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Płyty Lao Che

dla Czytelników

Nowa spółka

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Oprócz czterech krążków „Prąd stały / prąd
zmienny” mamy także dla naszych Czytelników dwa podwójne zaproszenia na kolację
w restauracji na Starówce.
Szczegóły w numerze

Europejskie kraje prezentowali uczniowie płockich szkół

XII Piknik Europejski

Cen trum Wi do wi sko wo -Spor to we, no wa
jednostka budżetowa Gminy Płock, którą powołano na kwietniowej sesji Rady Miasta,
zaj mie się za rzą dza niem ha lą pow sta ją cą
przy Placu Celebry.
Czytaj str. 3

Żołnierz niezłomny
Ko mu ni stom
nie wy star czyła jego śmierć.
Chcieli też zabić pa mięć po
nim. To niepoję te, bo sło wa
„bo ha ter” czy
„czło wiek ho noru” to za mało, aby opi sać
to, kim był
i czego dokonał.
Czytaj str. 11

Ale się działo!
Już po raz dwunasty na Starym Rynku mieliśmy europejskie święto. Prezentacje
płockich szkół i przedszkoli, występy zespołów muzycznych z Płocka i miast partnerskich, a także koncerty gwiazd – Piaska i Lao Che to tylko niektóre z atrakcji.
Na licznych straganach można było zaopatrzyć
się w pamiątki i słodkości, dzieci i dorośli chętnie korzystali z proponowanych przez Teatr Wagabunda zabaw zręcznościowych, a amatorzy
muzyki klubowej raczyli się występem zespołów
w ogródku MZOS podczas „Majunii”.
Płock współpracuje z dziesięcioma miastami partnerskimi. Są to: Auxerre (Francja), Bielce (Mołdawia), Darmstadt (Niemcy), Forli (Włochy), Fort
Wayne (USA), Loznica (Serbia), Możejki (Litwa),
Mytiszczi (Rosja), Nowopołock (Białoruś), Thurrock (Wielka Brytania). W tym roku muzycznie zaprezentowali się reprezentanci trzech miast. Z Forli wystąpił zespół Comedi Club, z Darmstadt Caroline’s Cube, z Fort Wayne David Todoran.

Uczestnikom Pikniku Europejskiego miasto
partnerskie ze Stanów Zjednoczonych przybliżyła także wystawa fotograficzna zorganizowana w Domu Darmstadt. Na zdjęciach, wykonanych przez młodych płocczan podczas
pobytu w Fort Wayne w ramach wymiany młodzieżowej, znalazły się najbardziej charakterystyczne dla tego miasta elementy – drapacze
chmur, zabytki, pomniki oraz miejsca rozrywki
i rekreacji.
Niezapomnianych wrażeń dostarczyły także
koncerty gwiazd. Andrzeja Piasecznego i Lao
Che oklaskiwały na Starym Rynku tłumy fanów.
Organizatorem imprezy był Urząd Miasta
Płocka i POKiS.
(ab)

2 | aktualności

Wiwat maj, trzeci maj

KRÓTKO

Rekrutacja piłkarzy

Do Austrii

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Wisła Płock organizuje
nabór do pierwszej klasy
Gimnazjum nr 12 o profilu piłkarskim. Chętni muszą zgłosić się na sprawdzian sportowy 24 maja o
godz. 14 na boisku Wisły
przy ul. Łukasiewicza 34.
Wisła zaprasza też
chłopców z rocznika
1994, którzy chcieliby
uczęszczać do pierwszej
klasy – piłkarskiej – Liceum
Profilowanego
przy Zespole Szkół Technicznych na sprawdzian
sportowy 7 czerwca o
godz. 10, także na boisku
przy ul. Łukasiewicza 34.
Dodatkowe informacje w
sekretariacie szkoły lub
tel. 24/ 364 27 30.

Kwiaty składają przedstawiciele władz miasta (od lewej): Tomasz
Kolczyński – zastępca prezydenta Płocka, Mirosław Milewski –
prezydent Płocka, Krystyna Kowalewska – sekretarz miasta

(jk)
Zagrożenie w lasach
W województwie mazowieckim ogłoszono II i
III stopień zagrożenia pożarowego. Oznacza to, że
wilgotność w lasach jest
niska i wzrasta ryzyko zaprószenia ognia. Szczególnie zagrożona jest centralna i wschodnia część
Mazowsza. Nieostrożność ludzi jest przyczyną
70 proc. pożarów. – Należy pamiętać o odpowiednim zachowaniu w lesie –
przestrzega Ivetta Biały,
rzecznik prasowy wojewody mazowieckiego. –
Ogniska i grille można
rozpalać tylko w wyznaczonych miejscach. Nie
należy wyrzucać niedopałków, rozrzucać szkła.
Trzeba też przestrzegać
zakazu wstępu do lasu, jeśli taki został wydany. W
razie zauważenia pożaru
należy powiadomić straż
pożarną (tel. 998 lub 112).

Jak co roku, Płock uczcił rocznicę uchwalenia konstytucji 3 Maja. Parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa powiatu i miasta, organizacji pozarządowych i związków oraz płockich szkół i instytucji kultury złożyli kwiaty na Płycie Nieznanego Żołnierza. Wcześniej uczestniczyli w okolicznościowym nabożeństwie w Bazylice Katedralnej. Oprawę artystyczną zapewniły Zespoły Pieśni
i Tańca Wisła i Dzieci Płocka, prezentując na Starówce polonezy i mazury. Płocka Drużyna Kusznicza i Bractwo Kurkowe walili z armat na wiwat, a największym
zainteresowaniem cieszyły się pokazy na ul. Piekarskiej grupy jeździeckiej ze
(nż)
Słupna.

Portrety Płocka
Konkurs adresowany jest do fotografów z Płocka i powiatu płockiego. Termin nadsyłania zdjęć upływa 15 czerwca 2010 r.

Miasto nabędzie prawa
własności czterech nieruchomości gruntowych o
powierzchni od 73 do
158 mkw. Działki znajdują się przy ul. Górnej i
są niezbędne do przeprowadzenia inwestycji pn.
„Budowa ulicy Górnej
wraz z infrastrukturą i
oświetleniem”. Ich wartość rzeczoznawca wycenił od 6.030 do 13.050 zł.
(m.d.)

Płock zaprezentuje się na targach Real Vienna 2010, które odbędą się od 18 do 20 maja
w Wiedniu. Impreza współorganizowana jest
przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu. Podczas targów zostanie zorganizowana
polska wyspa, której centralnym punktem będzie wspólne stoisko Ministerstwa Skarbu Państwa, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych oraz WPHiI Wiedeń. Wokół tego rozmieszczone będą stoiska poszczególnych
województw. Real Vienna adresowane są do
około 10 tys. austriackich i zagranicznych inwestorów, architektów, przedstawicieli banków,
funduszy inwestycyjnych działających w branży
nieruchomości oraz firm świadczących usługi
w zakresie szeroko pojętego zarządzania inwestycjami i nieruchomościami.

Kultura fizyczna i sport
Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu. Na realizację zadań w
2010 roku zostanie przeznaczone ponad 1,2 mln
zł. Ponad 780 tys. zł organizacje wykorzystają
na szkolenie zawodników oraz upowszechnianie sportu poprzez udział w zawodach miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. 100 tys. zł przeznaczone będzie na
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie zajęć sportoworekreacyjnych od 15 czerwca do 31 sierpnia.
Natomiast 340 tys. zł z budżetu miasta pozwoli
dofinansować 32 imprezy sportowe oraz sportowo-rekreacyjne.

Serca na Maja

(ib)
Pod drogę

PREZYDENT ZARZĄDZIŁ

– Do konkursu można zgłaszać fotografie, na których są charakterystyczne dla
naszego miasta miejsca, budynki, w ciekawych nowych ujęciach, które przez ostatnie 20 lat uległy znaczącej przemianie. Mile widziane będą scenki z życia mieszkańców na tle naszego miasta, sceneria nocna, widoki czy też obiekty – tak temat
określa regulamin konkursu.
Przyjmowane będą fotografie kolorowe i czarno-białe w formacie minimum
20x30 cm, 300 dpi. Do wywołanych zdjęć należy dołączyć zapis cyfrowy na CD.
Będą przyjmowane fotografie przetwarzane cyfrowo, jednak obróbka może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, czyli na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu.
Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Fotografie
oraz płyty muszą być opatrzone hasłem (w górnym prawym rogu), składającym się
z niepowtarzających się znaków: trzech liter i trzech cyfr.
Dla laureatów przewidziano następujące nagrody: I miejsce – 2.500 zł, II –
1.500 zł, III – 1.000 zł. Informacje o konkursie można otrzymać pod nr telefonów:
24/ 367 17 32, 367 17 31, e-mail: lena.grabowska@plock.eu. Regulamin dostępny
(ab)
jest na www.fototeka.plock.eu.

Stowarzyszenie „Busola Serc” będzie przez
trzy lata użytkowało pomieszczenie o pow.
16,25 mkw. w piwnicy budynku przy ul. 3 Maja 16. Głównym zadaniem organizacji jest
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego
rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego miasta, integracja mieszkańców Płocka,
przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu
społecznemu, pomoc społeczna najuboższym,
wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
Jedną z form pomocy jest przekazywanie żywności osobom najuboższym przy współpracy
z Bankiem Żywności.
(m.d.)
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Budżet zrealizowany
Głównym punktem obrad kwietniowej sesji Rady Miasta było udzielenie
absolutorium Prezydentowi Płocka. Mirosław Milewski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok.

Oświata
Na ten cel przeznaczone zostało aż 213, 5 mln zł (ponad
34 proc.) budżetu. Składały się
na to wynagrodzenia i utrzymanie placówek, ale także – w
znaczącej części – inwestycje
w płockich szkołach. Zakończono m.in. budowę pawilonu
dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły, przebudowę boisk
i urządzeń sportowych w
Szkole Podstawowej nr 3,
łącznika między salami gimnastycznymi w Zespole Szkół nr
1. Przeprowadzono również
kapitalny remont pomieszczeń
szkolnych w Szkole Podstawowej nr 12 oraz budynku
Miejskiego Przedszkola nr 1.
Rozpoczęto budowę nowej
siedziby dla Miejskiego Przedszkola nr 13. Ponadto zakończono prace projektowe i rozstrzygnięto przetarg na budowę nowej siedziby z zapleczem kulturalno – sportowym
dla Miejskiego Przedszkola nr
2 na osiedlu Ciechomice.
Jak co roku, wzrósł dodatek
motywacyjny dla nauczycieli.
Od stycznia 2009 wynosił 9
proc. wynagrodzenia zasadniczego. Ponadto w roku szkolnym 2008/2009 stypendia za
wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe otrzymało aż 5833
uczniów.

Na zdrowie
i pomoc społeczną
wydano ponad 90 mln zł. Realizowanych było 10 programów profilaktycznych, kontynuowano tzw. „białe soboty”.
Wydano na ten cel ponad 1, 6

mln zł. Szpital św. Trójcy
wciąż inwestuje w nowoczesne
urządzenia
diagnostyczne.
W ubiegłym roku zakupiono
np. najnowocześniejsze urządzenie do diagnostyki oka.

Mieszkania
– Nadal ogromną wagę miasto przywiązuje do budowy nowych lokali dla mieszkańców –
mówił Mirosław Milewski. –
W ramach formuły Miejskiego
Towarzystwa Budownictwa
Społecznego wybudowano 191
nowych mieszkań. Powstało
także sześć domów w zabudowie bliźniaczej przy ul. Zubrzyckiego.
W listopadzie 2009 roku
rozpoczęto przebudowę osiedla Miodowa-Jar. Ponadto
miasto pozyskało 80 pełnostandardowych mieszkań dla
średniozamożnych płocczan,
którzy dotąd mieszkali w budynkach przeznaczonych do
rozbiórki lub remontu i wyłączonych z użytkowania.
Systematycznie poddawana
jest rewitalizacji stara część
miasta. W 2009 roku zakończono kompleksowy remont zabytkowej kamienicy przy ul. Stary
Rynek 9. Przeprowadzono również gruntowną modernizację
kamienicy przy Grodzkiej 9.
Przebudowana została kamienica przy ul. Kwiatka 51,
a oprócz tego wykonano renowację średniowiecznego muru
kazimierzowskiego. Rozpoczęła się budowa tzw. Złotego Rogu u zbiegu ulic Kwiatka, Bielskiej i Sienkiewicza.
Zmodernizowano znaczną
część alejek na Tumskim
Wzgórzu. Kontynuowany był
także program pozwalający na
dofinansowanie renowacji budynków wpisanych do rejestru
zabytków.

