr 22, zaś wyróżnienia otrzymali: Adrian
Klimuk z SP nr 18, Aleksandra Sadecka
z MDK, Agnieszka Kaczmarczyk z SP nr
18, Filip Woźniak z SP nr 18 i Joanna
Ostrowska z tej samej szkoły.

Prace oglądać można było na wysta−
wie pokonkursowej na terenie szkoły,
gdzie wszyscy zwiedzający mogli prze−
konać się, że kosmos nie jest wcale
czarny, ale kusi swoją tajemniczością
wszystkimi barwami tęczy. Młodzi ar−
tyści przedstawili w swoich pracach
planety, gwiazdy, całe galaktyki, drogę
mleczną, fantastyczne pojazdy kos−
miczne, a nawet nie odkryte jeszcze cy−
wilizacje.

Ceremonię wręczenia nagród laureatom
uświetnił występ młodych aktorów ze
szkolnego teatrzyku ,,Promyczek”; dzieci
zaprezentowały przybyłym gościom dwie
inscenizacje − ,,Chory kotek” i ,,Rzepkę”. 

Wszystkie nagrody zostały ufundowane
przez Urząd Miasta Płocka. I.J.

Kosmos w oczach dziecka

W ramach obchodów Międzynarodo−
wego ,,Dnia Ziemi” 20 kwietnia w płoc−
kiej „Osiemnastce” odbył się apel po−
święcony naszej planecie i jej proble−
mom. Tegoroczne obchody przebiegały
w naszym kraju pod hasłem ,,Ziemia
odzyskana”; dominowały tematy recy−
klingu i segregacji odpadów.

Uczniowie klas drugich pod kierun−
kiem Aliny Kapuścińskiej i Marzeny So−
bieckiej przygotowali dla kolegów i kole−
żanek z klas I – III inscenizację „Poś−
pieszmy na ratunek Ziemi”. Mali artyści
poprzez wiersze i piosenki wyrazili pro−
test przeciwko dalszemu niszczeniu obli−
cza Matki – Ziemi, zwrócili uwagę na
piękno naszej planety, sposoby ochrony
przed zanieczyszczeniami, konieczność

racjonalnego korzystania z jej zasobów
i dbania o czystość. W programie wyko−
rzystano piosenki Majki Jeżowskiej, mó−
wiące o naszej planecie, które znały
i śpiewały wszystkie dzieci nauczania po−
czątkowego.

„Dzień Ziemi” w szkole poprzedził
konkurs plastyczny pt. „Ziemia nasza pla−
neta” dla kl. II i ,,Turniej przyrodniczo−
ekologiczny ”dla klas III. Laureatami
konkursu plastycznego zostali: 

Natalia Chłopkowiak z kl. IIc, Anita
Wyrzykowska z kl. IId i Aleksandra Mos−
sakowska z kl. IIIc (I miejsca).

Natomiast zwycięzcy turnieju to: Maria
Jóźwicka i Sylwia Pejta z kl. IIIa.

Zwycięzcy otrzymali nagrody książko−
we o tematyce przyrodniczej, zakupione
ze środków Powiatowego Funduszu Och−
rony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
a pozostali uczestnicy dyplomy. I.J.

Dzień Ziemi
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Od kilkunastu lat dźwięk „Dzwo−
nu Pokoju” dla płockich maturzy−
stów oznacza koniec szkolnej bez−
troski, wejście w dorosłe życie.
W tym roku zabrzmiał 27 kwietnia
tuż po godz. 8. Wzniesiony z inicja−
tywy druha Wacława Milke
w 1989 r. obok pomnika 13. Straco−
nych dzwon ma znaczenie symbo−
liczne: z jednej strony przypomina o,
czasami bolesnej, historii kraju i na−
szego miasta, a z drugiej wyznacza
kierunek na przyszłość, w której
młodzi powinni kierować się zasadą
wolności i pokoju. 

– Stąd zabierzcie siłę, której nikt
wam nie odbierze – powiedział do
młodzieży druh Milke, który mimo
podeszłego wieku, problemów z cho−
dzeniem, nie wyobrażał sobie, aby
w tym dniu nie spotkać się z młodzie−
żą. – Wszystkiego najlepszego, żeby−
ście nigdy nie przeżywali tego, co na−
sze pokolenie. 

Druh przypomniał też smutną histo−
rię tego miejsca, gdzie 18 września
1942 roku stanęło 13 szubienic, pod
które Niemcy spędzili mieszkańców
Płocka (wówczas był to plac przy ul.
Niecałej). Chwilę potem dokonali eg−
zekucji 13 polskich patriotów. 

22 sierpnia 1945 r. Miejska Rada
Narodowa w Płocku uchwaliła, żeby
miejsce straceń zabezpieczyć mu−
rem. W 1967 r. odsłonięto pomnik
wg projektu Stanisława Lisowskie−
go, który stoi do dziś, z cieniem
symbolicznej postaci oraz 13 ele−
mentami plastycznymi wkompono−
wanymi w masyw betonowej ściany.
Na kwadratowych tablicach nie zna−
lazły się wówczas nazwiska ofiar.
Nazwiska, po wcześniejszym
oczyszczeniu tablic, zostały umiesz−
czone dopiero w ubiegłym roku, tuż
przed 64. rocznicą mordu. 