Nowe ulice
Podobnie jak w latach
ubiegłych remontowano stare
ulice i budowano nowe. W minionym roku zakończono budowę 19 ulic. Zakończyły się
prace przy drogach dojazdowych do nowego mostu, od
ronda na ul. Dobrzykowskiej
do ronda w ul. Ciechomickiej.
W ramach inwestycji powstała
również część ul. Browarnej.
W minionym roku przebudo-
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wano siedem ulic. Zmieniony
został układ komunikacyjny na
skrzyżowaniu Piłsudskiego/Otolińska i Jachowicza/Dworcowa. Ponadto rozpoczęto przebudowę ul. Mickiewicza, Gierzyńskiego i Popłacińskiej. Na
budowę ulicy Mickiewicza pozyskano środki z Unii Europejskiej. W ramach budowy sieci
kanalizacji sanitarnej na osiedlach: Borowiczki i Parcele wykonano ok. 8 km kanalizacji
sanitarnej. Wymieniono sieć
wodociągową na odcinku ok.
3,5 km.

Bezpieczeństwo i rekreacja
Na bezpieczeństwo w 2009
roku wydano ponad 18,8 mln
zł. Ze środków tych sfinanso-

Wyróżnienia
W ubieg łym ro ku Płock
uzyskał ważne potwierdzenie
znaczenia marki miasta na
arenie ogólnopolskiej, zdobywając Godło „Teraz Polska”.
Oce nie w tym przy pad ku
poddano całokształt funkcjonowania miasta.
– W 2009 roku przeprowadziliśmy nowy projekt promo-

cyjny w Warszawie pod nazwą „I love Płock”, za który
otrzy ma liś my ogól no pol skie
wy róż nie nie na Fe sti wa lu
Promocji w kategorii najlepszy event – mówił Mirosław
Milewski.
Festiwal Audioriver zdobył
kolejne wyróżnienia, tym razem programu 3 Polskiego Radia. Festiwal Piękna był nie
tylko transmitowany w polskiej telewizji, ale także retransmitowany w licznych telewizjach zagranicznych.

Pozytywna ocena
Coroczne sprawozdanie z
wykonania budżetu miasta podlega analizie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Za rok
2009 zyskało ono opinię pozytywną. Podobnie pozytywną
opinię wyraziła Komisja Rewizyjna Rady Miasta Płocka.
Za udzieleniem absolutorium Prezydentowi głosowało
13 radnych, 10 było przeciw,
a 1 wstrzymał się od głosu.
opr. (m.d.)

Niezależne zarządzanie
Centrum Widowiskowo-Sportowe, nowa jednostka budżetowa Gminy Płock,
którą powołano na kwietniowej sesji Rady Miasta, zajmie się zarządzaniem halą powstającą przy Placu Celebry.
– Dwa miesiące zastanawialiśmy się nad formą zarządzania tym obiektem, a w
przyszłości także basenem i
in ter na tem/ho te lem, któ re
mają tam powstać – mówił
na sesji Rady Miasta prezydent Mirosław Milewski. –

zaniem jest powołanie nowej
jednostki.
Według prezydenta, gdyby
obiek tem za rzą dzał MZOS
odbywałoby się to utartymi
ścieżkami, a powołanie spółki
pra wa han dlo we go by ło by
zbyt ryzykowne.

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

– Wysokość budżetu została
zaplanowana na ponad 580
mln zł – mówił. – Jego wykonanie sięgnęło niemal 574 mln
zł, co stanowi 99 procent kwoty planowanej. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na prawie 146 mln zł. Zrealizowano
je w wysokości około 125 mln
zł, co stanowi około 86 proc.
kwoty zakładanej.
Największą
prowadzoną
obecnie inwestycją jest hala
widowiskowo-sportowa, na
którą w ubiegłym roku miasto
wydało ponad 40 mln zł. Jesienią tego roku zostanie oddana
do użytku.

wa no trzy eta ty dziel ni co wych i opłacono ponad tysiąc
dodatkowych patroli policyjnych. Blisko 2 mln zł przeznaczono na doposażenie straży pożarnej.
Na sport i rekreację wydano
prawie 58 mln zł. Płocczanie
już kolejny sezon mogli korzystać z dwóch lodowisk miejskich. Za osiągnięcie wysokich
wyników we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej lub krajowej
wyróżniono 222 sportowców,
trenerów i działaczy, reprezentujących kilkanaście dyscyplin
sportowych.

Halą widowiskowo-sportową
będzie zarządzać nowa spółka
Rozpatrywaliśmy trzy możliwości. Po pierwsze mogłaby
zostać powołana spółka prawa handlowego. Po drugie
zarządzaniem mógłby zająć
się Miejski Zespół Obiektów
Sportowych. Trzecim rozwią-

Mirosław Milewski przyznał, że władze miasta badały
formy zarządzania tego typu
obiektami w Polsce. Jak się
okazało są one różne, zarówno pod względem wydatków,
jak i etatów. – Nie można pre-

cyzyjnie określić kosztów, nawet gdy porówna się hale w
Gdyni, Bydgoszczy i Łodzi –
mówił. – Zakres ich funkcjonowania jest odmienny, więc
koszty też są zróżnicowane.
Roczny budżet gdyńskiej hali
wynosi 3,5 mln zł, bydgoskiej
– 3,2 mln, a łódzkiej – 4 mln.
Płocki obiekt ma służyć nie
tylko do organizacji imprez
sportowych, ale także np. targów, festiwali, sympozjów,
kursów i koncertów. – Dlatego
też wybraliśmy pośrednie wyjście jeśli chodzi o zarządzanie
– mówił Milewski. – Pracownicy Centrum zajmą się wyszukiwaniem imprez, które będzie
można zorganizować w hali.
Obiekt musi żyć i zarabiać.
Szef placówki ma zostać
wyłoniony w drodze konkursu.
Centrum przy organizacji imprez współpracować będzie
z Płockim Ośrodkiem Kultury
i Sztuki oraz ratuszowym Wydziałem Kultury i Sportu.
– PKN Orlen zostanie natomiast sponsorem tytularnym,
który będzie wspierał bieżące
utrzymanie hali – mówił prezydent. – Umowa z koncernem zostanie podpisana już
niedługo.
(m.d.)
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Stanowisko Rady Miasta Płocka
w sprawie poparcia stanowiska Zgromadzenia Ogólnego
Sędziów Sądu Okręgowego w Płocku oraz prawniczych samorządów zawodowych w przedmiocie negatywnej oceny projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zakładającego przyłączenie płockiego okręgu sądowego do apelacji łódzkiej
jekt zakłada pozostawienie
spraw gospodarczych z obszaru Sądu Okręgowego w Płocku
we właściwości Sądu Okręgowego dla Warszawy – Pragi w
Warszawie, a więc we właściwości Sądu Apelacyjnego w
Warszawie.
Proponowane zmiany zostały negatywnie zaopiniowane
przez środowiska prawnicze z
północnego Mazowsza oraz z
Płocka.

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Na mocy aktualnie obowiązującego § 5 ust. 2 pkt 9 Rozpo rządzenia Ministra Spra wiedliwości z dnia 16 października 2002 roku w sprawie sądów apelacyjnych, sądów
okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
(Dz. U. z 2002 r. Nr 180, poz.
1508 z późn. zm.) dla Sądu
Apelacyjnego w Warszawie
ustalony został obszar właści-

Budynki sądów w Płocku
wości obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych
w: Ostrołęce, Płocku, Warszawie i Warszawa – Praga w
Warszawie.
Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 9
wskazanego Rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości obszar właściwości Sądu Okręgowego w Płocku – funkcjonującego w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w
Warszawie – obejmuje obszar
właściwości Sądów Rejonowych w: Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płocku, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie i
Żyrardowie.
Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego przedmiotowe rozporządzenie. Zgodnie z założeniami projektu
Ministerstwo Sprawiedliwości
zaproponowało przeniesienie
Sądu Okręgowego w Płocku z
obszaru właściwości Sądu
Apelacyjnego w Warszawie do
właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Jednocześnie pro-

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w
Płocku w dniu 7 kwietnia 2010
roku podjęło uchwałę, w której
wyraziło zdecydowanie negatywną opinię w zakresie proponowanych zmian przedstawionych w projekcie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Przedmiotowa negatywna
opinia została podzielona
przez Prezesów Sądów Rejonowych w Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płocku,
Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie i Żyrardowie oraz Prezesa
Sądu Okręgowego w Płocku.
Podobne stanowisko zajęła
Okręgowa Rada Adwokacka
w Płocku – organ adwokackiego samorządu zawodowego pół noc ne go Ma zo wsza,
jak również płockie środowisko radców prawnych, które
działa w ramach Okręgowej
Iz by Rad ców Praw nych w
Warszawie.
Rada Miasta Płocka za zasadne uznaje argumenty zaprezentowane przez środowiska
prawnicze, które podkreślają,

iż proponowane zmiany kłócą
się z historycznymi, geograficznymi i organizacyjnymi
związkami okręgu płockiego –
jako części Mazowsza – z
Warszawą oraz budzą zastrzeżenia z punktu widzenia dobra
państwa i uzasadnionego interesu jego obywateli, w szczególności w zakresie dostępności obywateli do sądu. Wprowadzenie zmian zburzyłoby
naturalny i utrwalony mentalnie związek Płocka oraz innych miast północnego Mazowsza z Warszawą. Środowiska
prawnicze wskazały również
za bardzo niekorzystne wprowadzenie dychotomii w schemacie organizacyjnym władzy
sądowniczej, która wiązałaby
się z planowanym pozostawieniem spraw gospodarczych z
obszaru Sądu Okręgowego w
Płocku we właściwości Sądu
Okręgowego dla Warszawy –
Pragi w Warszawie, a więc we
właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie – pomimo dokonania planowanych zmian.
Planowany podział na obszary właściwości sądów apelacyjnych nie przystawałby
również do podziału terytorialnego państwa oraz do podziału właściwości sądów administracyjnych, zgod nie z
którym obszar województwa
mazo wieckiego należy do
właściwości Wojewódzkiego
Sądu Ad ministracyjnego w
Warszawie.
Podkreślenia wymagają również związki prawniczych samorządów zawodowych północnego Mazowsza z Warszawą. Płoccy radcowie prawni są
członkami Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Warszawie, co w naturalny sposób
wiąże się również z funkcjonowaniem Sądu Okręgowego
w Płocku w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego
w Warszawie.
Mając powyższe na uwadze
Rada Miasta Płocka pragnie
wyrazić swe zaniepokojenie
planowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmianami oraz podzielić negatywną
ocenę projektowanych zmian
zaprezentowaną przez środowiska prawnicze.

Stanowisko
Rady Miasta Płocka
w sprawie rozpoczęcia budowy
północnej obwodnicy po roku 2012
Mia sto Płock od lat 60.
ubiegłego wieku starało się
o wybudowanie drugiej przeprawy mostowej przez Wisłę.
Starania te zaowocowały rozpo czę ciem
jej
bu do wy
w 2002 roku. Drogi dojazdowe do mostu i most zostały
włączone w 2009 roku do
ukła du dro go we go mia sta.
Te in we sty cje pro wa dzo ne
wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad pochłonęły ponad 390
mln złotych i pozwoliły włączyć przeprawę do drogi krajowej nr 60.
Pozostała do zrealizowania
wspólnie z GDDKiA północna obwodnica Płocka, która z
pla no wa ną ob wod ni cą pół nocno – zachodnią będą stanowić docelowy układ komunikacyjny miasta. Są one także niezbędne z punktu widzenia krajowego i regionalnego
układu drogowego.
W 2004 roku zostało podpisane porozumienie między
GDDKiA i Płoc kiem o
współfinansowaniu i prowadze niu prac pro jek to wych
zmierzających do wspólnego
wy bu do wa nia
pół noc nej
obwodnicy Płocka. Na mocy
tego porozumienia prace projek to we pro wa dzi ła GDDKiA.

Wyjątkowo powolne tempo prac projektowych spowodowało, że wykonane i odebrane 5 maja 2008 roku od
projektanta materiały do decyzji lokalizacyjnej straciły
ra cję by tu w związ ku ze
zmianą tzw. spec ustawy. Został zmarnowany wysiłek ludzi i pub licz ne pie nią dze.
Także decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację obwodnicy,
niebawem, bo w lutym 2011
roku straci ważność.
Nad to bu do wa pół noc nej
obwodnicy nie została włączona do strategicznych planów in we sty cyj nych Ge ne ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a w budżecie GDDKiA nie zostały zabezpieczone środki nie tylko
na jej realizację, ale i na prace przygotowawcze, co wynika z informacji uzyskanej 12
marca 2010 roku na spotkaniu przedstawicieli GDDKiA
z samorządowcami regionu
płockiego. GDDKiA zakłada,
że realizacja tej priorytetowej
dla Miasta Płocka, regionu i
kraju inwestycji, prowadzona
będzie dopiero po 2012 roku.
Brak ob wod ni cy ha mu je
rozwój oraz zmniejsza bezpieczeństwo nie tylko Płocka, ale i gmin sąsiednich.

Jako Rada Miasta Płocka:
– apelujemy do posłów, senatorów i samorządowców
naszego regionu, do samorządów gospodarczych, środowisk nauki i kultury, organizacji pozarządowych,
instytucji życia publicznego i do wszystkich osób,
którym leży na sercu dobro mieszkańców regionu
płockiego o wsparcie wysiłków władz Płocka w celu
przyśpieszenia realizacji obwodnicy;
– wyrażamy protest i ubolewanie wobec przekładania
w czasie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad rozpoczęcia budowy tej kluczowej dla bezpieczeństwa oraz rozwoju miasta i całego regionu drogi;
– postulujemy, aby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad natychmiast rozpoczęła prace projektowe albo przekazała tę inwestycję miastu Płock.
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Zmiana na stanowisku

a coś takiego jak strona internetowa płockiej policji nikomu
nie mieściło się w głowie.
Po kilku latach wrócił do
płockiej jednostki, ale już jako
szef. I nic się nie zmieniło,
znów wyznaczał nowe drogi
i nieszablonowe zwyczaje. Już
w pierwszych dniach swoich
rządów pokazał, że liczy się ze
zdaniem każdego policjanta
i jest ze swoimi ludźmi. Często
chodził po korytarzach wydziałów, pytając: Czego po-

Komendant policji Jarosław Brach odszedł na emeryturę. Jego obowiązki przejął inspektor Jerzy Kalbarczyk.

Mirosław Milewski podziękował komendantowi
Brachowi za długoletnią współpracę

Dostrzegał człowieka
Odchodzący komendant Jarosław Brach podziękował za
współpracę. – Wbrew pozorom
nie o wszystkim decyduje komendant – mówił. – Chciałbym podziękować przede
wszystkim policjantom i pracownikom. Nie byłoby takich
wyników bez nich.
Pracę pod wodzą Jarosława
Bracha ciepło też wspominają
jego podwładni. Wśród statystyki, stosów papieru i przepisów zawsze widział człowieka. Przez wiele lat był rzecznikiem płockiej policji. Otwarty
na wszelkie nowinki był częstym gościem płockich forów,
na których wyjaśniał, doradzał
i tłumaczył internautom co robiła policja. Działo się to
w czasach, kiedy na biurku
rzecznika stał telefon stacjonarny i archaiczny komputer,

Nowy komendant

Jerzy Kalbarczyk,
nowy komendant
płockiej policji
trzebujecie do jeszcze lepszej
pracy? Za wyniki nagradzał
nie tylko premiami. Potrafił

Za męstwo i ofiarność
Odznaczenia, awanse i prezenty – tak w skrócie wyglądały obchody Dnia Strażaka.
kowitego spalenia. Za męstwo,
ofiarność i odwagę mazowiecki
komendant wojewódzki PSP st.
bryg. Gustaw Mikołajczyk wręczył mu list i statuetkę.
– Płockie jednostki PSP i OSP
zabezpieczają teren o powierzchni około 1900 km kwadratowych, na którym zamieszkuje
ponad 240 tys. osób – mówił
podczas spotkania komendant
Krzysztof Frączkowski. – Strażacy co roku uczestniczą w ponad 2,8 tysiącach zdarzeń.
Święto strażaka to również
okazja do przekazania specjalistycznego sprzętu, wykorzystywanego do gaszenia pożarów
i ratowania ludzkiego życia.
A trzeba przyznać, że prezentów w tym roku było naprawdę
sporo. Najbardziej okazały
i najdroższy był samochód Renault Kerax wraz ze specjalistycznym kontenerem. Jego zakup kosztował ponad 920 tys.
zł, a środki przekazali: Prezydent Miasta Płocka, Marszałek
Województwa Mazowieckiego,
Wojewoda Mazowiecki oraz
Wojewódzki Fundusz Ochrony
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Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo o wartości 575
tys. zł strażacy kupili ze środków
przekazanych przez Prezydenta
Miasta Płocka i WFOŚiGW.

PERN przekazał do dyspozycji płockich strażaków używany
samochód również z napędem
na cztery koła. Ponad 180 tys. zł
kosztowały natomiast: przyczepa wraz ze zwijadłem i zaporą
elastyczną przeciwolejową, sil-

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

hoć dzień św. Floriana –
patrona strażaków – wypadł we wtorek, to płoccy funkcjonariusze obchodzili go trzy
dni później, 7 maja. I jak zawsze niektórzy otrzymali awanse. Dziewięciu strażaków dostało stopnie oficerskie. Ponadto
sześciu strażakom nadano stopień aspiranta, 17 zasłużyło na
stopień podoficera, a jeden na
stopień strażaka.
Bryg. Dariusz Orłowski, dowódca Jednostki RatowniczoGaśniczej nr 1 został odznaczony srebrnym medalem za długoletnią służbę, nadawanym przez
Prezydenta RP. Natomiast decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Ireneusz Smolczewski, dowódca
JRG nr 3 odznaczony został złotą odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
RP woj. mazowieckiego nadało: dwa złote i sześć brązowych
medali „Za zasługi dla pożarnictwa”.
Wyjątkowe wyróżnienie czekało na Adama Woźnickiego,
mieszkańca Rostkowa, który 10
lutego uratował troje dzieci
z pożaru oraz ocalił dom od cał-

C

i konkretami, które przynosiły
efekty – wspominał. – Jesteśmy
wzorem dla innych miast, jak
powinna wyglądać współpraca.

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

i powiatu – mówił. – Świadczą o
tym wyniki. W imieniu samorządu i własnym dziękuję za poprawę bezpieczeństwa, co było widoczne nie tylko w statystykach,
ale także w odczuciach mieszkańców.
Mirosław Milewski podkreślał bardzo dobrą współpracę
policji z samorządem. – Zawsze
spotykałem się z otwartością

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

– Jarosław Brach pracował
w policji 29 lat – mówił 7 maja komendant wojewódzki policji Ryszard Szkotnicki. –
Świetnie kierował jednostką.
Podziękowania za służbę
Brach otrzymał także od prezydenta Mirosława Milewskiego.
– Komendant Brach spędził w
płockiej policji wiele lat, dobrych lat dla naszego miasta

Dariusz Zawidzki, zastępca prezydenta Płocka
przekazuje strażakom akt własności samochodu
Pieniądze z budżetu Płocka,
starostwa powiatowego i Fundacji Orlenu „Dar Serca” pozwoliły na zakup samochodu operacyjnego z napędem terenowym.
Koszt to ponad 87 tys. zł.

przyjść rano i czekać na policjantów, żeby im podziękować
za udaną akcję. Był zawsze
z policjantami, nawet w chwilach bardzo złych i dramatycznych. Gabinet komendanta był
zawsze oblegany. Nigdy nie
odmówił pomocy. – Komendant Brach stawiał sprawy
rzeczowo. Jeżeli wiedziałeś,
czego chcesz, mogłeś podejmować temat, dla pozorantów
nie było miejsca w „Brach Team” – podkreślają byli podwładni.

nik do łodzi motorowej oraz zestaw narzędzi ratowniczych.
Zakup możliwy był dzięki wojewodzie mazowieckiemu, Basell Orlen Polyolefins i Orlen
(m.d.)
Asfalt.

Jerzy Kalbarczyk, następca
Bracha, kierował ostatnio jednostką w Ciechanowie. – Do
Płocka po raz pierwszy przyjechałem 20 lat temu. Wtedy
miasto jawiło się jako szare –
mówi. – Gdy przybyłem ponownie 3-4 lata temu, Płock
był zupełnie inny. Będzie dla
mnie zaszczytem pracować
w tak pięknym mieście. Wiem,
że budżet miasta przeznacza
dużo pieniędzy np. na patrole
ponadnormatywne. Mam nadzieję, że tak będzie dalej.
Mam chęć i motywację do pracy, bo wierzę, że mieszkańcy
Płocka i okolic mogą być jeszcze bezpieczniejsi.
Małgorzata Danieluk

Pieniądze
dla policjantów
Przez kolejnych pięć
lat miasto będzie finansowało utrzymanie trzech etatów dla
dzielnicowych.
Płock podzielony jest na
trzy rewiry dzielnicowych.
Łącznie zatrudnionych jest
w nich 30 funkcjonariuszy.
Etaty trzech z nich finansowane są z miejskiego budżetu na mocy porozumienia
obowiązującego od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia
2010 roku. Dwaj dzielnicowi
pracują w komisariacie na
Podolszycach, a trzeci odpowiada za bezpieczeństwo na
Starówce. Według policji,
w 2006 roku roczne utrzymanie trzech etatów kosztowało około 130 tys. zł, a w
2010 roku – ok. 200 tys. zł.
Na ostatniej sesji radni
podjęli uchwałę o przekazywaniu na ten cel środków
także w okresie od 1 stycznia
2011 roku do końca grudnia
2015 roku.
(m.d.)
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Aktywność drogą do sukcesu Odwiedź płockie
seminarium

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Przedsiębiorczość efektem rozwoju regionalnego to tytuł debaty, którą
przygotował płocki oddział Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Siedleckiego Centrum Edukacyjnego.