Obecny na spotkaniu prezydent
Płocka Mirosław Milewski, który zło−
żył wcześniej kwiaty pod pomnikiem
ofiar, życzył młodzieży udanych egza−
minów i wyborów w dorosłym życiu,
zgodnych z własnymi zainteresowa−
niami, a nie z panującymi modami.
Uroczystość poprowadzili uczniowie
Zespołu Szkół Budowlanych nr 1. 

Na Placu 13. Straconych od kilku
lat zbierają się również uczniowie
ostatnich klas gimnazjalnych, którzy
wkrótce zastąpią w szkolnych ławach
swoich dorosłych kolegów. W tym
roku pod „Dzwonem Pokoju” spotka−
li się o godz. 9. (rł)

Stąd zabierzcie siłę

Liczy się słowo, ruch ciała i muzy−
ka. – Dzięki temu nasi podopieczni
uczą się długich tekstów i świetnie
się bawią. Nawet te osoby, które
wcześniej nie były w stanie zapamię−
tać kilku słów, teraz w jednym przed−
stawieniu grają dwie, a nawet trzy
postacie – zapewnia Bańka – Słowi−
kowska, która jest nie tylko przed−
stawicielem organizatora przeglądu,
ale również założycielem grupy tea−
tralnej „Bajkoludy” i twórcą spekta−
kli. Grupę, która powstała przed
czterema laty, założyła wspólnie
z Radkiem Witkowskim, również pe−
dagogiem Zespołu Szkół Oświato−
wych Specjalnych nr 7. Witkowski –
reżyser i twórca oprawy muzycznej
spektakli dodaje: te bajki uczą ich
samoobsługi, uczą jak radzić sobie
w życiu, na co dzień. 

„Bajkoludy” to nie tylko zabawa i te−
rapia; to już poważna grupa (licząca od
20 do 25 osób, w wieku od 10 do 19 lat
z różnymi niepełnosprawnościami)
z bagażem nagród i wyróżnień. W 2005
roku za bajkę muzyczną „Kot w butach”
zdobyli główną nagrodę na Przeglądzie
Twórczości Osób Niepełnosprawnych
„Radość Tworzenia” w Warszawie. Po−
kazywali ją potem w Teatrze „Na Woli”
i w Parku Łazienkowskim. Pod koniec
ubiegłego roku zdobyli wyróżnienie za
„Nie ma tego złego...” – bajkę, którą po−
kazali podczas płockiego przeglądu pt.
„Człowiek jest królem sztuki” 27 kwiet−
nia w sali widowiskowej Spółdzielcze−
go Domu Kultury. W przeglądzie brało
udział 10 zespołów z płockich placó−
wek: warsztatów terapii zajęciowej,
szkół i przedszkoli specjalnych oraz in−
tegracyjnych. (rł) 

Teatr to doskonała forma terapii – zapewnia Anna Bańka –
Słowikowska pedagog w ZSOS nr 7 i współorganizator Prze−
glądu Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych w Płocku

Bajki dla życia
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O przygotowaniach pisaliśmy kilka
tygodni temu. Przypomnijmy tylko, że
aktor Mariusz Pogonowski, pomysło−
dawca i założyciel Teatru Per Se, po−
wołał do życie Stowarzyszenie Teatru
Per Se, które z kolei zdobyło pieniądze
z Urzędu Miasta na wspomniany pro−
jekt rocznych warsztatów i pokazów
teatralnych w wykonaniu płockiej
młodzieży. 

27 maja w opuszczonym kinie „Dia−
na” odbyła się premiera. Pierwsze
wrażenie zrobiła sala – surowa, jakby
zdematerializowana. Doskonałe miej−
sce na prezentacje form alternatyw−
nych (aż dziw bierze, że nikt o tym nie
pomyślał wcześniej). Sala kipiała od
widzów, scena kipiała od aktorów. By−
ło ich tam chyba z pół setki – ucznio−
wie Ekonomika, V LO, Małachowian−
ki, Jagiellonki, Gimnazjum nr 8 i Do−
mu Pomocy Społecznej. To było dru−
gie wrażenie. Trzecie to już sam spek−
takl, na który szedłem bez żadnego na−
stawienia wiedząc, że eksperymenty
zawsze mają szczytne założenia, ale
potem wychodzi różnie. I... świetnie
się bawiłem. Dzieciaki nie dość, że do−
brze się bawiły to i brawurowo radziły
sobie na scenie. Doskonałym pomy−
słem było wykorzystanie scenek z ży−
cia codziennego, nie szukanie na siłę

tematów tylko branie ich z życia. Mie−
liśmy zatem t’love, czyli młodzieńczą
miłość i szczeniacką nienawiść, lęki
szkolne i leki depresyjne, były nowe
media i stara prowincja – wszystko to
czym żyją młodzi ludzie, co ich cieszy
i co przeraża. Brawa dla reżysera za
sprawne ujęcie scen w całość i spięcie
ich sceną z drwalem i zakochaną
w nim sierotką. Choć była zupełnie
„od czapy”, jej absurdalność doskona−
le wpisywała się w konwencję. Świet−
ny był też pomysł z wprowadzeniem
Kwestarza, który bezceremonialnie
„kroił” sceny swoim wejściem i mil−
cząc wymuszał na aktorach wrzucenie
kilku drobnych do puszki. 