Prelegenci przekonywali, że warto być przedsiębiorczym
Debata odbyła się w auli
Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Płocku – Trzepowie. Oprócz prelekcji, które
wygłosili: prof. Kazimierz Fiedorowicz, Cezary Supeł, dyrektor Biura Zarządu Izby
Gospodarczej Regionu Płockiego oraz Joanna Olejnik
z Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego kluczowym punktem spotkania były
sesje panelowe. Pierwsza, zatytułowana „Czy warto być
przedsiębiorczym?” odbyła się
z udziałem wykładowców
płockich uczelni wyższych.
„Po co uczyć się przedsiębiorczości?” poprowadzili nauczyciele podstaw przedsiębiorczości szkół ponadgimnazjalnych,
natomiast ostatnią sesję panelową „Czy jestem przedsię-

Apel pamięci
W 65. rocznicę zakończenia II wojny światowej
w Europie płoccy harcerze zorganizowali apel
przy Grobie Nieznanego
Żołnierza. 8 maja wystawili tam wartę honorową
i przygotowali montaż
słowo-muzyczny. W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele samorządu miasta, organizacji
kombatanckich oraz delegacje miast partnerskich.
(nż)

biorczy?” – wykładowcy Instytutu Pedagogiki PWSZ.
Uczestnicy sesji panelowych mówili przede wszystkim o potrzebie bycia przedsiębiorczym, motywując zgromadzonych młodych słuchaczy do nastawienia się na życiowy sukces, który będzie
możliwy dzięki ich samozaparciu i otwarciu na wyzwania, jakie stawia przed nimi
gospodarka rynkowa.
Celem przedsięwzięcia było
poprawianie jakości kształcenia postaw przedsiębiorczych
wśród młodzieży oraz upowszechnianie przedsiębiorczości jako nauki praktycznej, podwyższającej jakość pracy każdej
prywatnej i państwowej działalności gospodarczej. Celem debaty była też integracja środowi-

ska uczelnianego, szkolnictwa
ponadgimnazjalnego i biznesu
w ramach rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.
Debata odbyła się w Dniu
Otwartym Instytutu Nauk Ekonomicznych PWSZ, dlatego
młodzież po zakończeniu spotkania miała okazję zapoznać
się z ofertą edukacyjną uczelni
oraz zwiedzić cały Instytut.
Organizatorzy debaty przekazali też gratulacje przewodniczącemu Regionalnej Sekcji
Oświaty NSZZ „Solidarność”
Markowi
Krysztofiakowi
z okazji 30. rocznicy powstania związku zawodowego,
a także w podziękowaniu za
otwarcie drogi do wolności
gospodarczej, dzięki której
może rozwijać się przedsiębiorczość.
(ak, am)

Praca dla pracy
Minęła już połowa realizacji II edycji Projektu „KIS –
Pomoc wykluczonym” współfinansowanego przez UE.
Rekrutacja do projektu
trwała od września i zakończyła się w listopadzie 2009
roku. Zakwalifikowanych zostało 37 bezrobotnych mieszkańców Płocka. Wszyscy są
zarejestrowani w Miejskim
Urzędzie Pracy i korzystają
z pomocy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Płocku.
Do końca 2009 r. wszyscy
brali udział w indywidualnych
spotkaniach z psychologiem
i doradcą zawodowym, którzy
dokonywali diagnozy osobo-

wości. Między innymi, dzięki
temu specjaliści mogli wykryć
predyspozycje
zawodowe
uczestników. Od stycznia
2010 r. prowadzone są przez
psychologów i doradców zawodowych oraz pedagogów
zajęcia warsztatowe. Potrwają
do sierpnia. Ruszyły też szkolenia zawodowe oraz kursy,
m.in. z księgowości komputerowej, języka angielskiego
a także na kierowcę wózków
widłowych i spawacz metodą
Mag 135.
(opr. rł)

Wyższe Seminarium Duchowne obchodzi w tym
roku jubileusz 300-lecia istnienia. Centralne uroczystości z tej okazji odbędą się 22 maja.
– Nasz jubileusz przypada
w roku kapłańskim – mówił
na konferencji prasowej biskup Piotr Libera. – Otrzymaliśmy list z Watykanu, co
świadczy o tym, że Stolica
Apostolska przyłącza się do
naszego święta.
Jubileuszowe obchody zaplanowano na cały 2010 rok.
Pod koniec lutego otwarta została wystawa poświęcona historii seminarium, którą można jeszcze oglądać do końca
maja w WSD przy ul. Nowowiejskiego 2. W marcu odbyła się sesja naukowa poświęcona historii płockiego seminarium. Centralne uroczystości odbędą się w sobotę 22
maja. Początek zaplanowano
na godz. 11. W Bazylice Katedralnej odprawiona zostanie
uroczysta msza św. pod prze-

wod nic twem ks. kar dy na ła
Jó ze fa Glem pa. Na stęp nie
o godz. 12.30 w Opactwie Pobenedyktyńskim odbędzie się
sesja naukowa. Wykład na temat historii i współczesności
WSD wygłosi ks. Wojciech
Góralski. O godz. 14 na terenie seminarium poświęcona
i odsłonięta zostanie tablica
upamiętniająca jubileusz.
– Po wielu latach wracamy
do tradycji i otwieramy dla
wszystkich na kilka godzin
drzwi seminarium – zaprasza
ks. Mirosław Kosek.
Od godz. 9.30 do 18 grupa
kleryków oprowadzać będzie
chęt nych po po miesz cze niach WSD i po ogrodzie.
Będzie też możliwość wspólnej modlitwy oraz wypicia
kawy, herbaty w refektarzu.
(m.d.)

Sezon Mistrzów
– Rano był trening, teraz uroczystości, a po
południu znów na wodę. To, że mamy otwarcie
sezonu nie oznacza, że leniuchujemy – mówi
Grzegorz Stellak, prezes Płockiego Towarzystwa
Wioślarskiego.
Wioślarze otworzyli sezon
7 maja w dość spartańskich
warunkach, bo ich siedziba to
nadal plac budowy. Dlatego
uro czy sto ści od by wa ły się
pod ogromnym namiotem. –
Wierzę, że to pierwszy i ostatni sezon otwierany w takich
warunkach, że za rok będziemy cieszyć się z nowej bazy –
mówił Piotr Kubera, zastępca
prezydenta Płocka, który oficjalnie otworzył sezon. Po
oko licz no ścio wym prze mó wieniu było wręczenie kółek
olimpijskich (I, II i III stopnia) i odczytanie apelu olimpijskiego przez Klaudię Małecką.
– Jak co roku, w „Dniach
Olimpijczyka” apel ten kierujemy do wszystkich polskich sportowców i trenerów,
do działaczy oraz przedstawicieli władz państwowych i
sa mo rzą do wych, do lu dzi
mediów, sponsorów, kibiców
i przy ja ciół spor tu. (...).

Za nami XXI Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Start w kanadyjskim Vancouver, okraszony aż sześcioma medalami,
to najlepszy występ w historii
udziału biało – czerwonych
w zi mo wych igrzy skach –
czytała Klaudia.
– My możemy przywieźć tyle medali z jednej dyscypliny
– komentował potem Grzegorz Stel lak pre zes PTW
i nie ma w tym cienia przesady, bo płoccy wioślarze od
lat są w czołówce. – Ostatnio
z Re gat Kwa li fi ka cyj nych
Otwarcia Sezonu Seniorów w
Poznaniu przywieźliśmy cztery. (O zawodach piszemy na
str. 17)
Jednak największe wyzwanie to przy go to wa nia do
przyszłorocznych nominacji
olim pij skich, do któ rych
PTW szykuje dwójkę – Piotr
Buchalski i Dominik Kubiak
oraz Kamila Zajkowskiego.
(rł)
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Egzaminacyjne maratony

Srebrny Delfin za musical

Najpierw, pod koniec kwietnia, testy rozwiązywali gimnazjaliści. W maju do egzaminu dojrzałości przystąpili maturzyści.

W słynnym teatrze Ariston, w kolebce włoskiej piosenki, jako jedyni dali pełny 50-minutowy pokaz i...
zdobyli serca jury otrzymując główną nagrodę
„Srebrnego Delfina”.

Niektóre zadania wymagały głębokiego namysłu.
Na zdjęciu uczniowie Gimnazjum nr 2.

runków ukończenia szkoły,
choć liczba punktów nie ma w
tym przypadku znaczenia. Nabiera go dopiero, kiedy absolwent chce się dostać do dobrej
szkoły ponadgimnazjalnej, bo
wynik egzaminu (ale tylko
z części humanistycznej i mate ma tycz no -przy rod ni czej)
jest brany wtedy pod uwagę.
Do matur przystąpiło w tym
roku w Płocku ponad 2 tys.
osób. Najwięcej emocji budziła matematyka, po raz pierwszy obowiązkowa dla wszystkich. Nowością było też ujednolicenie egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych. Uczniowie zdawali je
wyłącznie na poziomie podstawowym. Ci ambitniejsi, którzy
chcieli wykazać się większą
wiedzą, mogli przystąpić do
nich jeszcze raz tego samego
dnia, w formie rozszerzonej.

(rł)

Katyń w pamięci młodych
Konkurs „Kłamstwo, milczenie, prawda – rzecz o zbrodni katyńskiej” zaskoczył nie tylko liczbą uczniów, którzy wzięli w nim udział, ale również wysoką
wartością artystyczną prac.
Smukłe, ledwo dostrzegalne
postacie polskich żołnierzy
wpisane w strzeliste drzewa
i wielki surowy napis „Katyń”
to zwycięska praca Artura
Gasparyana z I Publicznego
Liceum Plastycznego w Płocku. – Była to jedna z najlepszych prac w Polsce. Genialny
pomysł i myślę sobie, że ten
plakat może zaistnieć jeszcze
poza Płockiem – mówił Jacek
Pawłowicz, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej, członek komisji konkursowej, w
której zasiedli przedstawiciele
warszawskiego oddziału INP.

Wstrząsające obrazy
Konkursu skierowany do
gimnazjalistów i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych został ogłoszony z inicjatywy Instytutu,
jak wiele innych w całym kraju.
Jednak to na płocki, współorganizowany z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta, napłynęło
najwięcej, bo 117 prac.
Zwycięzców, w trzech kategoriach: prace plastyczne, multimedialne i eseje – poznaliśmy
7 maja. – Chciałem podziękować za odzew na konkurs, po-

„oni się jeszcze ruszają, ruszają... wypijmy Griszka do dna” i
pada strzał, a na ekranie pojawia się „spękany” napis „KATYŃ – PAMIĘTAMY”.

Tragiczne miejsce

Praca Karoliny Donarskiej (II nagroda)
gratulować pomysłów, a od
Kamila chciałbym otrzymać
kopię jego prezentacji na własny użytek. Naprawdę świetna
praca – mówił podczas uroczystości, która odbyła się w auli
ratusza, zastępca prezydenta
Płocka Piotr Kubera. Kamil
Krysiak z Gimnazjum nr 5
przygotował wartką, ciekawie
animowaną pracę, np. wyrazy
„wolność, honor, inteligencja”
pokrywają się krwią, a w ostatnich sekundach wybrzmiewają
słowa piosenki Pawła Kukiza
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Nieco bardziej oszczędną w
formie, ale równie przejmującą
pracę przygotowała Małgorzata
Cichocka z III LO. Wrażenie
robi zwłaszcza zestawienie treści z podkładem muzycznym,
którym jest linia melodyczna
„You Belong To Me” Boba Dylan, dla młodych kojarzona jednoznacznie z głośnym filmem
Oliviera Stone „Urodzeni mordercy”. Historia katyńska jest
opowiedziana z perspektywy
ppor. Kazimierza Pstrągowskiego – „syna ziemi płockiej”.
Na uwagę zasługiwała również praca plastyczna Karoliny
Donarskiej z I Prywatnego Liceum Plastycznego, zdobywczyni II miejsca, wykonana w
technice szablonu – surowa,
oszczędna i mocna.
Na zakończenie spotkania
nauczyciele otrzymali pakiety
edukacyjne dotyczące zbrodni
(rł)
katyńskiej.

Choć tak naprawdę jury już
na podstawie materiałów dostarczonych na konkurs nie
miało wątpliwości do kogo
„Delfin” trafi. To główna nagro da Mię dzy na ro do we go
Festiwalu Twórczości Szkolnej w Sanremo w kategorii
musical.
„Drogi życia” to spektakl,
któ ry miał swo ją pre mie rę
w listopadzie 2008 r. Od tego
czasu obejrzało go ponad 4
tys. uczniów płockich szkół.
Każda prezentacja gromadziła pełną widownię. Reżyserem musicalu jest Mariusz
Pogonowski (aktor płockiego
teatru), muzykę skomponował Bogdan Marciniak (pedagog prowadzący zespół wokalny „Cantica”), libretto napisała Grażyna Rybicka (polonistka z III LO), wokalnie
przy go to wa ła gru pę Mar ta
Głowacka (ANAMOR i JazzCape), a autorkami choreografii są: Katarzyna Sylwestrzak (Impresja) i Anna Kowal ska (PO KiS). Po my sło dawcą i koordynatorem projek tu jest Ro man Ku sy,
dyrektor MDK, który zagrał
również na basie wspierając
Krzysztofa Misiaka, Dariusza Pe te ra i Do ro tę Szu niewicz.
Spektakl opowiada o grupie na sto lat ków, ich mło dzieńczych problemach i zagrożeniach, jakie życie stawia na ich drodze.
– Ważna była możliwość
po ka za nia się przed in ną
publicznością. Zobaczyliśmy

też co się na takich międzynarodowych festiwalach dzieje.
To cenne doświadczenia. A
przede wszystkim ten wyjazd
pozwolił wykonawcom silniej
się zintegrować. Jeszcze bardziej stali się zespołem – mówi Roman Kusy.
Mieli tylko miesiąc, aby
przygotować angielskie dialogi (taki był wymóg jury), ale
udało się. Po każdej piosence –
wykonanej po polsku (tekst po
angielsku wyświetlany był nad
sceną) – otrzymywali brawa. –
Może nie do końca widzowie
reagowali tak jak polska publiczność, nie zawsze to co bawiło ludzi, w Polsce, tam zostało zrozumiane, ale docenili
inne elementy spektaklu – dodaje Kusy. – Zespół „Dróg życia” brał również udział w kategorii „Scool expo”. Tu nie
chodziło nam o nagrodę, ale
bardziej o promocję naszego
miasta.
Jest szansa, że ten kto nie
widział „Dróg życia” będzie
je mógł zobaczyć w połowie
sierpnia w amfiteatrze.
MDK za mie rza wy dać
w tym roku CD z piosenkami
i liniami melodycznymi. Poszu ku je też spon so rów na
książkę dokumentującą projekt i... myśli o kolejnym musicalu. MDK był gotowy na
wy jazd do San Re mo
w ubiegłym roku, jednak w
dobie kryzysu trudno było o
sponsorów. W tym roku udało się pozyskać mecenasów,
wśród któ rych był m.in.
Urząd Miasta.
(rł)

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

rodniczą, a w czwartek 29
kwietnia – z języka obcego.
Wyniki będą znane w czerwcu,
po tym jak prace sprawdzą egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Egzamin gimnazjalny jest
obowiązkowy jako jeden z wa-

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Trzydniowy maraton egzaminacyjny dla uczniów III klas
gimnazjów rozpoczął się 27
kwietnia testem sprawdzającym
wiedzę humanistyczną. Zasiadło do niego ponad 1,3 tys. uczniów z Płocka. 28 kwietnia pisali część matematyczno-przy-

W musicalu wstępują uczniowie płockich szkół
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Dostrzeganie zdolności Stawiamy na twórczość
Od kiedy toczą się prace?
Jesienią 2008 r. było pierwsze
spotkanie, kolejne odbywały się
w 2009 r. w Sulejówku. Teraz
spotykamy się na początku maja, by opracować moduł pracy z
dzieckiem uzdolnionym. System jest cały czas w trakcie tworzenia, podlega weryfikacji i jest
doskonalony. Wszystko dlatego,
aby nie spalić się na starcie, aby
mógł on być wdrażany systemo-

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Na czym polega Krajowy
System Wspierania Zdolności
i Talentów „UWAGA! Zdolności!”?
To inicjatywa Centralnego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (dziś – Ośrodka Rozwoju Edukacji). Chodziło o stworzenie w polskiej
oświacie jednolitej struktury
wspomagającej
systemowo
szkoły w skutecznym rozwoju
zdolności i talentów uczniów,
platformy wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Z początku program miał obejmować wszystkie dzieci. Trzymając się teorii „inteligencji wielorakich” Hawarda Gardnera
wszystkie dzieci mamy zdolne.
Trzeba tylko te zdolności dostrzec i rozwijać. Ministerstwo
Edukacji Narodowej, które zaprosiliśmy do udziału w projekcie, zaproponowało, aby system
miał też wydźwięk elitarny, żeby również systemowo potraktować dzieci wybitnie uzdolnione. Naszym zadaniem jest wyważenie tych dwóch propozycji
i ujęcie w jednym systemie.
Zaintrygował mnie tytuł
„Uwaga! Zdolności!”.
...czyli zauważmy zdolności.
Do tej pory w praktyce edukacyjnej bardzo dużą uwagę przywiązywało się do dzieci, które
mają deficyty. Mówiło się o
dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do których
kierowaliśmy dużo zajęć wyrównujących ich szanse edukacyjne. Natomiast w cieniu zostawały dzieci uzdolnione. Bazowano jakby na słabych stronach
w rozwoju dziecka. Chcemy to
odwrócić. Uwaga!, to może być
dziecko, które ma deficyty z jednej strony, ale my chcemy, żeby
dostrzeżono u niego również to,
w czym jest dobre.
Jak pani znalazła się w gronie 25 ekspertów pracujących
nad projektem?
W Płocku realizowaliśmy już
z powodzeniem od kilku lat program „Szkoła Wspierająca
Uzdolnienia”, mieliśmy zatem
pewne doświadczenia. Takich
osób szukała Teresa Kosiarek,
koordynator krajowego systemu. W tym programie oprócz
mnie są też realizatorki płockiego programu „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia”, które wnoszą
duży wkład w opracowanie krajowego systemu.

Elżbieta Lemańska
wo w całym kraju, a nie w wybranych regionach. Oczywiście
dotyczy to tych szkół, które będą chciały do niego przystąpić.
A jakie będą miały z tego
korzyści?
Jeśli szkoła przystąpi do programu może liczyć na wsparcie
merytoryczne i konsultacje. Będzie miała dostęp do platformy
informacyjnej i wszystkich nowości edukacyjnych oraz szkoleń. Oczywiście po spełnieniu
pewnych warunków, czyli po
opracowaniu i wdrożeniu szkolnego program wspierania zdolności i talentów.
W praktyce zatem każdy nauczyciel będzie musiał wypracować własną metodę. Ale proszę pamiętać, że my nie trafiamy na pustkę. W tej chwili wielu nauczycieli rozumie problem, że dzieci, każde na swój
sposób, są zdolne. Odchodzimy
jednak od narzędzi diagnozujących, na rzecz ukierunkowanej
obserwacji.
Na początku wprowadzimy
program pilotażowy. Zostały do
niego wytypowane w Płocku:
dwa gimnazja: nr 13 i 6, szkoły
podstawowe nr 1, 11 i 21 oraz
placówki we Wrocławiu. Tam
od 10 lat działa Ruch Szkół
Wspierających Uzdolnienia, systemowe rozwiązanie nieco inne
niż w Płocku. Pilotażem objęty

zostanie również region rzeszowski, gdzie szkoły nie mają
żadnych doświadczeń w systemowym wspieraniu zdolności
twórczych dzieci.
Płock znajdzie się w pilotażu dzięki „Szkole Wspierającej Uzdolnienia”?
Tak, ale oprócz tego mamy
drugie systemowe rozwiązanie,
tym razem dla młodzieży wybitnie uzdolnionej, czyli DeltaKlub
oraz projekt realizowany z Urzędem Marszałkowskim, czyli
„Mazowieckie Talenty”. Nie tylko rozwijamy zdolności twórcze, ale zajmujemy się również
dziećmi, które są wybitne uzdolnione w różnych dziedzinach.
Podczas tegorocznej edycji
Międzyszkolnego Festiwalu
Twórczości podsumujecie 5
lat projektu. Jak Pani ocenia
jego realizację?
Bardzo dobrze. Mamy coraz
większy zasięg, a nauczyciele w
miarę jak się doskonalą merytorycznie i organizacyjne biorą
udział w działaniach o zasięgu
pozaszkolnym. Z realizatorów
projektu dwie panie zostały doradczyniami od „pedagogiki
twórczości”. Biorą też udział w
komisjach akredytacyjnych, do
których przystępują nowe placówki. Takich szkół jest już 14,
w tym cztery spoza Płocka, i
dziewięć przedszkoli. Aktualnie
programem objętych jest około
1000 dzieci szkół podstawowych i 300 przedszkolaków. To
bardzo dużo.
Poza tym nauczyciele mówią, że udział w programie
przynosi im ogromną satysfakcję, ponieważ na lekcjach czy
zajęciach z twórczości dzieci
się otwierają, są bardzo aktywne, tworzą się między nimi dobre relacje. Panie z przedszkoli podkreślają, że dzieci które
do tej pory były zamknięte, bo
na przykład brzydko rysowały,
na tych zajęciach się otwierają.
I jeszcze jedna rzecz. Tu są aktywne dzieci, które na lekcjach
takie nie są, bo mają złe oceny.
Nauczyciele są bardzo często
tym zaskoczeni. Byliśmy w
niejednej szkole gdzie dzieci,
które miały oceny niedostateczne, występowały z bardzo
oryginalnymi pomysłami. Zajęcia te są właśnie bardzo cenne też z tego powodu, że pozwalają na odkrywanie zdolności u każdego dziecka.

Od 5 lat Urząd Miasta realizuje systemowy projekt
wspierania placówek oświatowych, które nie boją
się wprowadzać innowacyjne formy i metody pracy
pt. „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia”.
W I edycji projektu 8 płockich szkół wzięło udział w eksperymencie, którego celem
było uaktywnienie środowiska
oświatowego, zachęcenie go do
innowacji, nowatorskich rozwiązań. Ideą eksperymentu,
pod którym ochoczo podpisało
się wówczas kilka instytucji,
m.in. Urząd Miasta i ówczesny
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, była prosta: tylko systemowe i wieloletnie działania
mogą przynieść pożądane efekty – zmianę sposobu myślenia,
pracy i relacji szkolnych.
Sprawozdania z działań
wspierających twórczość uczniów nauczyciele przedstawili
w czerwcu 2006 roku przed komisją akredytacyjną, w skład
której weszli m.in. przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta
oraz Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli Wydział w Płocku.
Wszystkie 8 szkół otrzymało

pozytywne oceny i certyfikaty
„Szkoły Wspierającej Uzdolnienia”. Wśród nich była m.in.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im.
Bolesława Chrobrego – inicjator i współorganizator Międzyszkolnego Festiwalu Twórczości. W programie tegorocznej imprezy odbywającej się
pod hasłem „Twórczość w nauce i technice” znalazło się m.in.
wręczenie certyfikatów szkołom biorącym udział w II edycji projektu, przekazanie i poświęcenie sztandaru SP 11 oraz
II sympozjum naukowe zorganizowane przez Instytut Pedagogiki Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej dotyczące
zagadnień związanych z twórczością w edukacji.
Organizatorem festiwalu,
który odbędzie się 24 – 26 maja jest SP 11 przy współpracy
z MSCDN Wydział w Płocku
i Instytut Pedagogiki PWSZ.