Udało się zrobić coś dobrego, kawał
sztuki i dobrej roboty pedagogicznej.
Projekt zrobił rzecz wydawałoby się
mało prawdopodobną; nie tylko połą−
czył młodzież z kilku płockich liceów,
ale zintegrował ich również z miesz−
kańcami DPS. Stali się jedną grupą te−
atralną.

To jeden, obok artystycznego, z naj−
ważniejszych sukcesów projektu już
na starcie. Z niecierpliwością czekam
na następne pokazy, do przygotowania
których zaangażowani zostali m.in.
Krzysztof Misiak i Paweł Gładyś. Ko−
lejna odsłona 25 maja. (rł)

Sceny z życia licealisty, przerywane traktatem o rąbaniu drze−
wa na żywo i punkowo−metalową demolką tego, co jeszcze po−
zostało z kultowego kina „Diana” – ruszył projekt „Teatr i ja”

Teatr, love & rock’n’roll

Czy Pan Prezydent jest dobrym
pracodawcą? Czy pyta księdza
o zdanie w jakiś sprawach? Czy roz−
mawiacie o aborcji, lustracji? – py−
tali, w większości młodzi ludzie, ks.
Romana Indrzejczyka, kapelana Pre−
zydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
Ks. Indrzejczyk przyjechał do Płoc−
ka 28 kwietnia, aby wygłosić wykład
pt. „Czy świat współczesny ma jesz−
cze potrzeby duchowe?” Podczas
spotkania w Towarzystwie Nauko−
wym Płockim odpowiadał na pytania
ze spokojem, ale nie zawsze wprost.
– Nie jestem niczyim człowiekiem.

Służę człowiekowi, patrzę na czło−
wieka. Jestem księdzem. A celem
księdza jest modlić się z... i za... i ja
to robię. No i jeszcze słuchać, tego
co mówi człowiek i jego dusza – mó−
wił w odpowiedzi na pierwsze pyta−
nie. O samym Lechu Kaczyńskim
powiedział: – Stara się być dobrym
prezydentem. Jest gorliwym, sumien−
nym i uczciwym człowiekiem.

Dodał, że o lustracji nie rozmawiał
z Prezydentem, choć sam uważa, że
jeśli ktoś ma coś na sumieniu powi−
nien się do tego przyznać i poprosić
o wybaczenie tych, których skrzyw−

dził, a nie czekać na to, aż zajmą się
tym media. 

76−letni ks. Roman Indrzejczyk jest
kapłanem od 1956 roku. Dwa lata temu
został kapelanem prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego i rektorem kaplic prezy−
denckich. Wcześniej pracował w dusz−
pasterstwie w Drwalewie, Grodzisku
Mazowieckim, w warszawskich ko−
ściołach św. Aleksandra, Nawiedzenia
NMP. Przez 20 lat był kapelanem Szpi−
tala Psychiatrycznego w Tworkach
i proboszczem tamtejszej parafii św.
Edwarda, a przez następnych 18 lat, do
przejścia na emeryturę w czerwcu
2004 r. – był proboszczem parafii
Dzieciątka Jezus na warszawskim Żo−
liborzu. (rł)

To tytuł najnowszego tomiku wier−
szy Krzysztofa Bieńkowskiego, który
promował m.in. w kościele św. Woj−
ciecha. To ten kościół, a raczej proces
budowy, wyłaniania się świątyni z su−
rowej materii żelaza, betonu i cegły
zainspirował poetę. 

Na okładce poetyckiego tomiku
„Surowy kościół” obok nazwiska
poety pojawia się nazwisko płockie−
go fotografa – Jana Drzewieckiego.
Liryka przeplatana fotografiami to
nie novum w wydawnictwach poetyc−
kich, ale tu po raz pierwszy obie for−
my przekazu – słowo i obraz, który
zwykle był tylko estetycznym dodat−
kiem – stawiane są na równi. – Krzyś
nie bał się tego i jestem mu za to
wdzięczny – mówił Drzewiecki pod−
czas drugiej promocji „Surowego
Kościoła” w Muzeum Mazowieckim
(25 kwietnia). – Starałem się pisać
nie gorzej niż on fotografował – od−
powiadał Bieńkowski. 

O ile podjęcie przez laureata Mię−
dzynarodowego Konkursu Poetyckie−
go „Ewangeliczny Pasterz”, poświęco−
nego pamięci papieża Jana Pawła II,
tematu sakralnego nie dziwi, o tyle
obecność przy projekcie Jana Drze−
wieckiego już tak. Kojarzony raczej
z poetyką dnia codziennego, odważny−
mi aktami czy fotograficznymi burle−
skami, mocno zaskoczył. – Dotąd ist−
niałem jako fotograf niegrzeczny. Te−
raz mam szansę odkupić swoje winy –
żartował. 