(rł)

FOT. ARCHIWUM SP 11

Z Elżbietą Lemańską – konsultantem Mazowieckiego Samorządowego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku i koordynatorem
projektu „Mazowieckie Talenty – Szkoła Wspierająca Uzdolnienia”
rozmawia Radosław Łabarzewski

Tańce przed ratuszem podczas ubiegłorocznej
edycji festiwalu

Innowacje w edukacji
Na drugie Forum Nauczycieli Innowatorów zaprasza Gimnazjum nr 5 w Płocku.
Oferta skierowana jest do
nauczycieli szkół podstawowych i gim na zjal nych. W
programie m.in. lekcje otwarte. Olga Zalewska pokaże jak
wykorzystać tablicę interaktywną na lekcji chemii, Iwona
Warszawska zaproponuje lekcję języka angielskiego z wyko rzy sta niem kom pu te rów.
Na koniec zaplanowano prezen ta cję mul ti me dial ną pt.
„Tworzenie i realizacja innowacji na przykładzie programu europejsko-informatycz-

nego wdrażanego w Gimnazjum nr 5 w Płocku”.
Forum odbędzie się 27 maja
w godz. 13.30 – 16 w Gimnazjum nr 5 przy ul. Królowej
Jadwigi 4. Towarzyszyć mu
będzie wystawa „Zrobimy po
swojemu” prezentująca działania uczniów w ramach projektu finansowanego ze środków
Programu „Młodzież w działaniu”. Partnerem projektu jest
Wydział Edukacji Urzędu
Miasta i płocka delegatura Ku(rł)
ratorium Oświaty.
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VI Bieg im. Marka Zarychty

Pasja na zdrowie

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Po raz szósty młodzi ludzie mogli sprawdzić swoje możliwości oraz zmierzyć się z rówieśnikami w Biegu im. Marka Zarychty, który w tym roku
przebiegał pod hasłem,,Żyj Bezpiecznie – Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Pięć kroków do szkoły
Po raz siódmy gimnazjalistom w wyborze szkół pomoże system internetowy KSEON Optivum.
Rejestracja kandydatów do
szkół średnich w tym systemie
rozpoczęła się 12 maja. Nabór
składa się z pięciu etapów.
Każdy uczeń musi zalogować
się na stronie www.plock.
edu.com.pl. W systemie uczniowie dokonują wyboru szkół
i klas. Następnie wypełnione i
wydrukowane formularze muszą złożyć w szkołach do 26
maja. W czasie rekrutacji istnieje możliwość zmiany swoich preferencji pod warunkiem, że kandydaci zrobią to
od 18 do 22 czerwca. Okres
miedzy 25 a 28 czerwca to
czas na składanie kopii świadectw do wszystkich wybranych szkół. Ostatnim krokiem
jest złożenie oryginału świa-

dectwa oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły, do której uczniowie zostali
przyjęci (w terminie 1-5 lipca).
Rekrutacja kończy się 9 lipca o
godz. 15. Wtedy szkoły ogłoszą ostateczne listy przyjętych
do klas pierwszych.
Aby po móc gim na zja li stom w wy bo rze szko ły
Urząd Miasta wydał informator „Szkoły ponadgimnazjalne w Płocku”, w którym zaprezentowano oferty 15 publicznych i 9 niepublicznych
szkół po nad gim na zjal nych
w mieście. Publikację otrzymał każdy uczeń, jest ona
również dostępna w Wydzia(seb)
le Edukacji UMP.

40-lecie III LO
Podczas imprezy propagowano zdrowy styl życia
Zawody
zor ganizowa ne
przez Uczniowski Klub Sportowy „Osiemnastki” przy
współudziale Urzędu Miasta
Płocka – Wydziału Kultury
i Sportu, Wydziału Edukacji,
Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz MZOS
miały na celu upowszechnienie masowego biegania, propagowanie zdrowego stylu
życia wolnego od otyłości,
stresu i uzależnień. Organizatorzy pokazali, że bieganie zabija nudę, pozwala rozwinąć
się fizycznie, a także poznać
ludzi, którzy realizują swoje
pasje. Dlatego zaproszono
znanego, młodego, utalentowanego i przede wszystkim
ambitnego maratończyka Mariusza Giżyńskiego, który notabene był trenowany przez
Marka Zarychtę, a obecnie
przygotowuje się do maratonu
w Barcelonie. Honorowymi
gośćmi zawodów byli, jak co
roku rodzice zmarłego działacza sportowego Marka Zarychty oraz jego córka Joasia.
W biegu wzięło udział 260
uczniów z płockich szkół nr: 3,
5, 6, 11, 12, 13, 21 oraz z podstawówek w Bulkowie i Rogozinie. Zawodnicy startowali
w odpowiednich kategoriach
wiekowych na trasie 800 m
nad Zalewem Sobótka przy
pięknej wiosennej pogodzie,
która po raz kolejny nie zawiodła organizatorów.

Dodatkową atrakcją zawodów był bieg otwarty, w którym można było zmierzyć się
ze znanymi sportowcami –
Mariuszem Giżyńskim i Arturem Nie dziel skim. Naj star szym uczestnikiem biegu był
82–letni, wciąż czynny strażak pan Malanowski, który
bez zadyszki pokonał całą trasę biegu.
Na imprezie pojawili się
rów nież
przed sta wi cie le
płoc kiej ko men dy, któ rzy
przy go to wa li dla uczest ni ków konkursy na temat bezpie czeń stwa. – Po li cjan ci
wrę czy li wszyst kim drob ne
upo min ki, tak że od bla ski,
które przyniosła nasza zebra
w paski. Dzięki nim młodzież
będzie widoczna na drogach,
a przez to bezpieczniejsza –

mówi Piotr Jeleniewicz, oficer prasowy płockiej policji.
Iwona Jóźwicka

Zwycięzcy
poszczególnych
biegów według
kategorii wiekowych
Dziewczęta:
(ur. 1999) Daria Chylińska
SP Bulkowo, (1998) Weronika Kuczyńska SP nr 6,
(1997) Dominika Orlikowska
SP nr 6.
Chłopcy:
(1999) Daniel Golat SP 6,
(1998) Dominik Giżyński SP
12 (1997) Sebastian Goździewski SP 12.

Szkolni dziennikarze
Gazetka szkolna! Marzenie
pokoleń wszystkich uczniów!
Świadectwo ich prawa do wolności słowa!
Zaczynaliśmy od pisanych na
maszynie i wyklejanych zdjęciami powielanych na ksero
jednodniówek. Kolejne roczniki
nadawały gazetkom własne tytuły (np. „Małpiszon”, „Ale Numer”, „Siak”) i własny styl szacie graficznej. Jednak najważniejsze było to, że gazetka żyła
i komentowała szkolną rzeczywistość.
Od 1994 roku kolejne numery ukazywały się pod tytułem
„Gazeta Zaborcza”. Tytuł
był parafrazą ogólnopolskiego
dziennika i sugerował drapieżność zamieszczanych tekstów.
Z czasem artykuły były coraz
mniej zaborcze, ale młodzież

Wyksz tał ce nie w huf cu
Do Hufca Pracy może być przyjęta młodzież zgłaszająca się z własnej inicjatywy, skierowana przez pedagogów szkolnych, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, kuratorów sądowych oraz inne instytucje środowiskowe – wyjaśnia wychowawca Izabela Chotkowska.
Opieką OHP objęci są młodzi ludzie, którzy ukończyli 15
lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych; mają opóźnienie w
cyklu kształcenia i nie rokują
ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum dla dzieci i
młodzieży; mają uwarunkowania psychofizyczne lub trudną
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sytuację życiową ograniczającą
możliwość nauki.
Na rok szkolny 2010/2011
płocki Hufiec Pracy prowadzi
nabór młodzieży do Gimnazjum dla Dorosłych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla
Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku
w zawodach: sprzedawca, ku-

charz małej gastronomii, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, a także w innych
zawodach, o które hufiec chce
poszerzyć swoją ofertę.
Praktyczne przygotowanie
zawodowe młodzież odbywa
na statusie młodocianego pracownika na podstawie umowy
o pracę bezpośrednio u praco-

pragnęła, by tytuł potwierdzał
ciągłość i długą tradycję wydawania gazetki. Od 6 lat Klubowi „Redaktor” przewodzi nauczycielka Ewa Cieżniewska.
Jego poziom potwierdza kilkakrotne uzyskanie nagród w
konkursie na gazetkę szkolną.
Sama zaliczam się do najwierniejszych czytelniczek „Gazety
Zaborczej”, tym bardziej że jako polonistka robię korektę i
wnikliwie, czasem po kilkakroć
wczytuję się w każdziutki tekst.
Najwięcej korzyści z wydawania gazetki szkolnej mają
członkowie „Redaktora”. Szlifują tu swoje pióra, uczą się odpowiedzialności za słowo, doskonalą poprawność języka,
uwrażliwiają się na innych ludzi. Sto lat dla szkolnych dziennikarzy! Grażyna Rybicka

dawców. Pierwszeństwo przyjęć przysługuje młodzieży pochodzącej z rodzin niepełnych,
zagrożonych bezrobociem,
wielodzietnych, znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej. Liczba miejsc jest ograniczona. – Zapraszamy do
współpracy również pracodawców chętnych zatrudniać
młodocianych pracowników –
apeluje Chotkowska.
Szczegółowe informacje: telefonicznie 24/ 364 78 65 lub
osobiście al. Piłsudskiego 6, p.
212, II piętro (budynek CKU).

(ic)
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Nowe nazwy w mieście

Lokale na sprzedaż

Płock ma dwie nowe ulice, jedno rondo i jedną trasę. Na ostatniej sesji radni przyjęli dla nich nazwy.

Przez trzy majowe dni trwać będą licytacje na sprzedaż lokali biurowych
i usługowych w ekskluzywnym budynku Synagogalna Office Center.
Inwestycję realizuje Agencja Rewitalizacji Starówki.
W obiekcie przy ul. Synagogalnej znajdą się 22 lokale biurowe i usługowe o pow. od ok.
50 mkw. do ok. 120 mkw.
– Do głównych walorów nowo wznoszonego budynku można zaliczyć m.in. prestiżową lokalizację – bliskość Urzędu
Miasta, sądów, Starego Rynku
z wieloma stylowymi restauracjami i kawiarniami oraz niebanalną architekturą. Budynek
będzie dozorowany systemem
wizyjnym i strzeżony przez całą
dobę. Obiekt będzie posiadał
podziemny garaż, wewnątrz budynku znajdzie się winda panoramiczna. Warto też zwrócić
uwagę na fakt, iż całość będzie
wykonana z materiałów bardzo
dobrej jakości – informuje Dariusz Sztanderski, prezes ARS.
Licytacje odbędą się w siedzibie ARS przy Pl. Stary Ry-

i Zarząd Regionu Płockiego
NSZZ „Solidarność”.
W wyniku podziału nieruchomości w rejonie ul. Mazowieckiej trzeba było nadać
nazwy nowym ulicom. Droga
łącząca ul. Gościniec z ul. Lubuską to ul. Chełmińska, a
ulica prostopadła do ul. Lubuskiej – ul. Bałtycka. Proponowane nazwy ulic zostały pozytywnie zaopiniowane przez
Radę Mieszkańców Osiedla
(m.d.)
„Borowiczki”.

Targi Pracy i loteria
Wizualizacja nowego obiektu przy ul. Synagogalnej
nek 19 (wejście od ul. Synagogalnej). 19 maja o godz. 11
sprzedaż lokali usytuowanych
na parterze, 21 maja o godz. 11
lokali na pierwszym piętrze,
24 maja o godz.10 lokali na II
piętrze, a tego samego dnia o

godz. 13 pomieszczeń na poddaszu.
Informacje na temat budowy
oraz licytacji wraz z cenami
wywoławczymi znajdują się
na stronie www.ars.plock.pl.

(ab)

Remont mostu i ulicy
Miasto przygotowuje się do dwóch dużych remontów. Dokumentacje projektowe wykonają firmy wybrane w przetargu, które zaproponują najniższe ceny. Na dostarczenie opracowania mają czas do końca listopada.
Pierwsza dokumentacja dotyczyć będzie remontu mostu
na rzece Słupiance. Znajduje
się on w ciągu ul. Harcerskiej
na osiedlu Borowiczki, w okolicy Placu Witosa. Ma 11,8
metrów długości i 10,2 metry
szerokości. Most jest konstrukcją jednoprzęsłową. Nawierzchnię chodników stanowią płyty betonowe. Nośność
mostu wynosi 30 t.
W skład dokumentacji wejdzie projekt budowlano-wykonawczy remontu wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami. Znajdzie
się tam m.in. dokładny opis
konstrukcji (obecnie brak jest
dokumentacji z czasów budowy i eksploatacji obiektu)
i wykaz prac remontowych pomostu: wymiana izolacji, nawierzchni, balustrad, krawężników mostowych, wykonanie
odwodnienia. Opracowanie
zawierać będzie również projekt zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej
i powierzchni betonowych
oraz informację, jak powinny

Rondo u zbiegu ulic: Armii
Krajowej i Wańkowicza nosi
teraz imię rtm. Witolda Pileckiego. Z taką propozycją do
Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic
wystąpił zastępca prezydenta
Tomasz Kolczyński. (O rtm. W.
Pileckim piszemy na str. 11).
Droga łącząca rondo Wojska
Polskiego i ul. Kutnowską
(droga dojazdowa do mostu)
nazwana została Trasą ks. Jerzego Popiełuszki. Propozycję wysunęli: Zenon Dylewski

zostać umocnione skarpy i dno
rzeki. Uwzględniony zostanie
również projekt wykonania
schodów dla obsługi oraz tymczasowej organizacji ruchu (na
czas remontu). Miejski Zarząd
Dróg czeka także na kosztorys
inwestorski, który obejmie roboty remontowe mostu wraz
z pracami rozbiórkowymi.
Kolejna dokumentacja projektowa powstanie dla zadania
„Przebudowa ulicy Zglenic-

kiego”. Ulica ma 2.990 metrów i leży w ciągu drogi powiatowej. Zakres opracowania
obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni, zjazdów, zatok autobusowych i chodników. W dokumencie znajdą
się też rozwiązania dotyczące
odwodnienia nawierzchni ulicy oraz budowę oświetlenia.
Wyregulowana zostanie także
wy so kość ist nie ją cych stu (m.d.)
dzienek.