Kościół w fotografiach Drzewiec−
kiego jest zimny, odległy. Dopiero
tam, gdzie niebo kroi kształt okien nie
przesłoniętych czarną folią, gdzie kon−
tur świątyni tnie absolut nieba, a krzyż
przypominający szkielet wgryza się
w surową cegłę czuć „przyspieszone
bicie serca/ prezbiterium”. 

U Bieńkowskiego widać fascynację
samym procesem (kiedy staję obok i...
patrzę). Interesuje go każdy szczegół
„fizjonomii”. Każde „puk−puk” płyną−
ce z placu budowy wzbudza zachwyt.
Nawet szpetne obicia pustych okien to
„foliowe żagle”, które wypełnia wiatr. 

Drugą część tomiku stanowią wiersze
bardziej osobiste, związane m.in. z pol−
skimi świętami kościelnymi i te przema−
wiają bardziej do wyobraźni („Wielkanoc
2006...”, „Otwieranie drzwi”, „Wilgotne
myśli”). Pokazują święto w kontekście
czynności codziennych, gdzie ducho−
wość przytłacza proza życia („Wieki Ty−
dzień Gospodyń Domowych”). 

Jan Drzewiecki (1951 r.) jestem
członkiem Płockiego Towarzystwa
Fotograficznego (PTF), Związku
Polskich Artystów Fotografików
(ZPAF) oraz Fotoklubu Rzeczpospo−
litej Polskiej (AFRP). Na spotkaniu
promocyjnym otrzymał też honoro−
wą legitymację płockiego oddziału
SAP. Krzysztof Bieńkowski
(1955 r.) autor kilku tomików wier−
szy oraz ponad stu recenzji krytycz−
noliterackich jest członkiem ZLP
i SAP. (rł)

Surowy kościół

Kapłan Prezydenta
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Praca archeologa kojarzy się nam
z pracami wykopaliskowymi, mozol−
nym systematycznym i pieczołowicie
dokumentowanym odkrywaniem hi−
storii zapisanej w ziemi przy użyciu
wspomnianych narzędzi. Po co więc
archeologowi samolot? Okazuje się, że
czasami dużo więcej widać z nieba.
Wyobraźmy sobie zawieszone nisko
nad horyzontem słońce, które powo−
duje powstawanie tzw. długich cieni,
które podkreślają nawet minimalne
zróżnicowanie powierzchni (określa−
nych w archeologii wyróżnikami). Po−
dobne efekty możemy uzyskać przy
obserwacji z nieba powierzchni ziemi
pokrytej śniegiem, spadzią lub zalanej
roztopami. Te zróżnicowania to naj−
częściej (obok działalności samej na−
tury) wynik działalności naszych
przodków, którzy wznosili wały ziem−
ne, drewniane lub kamienne, usypy−
wali kopce grzebalne lub przeciwnie,
kopali głębokie rowy obronne, czy
zagłębione w ziemię budynki miesz−
kalne. Ślady te bywają najczęściej nie−
zauważalne przy obserwacji z po−
wierzchni ziemi, natomiast z powie−
trza widać je jak na dłoni. O historii ar−
cheologii lotniczej, która w Polsce ob−
chodzi swoje 80 urodziny, opowiada
najnowsza wystawa w Spichlerzu, pre−
zentująca osiągnięcia i metody foto−
grafowania stanowisk archeologicz−
nych z lotu ptaka, od lat dwudziestych
ubiegłego stulecia po współczesność.

Swoje istnienie archeologia lotnicza
zawdzięcza dwóm wynalazkom – ma−
szynom latającym i fotografii, ale
prawdziwy rozwój nastąpił – paradok−
salnie – w czasie I wojny światowej.
Spowodował go gwałtowny w owym
czasie wzrost liczby lotów zwiadow−
czych dla celów militarnych, podczas
których przypadkowo fotografowano
także obiekty archeologiczne, a arche−
olodzy uzyskiwali niejednokrotnie do
nich dostęp. 

W Polsce pierwszymi tego typu fo−
tografiami były zdjęcia lotnicze wy−
konane przez pilotów garnizonu
w Pucku na prośbę prof. Józefa Ko−
strzewskiego, przedstawiające neoli−
tyczną osadę w Rzucewie na Pomo−
rzu Gdańskim. Nie ustępowaliśmy

wówczas światu, biorąc pod uwagę,
że Anglik O.G.S. Crawford – zwany
„ojcem” archeologii lotniczej – swoją
działalność rozpoczął w 1922 r. Naj−
bardziej znanymi do dzisiaj z terenu
Polski są fotografie z lat 30−tych XX
wieku, przedstawiające teren wyko−
palisk w Biskupinie. O tyle ważne, że
konstrukcje drewniane, które są na
nich widoczne, już dziś nie istnieją za
sprawą zniszczeń dokonanych w cza−
sie II wojny światowej. W 1935 r.
w Biskupinie do rozpoznania stano−
wisk zastosowano mały balon bezza−
łogowy, rok później – balon załogo−
wy „Pomorze”, a w 1937 r. – wojsko−
wy balon obserwacyjny na uwięzi.
Zdjęcia wykonane zostały na szkla−
nych płytkach – takich samych, ja−
kich używał w tym czasie w Płocku
dr Aleksander Maciesza – zachowują−
cych do dziś doskonałą jakość. Zdję−
cia te prezentowane są na płockiej
wystawie. Podobnie jak te z „Akcji
helikopterowej” z lat 1958 – 1969
związanej z uroczystymi i szeroko za−
krojonymi państwowymi obchodami
1000−lecia Państwa Polskiego. 

Po roku 1958 do wykonywania zdjęć
zaczęto używać helikopterów. Pierwsze
praktyczne zastosowanie helikopter
znalazł na przełomie 1958/59 r., kiedy
to dokonano badań zwiadowczych na
polach bitwy pod Grunwaldem. Kilka
miesięcy później przystąpiono zaś do
zdjęć lotniczych grodzisk mazowiec−
kich, również z helikoptera. 

Wystawa ”80 lat archeologii lotni−
czej” prezentowana jest w dwóch czę−
ściach: w Spichlerzu przy ulicy Kazi−
mierza Wielkiego 11b oraz w patio ka−
mienicy przy ulicy Tumskiej 8. Obok
eksponatów wieloletniej pracy archeo−
logów, podziwiać można również uży−
wane przez nich sprzęty: kamery prod.
ZSRR z l. 50−tych XX w. służące do
fotogrametrii, aparaty fotograficzne
oraz 3,5−metrowy model samolotu za−
wieszony pod sklepieniem patio. 

Wystawa została przygotowana we
współpracy z Państowywm Muzeum
Archeologicznym w i Instytutem Ar−
cheologii i Etnologii PAN w War−
szawie. Czynna będzie do połowy
sierpnia. (rł)

Szpadel, szpachelka, szczotka i pędzel – to atrybuty prawdziwego
archeologa. Do tego zestawu należy dorzucić jeszcze... samolot.

Podniebna archeologia

Gdyby okręty wojenne były choć
w ułamku podobne do tego z obrazu
Głowali, to być może ludzie nie prze−
staliby się od razu zabijać, a wojny nie
nabrały od tego sensu, ale z pewnością
byłyby piękniejsze. Gdy patrzę na ko−
ściół „Matki – Bożej – Aniołka Stró−
ża” i „Sanktuarium w Świętej Lipce/
wieków przyciąg pielgrzymów” to
wiem, że te świątynie muszą podobać
się Tam na Górze i że Bóg na pewno
szykuje artyście niebiańską pracow−
nię, na wzór tej, którą ma w Miszewie
Murowanym. No, może nieco wię−
kszą. Nie oznacza to, że Głowali
spieszno na tamten świat, wręcz prze−
ciwnie, nadal jest w świetnej formie fi−
zycznej i artystycznej. 

Jego obrazy jak zawsze urzekają ko−
lorem i kompozycją. W a.r.t. mogliś−
my zobaczyć prace z początku drogi
twórczej artysty, jak i z ostatnich lat.
To fantastyczne witraże na płótnie, ko−
ścioły, cerkwie, budowle świeckie
i kwiaty malowane przy użyciu przy−
rządów geometrycznych, często włas−
nej roboty. Zupełnym zaskoczeniem
i odkryciem były dla mnie obrazy
święte i te malowane na szkle. Choć
latami wisiały na ścianach Domu Po−
mocy Społecznej w Miszewie Muro−
wanym, dopiero teraz mogliśmy je zo−
baczyć. A jego „niebieski” i „czerwo−
ny” Chrystus zawładnął moją wyo−
braźnią na wiele dni. 

Dlatego warto było wybrać się do
Rogatek Dobrzyńskich... Dotknąć te−
go magicznego świata tworzonego od
kilkunastu lat przez jednego z najbar−
dziej utytułowanych twórców z kręgu
„Oto Ja”, ikony Płockiego Zagłębia
Sztuki Naiwnej i Art Brut. To dopie−
ro jego druga indywidualna wystawa
(wcześniejsza też była w a.r.t.), choć
nazwisko Głowala swojsko brzmi już
zarówno na krakowskim Kazimierzu
(jego prace pokazuje tamtejsza Gale−
rii d’Art Naif Leszka Macaka), nad
Brdą (jest laureatem ogólnopolskiego
konkursu malarskiego im. Teofila
Ociepki w Bydgoszczy) czy na Zam−

ku Ujazdowskim (Centrum Sztuki
Współczesnej). Wkrótce usłyszy
o nim Bratysława i cała Europa. 24
czerwca Muzeum Narodowe w stoli−
cy Słowacji otworzy 8 Triennale
Sztuki Naiwnej Art Insita 2007,
gdzie zostanie pokazanych pięć obra−
zów płockiego artysty. Insita jest or−
ganizowaną od 1966 roku międzyna−
rodową wystawą sztuki naiwnej, art
brut i outsider art. To jedyna taka wy−
stawa na świecie. Czy wróci z niej
z nagrodą? Miejmy nadzieję, ale sa−
mo uczestnictwo w wystawie to duża
nobilitacja. 

Wystawę w Rogatkach Dobrzyń−
skich zorganizowało Stowarzyszenie
„Oto ja”. Prace pochodziły z kolekcji
DPS w Miszewie Murowanym i Płoc−
kiego Ośrodka Kultury i Sztuki. To
była pierwsza z cyklu indywidualnych
wystaw artystów z Płockiego Zagłębia
Sztuki Naiwnej i Art, Brut. Wystawie
towarzyszył katalog wg projektu Mi−
kołaja Łakomskiego, wybór pocztó−
wek i plakat, które można było kupić
podczas zwiedzania wystawy. 