Kursowa motywacja
Dzięki finansowemu wsparciu z Unii Europejskiej zorganizowano kurs
na prawo jazdy kategorii A i B dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej działającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2.
– Przystąpienie do kursu poprzedzała rekrutacja, w której obok weryfikacji medycznej oraz testu kompetencji, podstawowe kryterium stanowiła średnia ocen, frekwencja oraz zachowanie uczniów. W kursach
uczestniczy 17 uczniów, w tym troje jednocześnie w obydwu kursach.
Dla każdego z nich jest to ogromne wyróżnienie – podkreśla Robert Kowalski, dyrektor SOSW. Największą atrakcją, niezwykle motywującą
do nauki przepisów i części teoretycznej kursu, jest nauka jazdy samochodem. Wszyscy uczestnicy z ogromnym zapałem przystąpili do tej
części szkolenia.
(bc)

20 maja odbędą się IV Płockie Targi Pracy Osób
Niepełnosprawnych. Z ofertami pracy będzie można
zapoznać się w godz. 10-15 w Domu Technika.
Udział w targach zapowiedziało ponad 40 wystawców,
z czego połowa to firmy zainteresowane zatrudnieniem osób
niepełnosprawnych. Będą też
stoiska informacyjne urzędów
pracy, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Wystawcami będą też stowarzyszenia, fundacje, instytucje
zajmujące się na co dzień
wsparciem tej grupy osób. Na
targach obecny będzie tłumacz

języka migowego, by również
osoby niesłyszące mogły aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciu.
Od godz. 13 odbędzie się piknik integracyjny, na którym będzie można skosztować potraw
z grilla. Ważnym punktem
w programie targów będzie loteria przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Do wygrania
są m.in. bilety do Muzeum Mazowieckiego, kupony do pizzerii oraz lekcje tenisa prowadzone przez członków Stowarzyszenia Integracyjny Klub Tenisa w Płocku.
(m.d.)

Nagrody dla Czytelników
Pisanki i kraszanki oraz Wielkanoc – to hasła krzyżówek, które
zamieściliśmy w świątecznym wydaniu naszego czasopisma. Do
redakcji napłynęło bardzo dużo poprawnych odpowiedzi. Wśród
ich autorów rozlosowaliśmy nagrody.

Nagrody ufundowane przez „Sygnały Płockie” otrzymują:
Halina Kusińska – ekspres do kawy, Stanisław Domiński –
telefon bezprzewodowy, Jarosław Wroński – gofrownica, Janusz Komorowski – czajnik bezprzewodowy, Sylwia Szałańska – suszarka do włosów.
Parasolki z logo Płocka: Mieczysław Bejman, Dariusz Wiśniewski, Elżbieta Gral.
Zestaw upominków z płockim motywem (kubek, podkładka
pod mysz komputerową, magnes na lodówkę, smycz): Urszula
Andrzejewska, Alina Zarzycka, Hanna Jakubiak.

Albumy ufundowane przez Płocki Klub Miłośników
Rozrywek Umysłowych „Relaks” otrzymują:
Julita Jakubowska – „Ilustrowany atlas Polski”, Andrzej Ziemicki – „Ptaki świata”, Jolanta Kowalska – „Sztuka świata”.
Po nagrody należy zgłosić się z dowodem osobistym do redakcji „Sygnałów Płockich” w budynku ratusza, Pl. Stary Rynek 1
pokój 220. Redakcja czynna w godzinach pracy Urzędu Miasta.
Wygraną należy odebrać do 31 maja. Nagrody nieodebrane
(ab)
w tym terminie zasilą pulę w następnych konkursach.
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Świadkowie czasów pogardy

Żołnierz niezłomny

Prezydent Mirosław Milewski spotkał się z uczestnikami
II wojny światowej. Do sali sejmowej w płockim ratuszu
przybyli płocczanie, którzy walczyli na froncie,
w Powstaniu Warszawskim, Armii Krajowej, byli zesłańcami na Sybir, więźniami obozów zagłady czy przymusowymi robotnikami niemieckiej Rzeszy.

Komunistom nie wystarczyła jego śmierć. Chcieli też zabić pamięć
po nim. To niepojęte, bo słowa „bohater” czy „człowiek honoru” to za
mało, aby opisać to, kim był i czego dokonał.
Dwa dni po tym jak płoccy
radni nadali rondu łączącemu
ul. Armii Krajowej i Wańkowicza imię rtm. Witolda Pileckiego, w Książnicy Płockiej mówił
o nim Jacek Pawłowicz. Historyk z warszawskiego IPN jest
autorem książki „Rotmistrz Witold Pilecki 1901 – 1948”, która
w 2009 roku została ogłoszona
historyczną książką roku.

Dobrowolnie do Auschwitz

W komunistycznym
więzieniu
Od 1945 roku rtm. Pilecki był
w II Korpusie Wojska Polskiego
we Włoszech, skąd na polecenie
gen. Władysława Andersa powrócił do komunistycznej Polski, by odtworzyć rozbite po
działaniach wojennych struktury wywiadowcze, działające dla
Rządu Rzeczypospolitej na Obczyźnie. Został aresztowany
w maju 1947 r. i osadzony w
areszcie śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. – Pomimo tortur do końca zachował

cu jako o wielkim bohaterze
i Polaku. Nie mając grobu ojca
(nie wiadomo gdzie go komuniści pochowali – przyp. aut.) jestem szczęśliwa, bo trwa pamięć o nim, co często doświadczamy. Już kilkanaście polskich
szkół obrało go sobie na patrona – mówiła Zofia, córka rotmistrza, która wraz z bratem Andrzejem była obecna na spotkaniu w Płocku.
– Próbowaliśmy postawić
przed sądem ostatniego z jeszcze żyjących oprawców rotmistrza. Nie udało się. Miał atak
serca na ulicy rtm. Witolda Pileckiego. Umierał świadomy na
jakiej ulicy się znajduje – mówił
Pawłowicz.

FOT. JAN WAĆKOWSKI

W książce „Six Faces of Courage”, historyk brytyjski, profesor Michael Foot już w 1978
roku zaliczył Pileckiego do sześciu najodważniejszych ludzi
ruchu oporu podczas II wojny
światowej. Dlaczego? Choćby

wego, walczył w stolicy jako
szeregowy żołnierz w Zgrupowaniu „Chrobry II”.

(Od lewej): Dzieci rtm. Pileckiego – syn Andrzej i córka Zofia
oraz autor książki Jacek Pawłowicz
dlatego, że dobrowolnie poszedł do obozu koncentracyjnego Auschwitz, aby zebrać od
wewnątrz informacje wywiadowcze na temat jego funkcjonowania i zorganizować tam
ruch oporu. Za dostanie się do
obozu, a następnie ucieczkę (w
obawie przed dekonspiracją)
został podwójnie odznaczony.
Pilecki został członkiem tajnej organizacji „NIE”, która
szykowana była do kontynuowania walki o niepodległość
Polski po wkroczeniu Armii
Czerwonej. Wybuch Powstania
Warszawskiego przerwał przygotowania. Pilecki jako członek
NIE miał się powstrzymać od
udziału w walkach. Mimo to,
nie potrafił stać bezczynnie.
Dlatego, początkowo nie ujawniając swego stopnia wojsko-

bohaterską, żołnierską postawę.
Całą „winę” wziął na siebie.
Komuniści przećwiczyli na nim
wszystkie sadystyczne metody
śledcze, z których wyrywanie
paznokci było najlżejsze – mówił Pawłowicz. Pilecki został
zamordowany 25 maja 1948 roku. Do 1989 roku informacje o
dokonaniach i losie rotmistrza
podlegały w PRL ścisłej cenzurze. Choć rodzina i organizacje
społeczne walczyły o jego rehabilitację przez kilkadziesiąt lat,
udało się to dopiero w 1990 roku i jedynie połowicznie. Prokuratora wojskowa unieważniła
wyrok, choć pierwotnie wniosek
przewidywał pełną rehabilitację.

Wszystko ojczyźnie
– Jestem bardzo szczęśliwa,
że możemy mówić o naszym oj-
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Równie ciekawa była opowieść o życiu Witolda Pileckiego w II Rzeczpospolitej, kiedy
to gospodarzył w rodzinnym
majątku w Sukurczach organizując tam pomoc społeczną,
kółka rolnicze i kursy przysposobienia wojskowego. Niewiele brakowało a zostałby malarzem. Pisał też wiersze. Jednak
jego powołaniem była wojaczka. Za każdym razem kiedy
ojczyzna wzywała – czy to w
czasie wojny polsko – bolszewickiej, czy podczas walk
o Lwów, czy w kampanii
wrześniowej oraz w tych najbardziej dramatycznych ostatnich latach życia – był gotów
poświęcić dla niej wszystko.
Więcej o rtm. Pileckim można
znaleźć na stronie www.pilec(rł)
ki.ipn.gov.pl.

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Rotmistrz Witold Pilecki

Prezydent Mirosław Milewski wręczył Jadwidze
Lipniewicz Krzyż Zesłańców Sybiru
Spotkanie odbyło się dwa dni
przed 65. rocznicą zakończenia
wojny. – Dziękuję wam za to co
zrobiliście dla Ojczyzny i za to,
co dzisiaj robicie dla naszego
miasta, dając lekcję historii, patriotyzmu i tradycyjnego polskiego wychowania – mówił
Mirosław Milewski.
W imieniu Prezydenta RP,
Mirosław Milewski wręczył
Krzyż Zesłańców Sybiru Jadwidze Lipniewicz. Odznaczenie to
ustanowił Parlament RP w 2003
roku jako wyraz narodowej pamięci o polskich obywatelach
deportowanych w latach 193956 na Syberię, do Kazachstanu i
północnej Rosji. Odznaczenie
jest wyrazem hołdu za ich męczeństwo oraz wierność ideałom
wolności i niepodległości.
Ośmiu płocczan, którzy
kończyli wojnę na froncie Prezydent Płocka uhonorował medalem Laude Probus, czyli Zasługujący na Pochwałę. Wśród
odznaczonych znaleźli się: płk
Jan Abrosiewicz, por. Jerzy Ja-

niszewski, ppor. Jan Kowalski,
ppor. Stanisław Moroń, ppor.
Stefan Romanowski, ppor. Kazimierz Rzętkowski, por. Antoni Szymczyk i płk Antoni Jelec. Natomiast wszystkim 22
uczestnikom spotkania w ratuszu wręczono albumy o bohaterskim rotmistrzu Witoldzie
Pilewskim.
Prezydent przyznał, że władze Płocka myślą o stworzeniu
tzw. Domu Kombatanta.
– Wszystkie organizacje miałyby siedzibę w jednym miejscu,
oczywiście gdyby wyraziły taką
wolę – mówił. – Chcielibyśmy,
aby były to lokale w centrum
miasta, a najlepiej w budynku
po byłym hotelu Petropol.
Mirosław Milewski zadeklarował, że oprócz biur organizacji znalazłaby się tam sala do
spotkań, a także pomieszczenie,
w którym można by urządzić
salę tradycji. – Jest szansa, aby
ten pomysł został zrealizowany
jeszcze w tym roku – wyjaśnił
(m.d.)
prezydent.