Kolejna wystawa z kolekcji „Oto
ja” planowana jest na ostatni piątek
czerwca. (rł)

Za miesiąc prace Tadeusza Głowali oglądać będzie cała Eu−
ropa. My mieliśmy szansę podziwiać jego twórczość przez trzy
tygodnie w galerii a.r.t. Kto przegapił, niech żałuje. 

Artysta Malarz 
Wielobranżowy

Zawsze nienagannie ubrany i elegancki Tadeusz Głowala przed Rogatkami Dobrzyńskimi
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W a.r.t. pokazanych zostało kilkadziesiąt
prac artysty, malowanych od 1992 roku 
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1 maja uroczyście rozpoczął się kolejny
sezon płockich wioślarzy. – To 125. sezon
– przypomniał Grzegorz Stellak, prezes
Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego.

Na uroczystość, oprócz wioślarzy
i żeglarzy z Płocka, przybyli również
członkowie najstarszego w Polsce War−
szawskiego Towarzystwa Wioślarskie−
go oraz władze miasta i przedstawiciele
Orlenu.

– To ważny sezon dla płockich wiośla−
rzy, gdyż muszą się oni dobrze przygoto−
wać do olimpiady – mówił zastępca prezy−
denta Piotr Kubera. – Mamy nadzieję, że
w Pekinie będzie również reprezentacja
z naszego miasta. 

Piotr Kubera przypomniał, że władze
miasta nagradzają najlepszych sportow−
ców. Co roku przyznawane są specjalne,
kilkutysięczne nagrody oraz stypendia dla
najlepszych. – Połowę z nich zdobywają
wioślarze – mówił zastępca Prezydenta.

– Mamy wielkie ambicje, aby na
olimpiadzie w Pekinie Polskę repre−
zentowało siedem osad – dopowiadał
Ryszard Stadniuk, prezes Polskiego
Związku Towarzystw Wioślarskich.
– Wierzę, że wśród nich będą również
płocczanie. Do tej pory to właśnie oni
mieli wielkie osiągnięcia w polskim

wioślarstwie. Mam nadzieję, że i teraz
tak będzie.

Jak co roku, podczas otwarcia sezonu
zostały przyznane tzw. kółka olimpij−
skie. Najmłodsi wychowankowie klubu
dostali pierwsze kółko, a starsi – drugie
i trzecie. Przyznawane są one za sukce−
sy osiągnięte w 2006 roku. 

Kulminacyjnym punktem imprezy był
chrzest dwóch łódek. Ich zakup sfinan−
sował Urząd Miasta. Matką chrzestną
została Anna Guzior, wielokrotna mi−
strzyni Polski, uczestniczka Mistrzostw
Świata. Nowa czwórka bez sternika kla−
sy olimpijskiej otrzymała imię „Ewka”
na cześć dyrektor ratuszowego Wydzia−
łu Oświaty – Ewy Adasiewicz. 

Druga łódź, ósemka, ma 40 lat, ale dla
członków Towarzystwa ma – jak sami
przyznają – wartość turystyczno−szkole−
niową. „Honia” dostała imię na cześć
Honoraty Motylewskiej – wielokrotnej
mistrzyni Polski i świata. 

Niestety, z powodu złej pogody nie
odbyły się coroczne biegi propagando−
we. – Po raz pierwszy od wielu lat, aura
nam nie dopisała – nie krył rozczarowa−
nia Grzegorz Stellak.

Sponsorem całej imprezy byli: Urząd
Miasta Płocka oraz PKN Orlen. M.D.

Do wioseł: start!

– oto nowy rekord Guinnessa w 24−go−
dzinnej jeździe na ergometrze wioślar−
skim. Ustanowiło go 12 płocczan.

Wszystko rozegrało się 1−2 maja na Sta−
rym Rynku. Przed godz. 17, we wtorek na
ergometrze zasiadły znane osoby, a wśród
nich m.in.: prezydent Mirosław Milewski,
jego zastępcy, przedstawiciele policji, Ma−
riusz Pudzianowski, wielu olimpijczyków,
głównie mających swoje korzenie w wio−
ślarstwie, słynny bokser Grzegorz
Skrzecz, dziennikarze. Wszyscy ubrani
w czarne, specjalnie na tę okazję przygoto−
wane, koszulki. Ale to była tylko zabawa. 

Prawdziwa próba rozpoczęła się pun−
ktualnie o godz. 17. Wtedy do walki przy−
stąpiło 12 śmiałków. Podzielili się oni na

grupy wiekowe. W najmłodszej popłynę−
li: Jacek Koziński, Robert Walczykowski,
Michał Szlachta i Kamil Wodzyński.
W kolejnych grupach płynęli: Jacek Karo−
lak, Zbigniew Półtorak, Marek Chądzyń−
ski, Bogdan Guzior, a w najstarszej: Hen−
ryk Szlachta, Piotr Winczura, Jan Sko−
wroński i Jacek Wróblewski. 

Każda grupa zmieniała się na ergome−
trze co dwie godziny. W sumie 12 zawod−
ników miało do pokonania dystans 363
km – nieoficjalny rekord. Jako pierwszy
na ergometrze zasiadł Jacek Koziński,

który z ramienia Stowarzyszenia Klubu
Olimpijczyka w Płocku organizował
przedsięwzięcie. Później zawodnicy zmie−
niali się co dziesięć minut. Na początku
wszystko szło doskonale, było w miarę
ciepło i dopisywała publiczność. Najgor−
sza była noc; zrobiło się wtedy zimno,
temperatura sięgała prawie zera. Ale trze−
ba było płynąć dalej. Przed południem, 2
maja, gdy wydawało się, że wszystko co
najgorsze jest już za zawodnikami, wy−
czerpały się baterie w komputerze w ergo−
metrze. Stało się to wcześniej, niż wynika−
ło z normy. Być może dlatego, że na dwo−
rze było zimno i zbyt duża wilgotność.
Niestety, nie było możliwości wymiany
baterii w trakcie pracy ergometru bez stra−

ty zapisanych w nim informacji. Całe
szczęście, że na głównym komputerze ze−
gar pracował w dalszym ciągu. Dzięki te−
mu – po wymianie baterii – zawodnicy
mogli płynąć dalej. A im bliżej było do
godz. 17, czyli do zakończenia próby, na
rynek przychodziło coraz więcej kibiców,
którzy zagrzewali do walki. Gdy wybiła
godz. 17 brawom i okrzykom radości nie
było końca. Aby jednak rekord został uz−
nany przez Biuro Rekordów Guinnessa
w Londynie, trzeba teraz wszystko do−
kładnie opisać i udokumentować. (m.d.)

392 kilometry i 162 metry 
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Kolejny sukces odniósł Zespół Tanecz−
ny „Impresja” Szkoły Wyższej im. Pawła
Włodkowica. 

28 kwietnia br. tancerki zajęły trzy
I miejsca w 3 kategoriach wiekowych na
III Mistrzostwach Pomorza Zespołów
Cheerleaders w Słupsku. 

Wśród 30 zespołów i 6 duetów płoc−
czanki były najlepsze, zarówno w star−
szej, jak i w średniej grupie. W najmłod−
szej kategorii wiekowej palmę pier−
wszeństwa zdobył płocki duet IMPRE−
SKA w składzie: Adrianna Sylwe−
strzak i Martyna Dembkowska.

Choreografem zespołu jest Katarzy−
na Sylwestrzak. (j)

Trzy złote medale

XIV Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski Seniorów, Juniorów i Kadetów
w Taekwondo GTF zorganizowano
w tym roku w Zawierciu k/ Częstochowy.
Współzawodnictwo odbywało się w for−
mułach walki przerywanej i ciągłej, ukła−
dów formalnych tradycyjnych, układów
otwartych dowolnych oraz technik spe−
cjalnych.

W najważniejszych w kraju zawodach
wystartowało 340 zawodników i zawod−
niczek (w ubiegłym roku 135), reprezen−
tujących 24 kluby z całego kraju i spoza
granic RP. Nie zabrakło rodzimego klubu
LKS Puncher Płock, na razie reprezento−
wanego przez jednego, najbardziej do−
świadczonego zawodnika, instruktora
i prezesa klubu Piotra Maślankę, który
startował w wadze 78 kg, formuły walki
ciągłej.

Kategorię tę reprezentowało 15 zawod−
ników. Piotr stoczył cztery efektowne
walki z zawodnikami reprezentującymi
kluby: „Orient” Częstochowa (gospodarz
imprezy), „Shinergy Team” Wiedeń Au−
stria, LKSW „Dan” Lublin i KSW Szcze−
cinek, trzy z nich rozstrzygając na swoją
korzyść i przegrywając nieznacznie w fi−
nale. W czasie ostatniej walki, w wyniku
zastosowania przez przeciwnika niedoz−
wolonej techniki, odniósł bolesną kontu−

zję nogi, która w dużym stopniu obniżyła
jego możliwości szybkościowe i rucho−
we. Dokończył jednak walkę. Pierwszy
w historii miasta medal w tej dyscyplinie,
w takiej rangi krajowym turnieju jest ży−
ciowym sukcesem zawodnika, znanego
dotychczas głównie ze współzawodnic−
twa w kick−boxingu, gdzie czterokrotnie
stawał na najniższym stopniu podium MP
Seniorów. W przygotowaniach do startu
płockiego zawodnika będącego obecnie
studentem Szkoły Wyższej im. Pawła
Włodkowica pomógł sponsor firma budo−
wlana „Henczke”. (j)

Mamy wicemistrza taekwondo
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Przenikliwe zimno nie wystraszyło
płocczan, którzy tłumnie przybyli 1 ma−
ja na Stary Rynek. Po zimowej przerwie
chętnie biesiadowali na imprezie pod
nazwą „Grillove przeboje”, która do tej
pory odbywała się jako Międzynarodo−
wy Dzień Kaszanki. Organizatorami by−
ła firma Peklimar oraz Płocki Ośrodek
Kultury i Sztuki. 

Wszystko rozpoczęło się od poka−
zów mistrzów capoeiry, potem była
samba, koncert Orkiestry Baducado−
wej i występ zespołu Fiesta Loca. Ca−
łość poprowadził Krzysztof Tyniec,
który nie miał chwili wytchnienia, bo
gdy nie stał na scenie, to za kulisami
rozdawał liczne autografy. 

Jak na grillową imprezę przystało, nie
mogło zabraknąć swojskich przysmaków.
Za porcję kaszanki z bułką płocczanie
musieli zapłacić 2 zł, za kiełbaskę – 3 zł,

a za karkówkę – 5 zł. Każdy kto dokonał
zakupu dostawał kupon, który brał udział
w losowaniu. Do wygrania były koszulki,
a także trzy wielkie kosze ze świeżutkimi
produktami Peklimaru. (m.d.)

Grill w gorących rytmach

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I

M
IC

H
A

Ł
 Z

IE
L

IŃ
SK

I

Setki niebieskich baloników pole−
ciało w niebo na Starym Rynku.
A wszystko z okazji Światowego Dnia
Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci. Przed
ratusz przybyły dzieci z płockich pla−
cówek oświatowych: jedenastu przed−
szkoli, jedenastu szkół podstawowych,
trzech gimnazjów oraz z Ośrodka
Opiekuńczo−Wychowawczego. 

Całość poprowadziła znana płocka
aktorka Grażyna Zielińska.– Niech
każdy z dorosłych i dzieci pamięta
o trzech słowach: zobacz, usłysz, po−
wiedz – mówiła ze sceny. – Zobacz, że
ktoś jest krzywdzony. Usłysz, gdy pła−
cze. Powiedz komuś, kto może pomóc.

To hasło ogólnopolskiej kampanii
realizowanej przez fundację Dzieci
Niczyje. Celem akcji, do której włą−
czył się również Płock, jest zwrócenie
uwagi wszystkich i uwrażliwienie na
problem przemocy fizycznej wobec

dzieci oraz przekazanie informacji na
temat skutecznych form pomocy. Na
płockich ulicach pojawiły się plakaty
i billboardy związane z kampanią.
Oprócz tego w placówkach oświato−
wych, ośrodkach pomocy społecznej,
przychodniach lekarskich i sądach roz−
prowadzane były materiały edukacyj−
no−informacyjne.

Impreza przed ratuszem, 27 kwiet−
nia, była częścią Wielkiego Tygodnia
Dobra. Każdy dzień miał swoje prze−
słanie. Dzieciaki obchodziły więc
dzień uprzejmości, przyjemnego ucz−
nia/dziecka, łagodności, miłości czy
uśmiechu. 

Na zakończenie akcji – 29 kwietnia
– w katedrze odbył się koncert Płoc−
kiej Orkiestry Symfonicznej pt. „.. ser−
com, które słyszą...”. Wziął w nim
udział znany prezenter telewizyjny
Maciej Orłoś. (m.d.)

Niebiesko nad ratuszem

to prawidłowe hasło, jakie należało
dostarczyć do redakcji, po rozwiąza−
niu krzyżówki w wielkanocnym nu−
merze „Sygnałów Płockich”. Spoś−
ród ponad setki nadesłanych haseł
nagrody wylosowaliśmy dla: Urszuli
Zalewskiej z ul. Gwardii Ludowej
(odkurzacz), Ireny Janowskiej z ul.
Armii Krajowej (robot kuchenny),
Magdaleny Łaszek z ul. Królewiec−
kiej (suszarka do włosów), Heleny
Leszczyńskiej z ul. Orlińskiego
(czajnik elektryczny), Andrzeja Ol−
szewskiego z ul. Wolskiego (radio−

magnetofon), Dominiki Tomasik
z ul. Jesiennej (Tajemnice historii
Polski), Marii Góral z ul. 3 Maja (W
80 stron dookoła Płocka), Karola
Chojnackiego z ul. Piłsudskiego
(Encyklopedia tradycji polskich).
Upominki otrzymują: Ewa Dolecka
z ul. Rzecznej, Elżbieta Pilewska
z ul. Kwiatowej i Jadwiga Kisiel
z al. Kobylińskiego. 

Po odbiór nagród zapraszamy do re−
dakcji „Sygnałów” w ratuszu (Stary
Rynek 1, pok. 220) w godzinach pracy
Urzędu Miasta. (j)

sygnaly@ump.pl

Cytat
numeru

Nawet gdybyś dał czło−
wiekowi wszystkie wspa−
niałości świata, nic mu to
nie pomoże, jeśli nie ma
przyjaciela, któremu móg−
łby o tym powiedzieć.

C.E. GoetheJA
N

U
SZ

 K
U

K
L

E
W

IC
Z

W Centrum nad Wisłą stanął
potężny dinozaur z trzema ro−
gami. Triceratops był jednym
z ostatnich dinozaurów, jakie
żyły około 67 mln lat temu
w Ameryce Północnej. Miał
około 9 m długości i ważył
około 6 ton. Ten na płockim
nabrzeżu jest znacznie lżejszy,
bo plastikowy. Wypożyczony
został przez właścicieli Cen−
trum z Bałtowskiego Parku Ju−
rajskiego. (j)

Triceratops 
nad Wisłą
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