Cześć ich pamięci
W kościele św. Stanisława Kostki odsłonięto tablicę poświęconą pamięci żołnierzy AK z Płocka, którzy zostali zamordowani
i spaleni przez Niemców 4 lutego 1944 roku w Pomiechówku.
Uroczystość odbyła się 9 maja. Na tablicy wymienionych zostało
14 nazwisk płocczan: Janusz Antczak, Tomasz Dańczuk, Tomasz Falkowski, Bolesław Kossowski, Kazimierz Kulczycki, Jan Laszkiewicz,
Czesław Markiewicz, Jerzy Michalik, Andrzej Przybyszewski, Kazimierz Rędziński, ppłk Antoni Rudnicki, Antoni Sobczak, kpt. Mieczysław Teodorczyk i kpt. Sergiusz Wojno. Z inicjatywą odsłonięcia tablicy wyszli członkowie Związku Żołnierzy AK „Mazowsze Płock”.
9 maja odprawiona została również msza św. w intencji poległych
i pomordowanych podczas II wojny światowej. Zapalono także znicze
i złożono kwiaty przed tablicą Żołnierzy płockich poległych na polu
chwały i pomordowanych w II wojnie światowej.
(m.d.)
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a początku listopada 1890
r. I. Janowicz powołuje na
stanowisko Prezydenta Miasta
Płocka kolejnego rdzennego
Rosjanina, generała-majora
Mikołaja Konstantynowicza
Żerwe. Uroczyste, jak zawsze,
wprowadzenie odbyło się 4
grudnia 1890 r. Tak jak jego
poprzednicy nowy prezydent
nie ma wystarczającej kwoty
1000 rubli na kaucję i prosi o
rozłożenie na raty brakujących
mu 400 rubli. Jako prezydent
jest zapraszany do uczestnictwa
w Gubernialnej Radzie Opieki
Społecznej, a jako Rosjanin od
Opieki Prawosławnej, uczestniczy również w uroczystościach
szkolnych. Znacznie gorzej jest
z wykonywaniem obowiązków
służbowych.
Prokurator
wszczyna przeciwko niemu dochodzenie z powodu niedopełnienia obowiązków urzędnika
stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich. Prezydent Żerwe dał się zwieść słowom
świadków, którzy przyszli sporządzić akt zgonu niejakiego
Szoela Rejchmana, sam jednak
nie poszedł upewnić się naocznie o prawdziwości słów oznajmujących. Przeprowadzone
śledztwo wykazało, że ów
nieszczęśnik zmarł dopiero następnego dnia. Prezydentura
Mikołaja Żerwe była krótka,
trwała niespełna rok. Podsumowując ją można powiedzieć, że
nie był to najszczęśliwszy
okres w jego życiu i karierze.
Na początku września gubernator płocki wyznaczył na
prezydenta swojego urzędnika
do zadań specjalnych – asesora kolegialnego Aleksego
Mantjewa.
Prezydentura Aleksandra
Iwanowicza Mantjewa rozpoczęła się jesienią 1891 r.
a trwała do jesieni 1893 roku
i była przerywana licznymi
wyjazdami służbowymi prezydenta na polecenie gubernatora. Z obszernego raportu złożonego latem 1892 r. wynika,
że był on delegowany do uporządkowania pracy w Sierpcu,
Rypinie, Lipnie, szczególnie
interesował się rachunkowością kas gminnych i miejskich.
W Płocku w czasie jego prezydentury dokonano remontu
więzienia oraz dokończono
dobudowanie i przebudowanie
skrzydła ratusza od strony ul.
Dobrzyńskiej (obecnie ul. Kazimierza Wielkiego). W styczniu 1893 r. Aleksy Mantjew
został uhonorowany Orderem
św. Anny III klasy. We wrześniu tegoż roku na jego własną
prośbę został przeniesiony na
naczelnika powiatu lipnow-

N

Władze gubernialnego miasta Płocka
w latach 1866-1914 (7)
skiego. W czasie jego delegacji i leczenia funkcję prezydenta sprawował Ratman Tymoteusz Waśniewski, najbardziej doświadczony i cieszący
się zaufaniem i autorytetem.
Za 40 lat nienagannej służby
Waniewski i Kazimierz Makowski zostali nagrodzeni
przed przejściem na emeryturę

Szpilotow był synem generała,
właściciela majątku Chełmice
w guberni kaliskiej. Majątek
ten ojciec generał podarował
synowi. Uroczystość oficjalna
objęcia urzędu opóźniła się i
dokonano jej dopiero 8 lutego
1894 r. Akta dotyczące prezydenta Szpilotowa świadczą, że
miał on problemy finansowe,

Za prezydentury Fiodorowa, w 1901 r. zbudowano
na cmentarzu miejskim neogotycką kaplicę,
której fundatorem był Stanisław Górnicki
w 1894 roku. Waśniewski,
Makowski i Nadratowski reprezentowali typ skromnego,
pracowitego i uczciwego
urzędnika Polaka.
W połowie grudnia 1893 r.
gubernator Janowicz powołał
na Prezydenta Miasta Płocka
kapitana sztabowego Aleksandra Mikołajewicza Szpilotowa z kwaterującego w Kutnie
4. Pułku Strzelców. Kapitan

wielokrotnie był wzywany do
spłacenia pożyczki, którą
wziął jeszcze zanim przybył
do Płocka. Podobnie było z
odprowadzeniem podatku od
darowizny ojca na rzecz Kaliskiej Izby Skarbowej. Prezydent miał również problem z
rozliczeniem się z głównej inwestycji – utworzenia domu
noclegowego dla robotników.
W czasie jego prezydentury

tron w Cesarstwie Rosyjskim
objął car Mikołaj II. Temu wydarzeniu towarzyszyły uroczystości religijno-państwowe w
całym Imperium, także w
Płocku. Delegacja miasta
wzięła udział w głównej uroczystości w Moskwie.
Postać prezydenta Szpilotowa budzi kontrowersje. Z jednej strony to sprawny administrator podczas przeprowadzania pierwszego w Rosji powszechnego spisu ludności w
styczniu 1897 r., z drugiej
człowiek, który nie reguluje
rachunków, nie rozlicza się z
pobieranych z Kasy Miasta zaliczek. Dlatego nie dziwi nagana udzielona prezydentowi
przez gubernatora w dekrecie
przekazanym Magistratowi w
listopadzie 1897 r., która poskutkowała prośbą prezydenta
o dymisję, oficjalnie motywowaną względami rodzinnymi.
Kontrola kasy oraz ksiąg ludności dokonana przez Ratmana
Alichniewicza wykazała nieprawidłowości i opóźnienia.
1 grudnia 1897 r. Aleksander
Mi ko ła je wicz
Szpi lo tow
prze stał być pre zy den tem
miasta i tego samego dnia został powołany przez gubernato ra Ja no wi cza ostat ni w
Płocku prezydent Rosjanin,
którym był Siergiej Pietrowicz Fiodorow.
Siergiej Fiodorow, podobnie
jak jego poprzednik przybył do
Płocka z armii, a ściśle z 47.
Tatarskiego Pułku Dragonów,
stacjonującego w Warszawie.
Fiodorow także jak większość
jego poprzedników był człowiekiem młodym, urodził się
w 1868 r., pochodził z rosyjskiej szlachty rodowej z guberni moskiewskiej. Ukończył
Szkołę Kawalerii w Twerze.
Formularz służbowy odnotowuje uwagi o wzorowym zachowaniu i pilności w nauce
oraz służbie. Wkrótce po
awansie na rotmistrza sztabowego Fiodorow został prezydentem Płocka. Oficjalna uroczystość wprowadzenia odbyła się 24 grudnia 1897 r. zgodnie z procedurą. 32-letni prezydent nie był przygotowany
do pełnienia wielorakich obowiązków wynikających ze
sprawowania urzędu. Z pierwszych ruchów poczynionych
przez Fidorowa można sądzić,
że miał dobre intencje. Służbę
rozpoczął od zapoznania się z

prowadzeniem ksiąg ludności
wyznań niechrześcijańskich
oraz weryfikacji majątku należącego do miasta, a użytkowanego przez wojsko i różne instytucje cywilne. Prace w tych
dziedzinach spotkały się z
aprobatą władz zwierzchnich,
które uhonorowały Fiodorowa
Orderem Św. Stanisława III
klasy i tytułem radcy dworu.
W czasie prezydentury Fiodorowa dokonano zakupu domu
przylegającego do ratusza, należącego do Kosińskich.
W grudniu 1902 r. Fiodorow
otrzymał order Św. Anny III
klasy. W tym samym jednak
roku miał miejsce skandal w
areszcie policyjnym, w wyniku którego prezydent, sekretarz miasta Czernyszewicz i
policmajster Prochow otrzymali nagany. A chodziło o pobicie aresztantów przez osoby
z dozoru policyjnego, ogólny
bałagan i nadużycie władzy
podczas aresztowania niejakiego Antoniego Sobolewskiego,
który złożył skargę do naczelnika kraju. Trudno ustalić, co
było istotną przyczyną dymisji
Siergieja Fiodorowa, czy były
to jego własne starania, czy
spekulacje personalne ówczesnego gubernatora Neudhardta,
w każdym razie w połowie
marca 1903 r. Fiodorow został
przeniesiony do guberni kurskiej na stanowisko starszego
urzędnika do zadań specjalnych przy tamtejszym gubernatorze. Wczesną wiosną prezydent Fiodorow przekazał
klucze od Kasy Miasta i kancelarię ratmanom: Michajłowowi, Baburinowi i Czernyszewiczowi, którzy do czasu
wyznaczenia nowego prezydenta przejęli odpowiedzialność za Magistrat. Rząd Gubernialny, a szczególnie gubernator, zastanawiał się nad
tym, komu powierzyć urząd
prezydenta Płocka. W początkach czerwca 1903 r. zapadła
decyzja, aby powołać na to odpowiedzialne stanowisko Polaka. Wybór padł na urzędnika
Łomżyńskiego Rządu Gubernialnego – Alfonsa Skrobońskiego.
cdn.
Krystyna Grochowska
W publikacji wykorzystano
materiały Archiwum Państwowego w Płocku
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Patriotyzm niejedno ma imię Konkurs poetycki
I taki, złożony z różnorodnych elementów, portret poety,
bohatera szóstego numeru
kwartalnika „Znaj”, prezentują
autorzy zamieszczonych w
nim licznych esejów i wierszy.
Z racji szczupłości łamów zatrzymajmy się tylko przy kilku
z nich.

Okrutny system
Bohdan
Urbankowski
przedstawia Władysława Broniewskiego przez pryzmat
spotkań z nim – najpierw poprzez lekturę wierszy, a później osobistych. Poeta jawi się
nam jako człowiek z krwi i kości, z jednej strony wybitny
twórca, ale też posiadający
własne słabości. Urbankowski
tłumaczy także, dlaczego Broniewski, żołnierz Legionów
Piłsudskiego, świadek napaści
Armii Czerwonej na Polskę,
więzień NKWD i żołnierz 2.
Korpusu Polskiego splamił się
„Słowem o Stalinie”.
– Powstało ono w 1949 r. na
zamówienie, któremu poeta
bał się odmówić. (…) To, że
Broniewski dał się złamać, że
napisał taką zakłamaną laurkę
– to oskarża nie tylko poetę.
Przede wszystkim oskarża
ustrój, który łamał poetów –
pisze Urbankowski.

Urodziny poety

FOT. JAN WAĆKOWSKI

Jednak tego wiersza wielu
nie mogło poecie wybaczyć,
także w Płocku, o czym w swoim tekście wspomina Marek
Mokrowiecki, dyrektor płockiego teatru. – Kiedy w 1990 r.
zacząłem pracę w płockim teatrze, w prasie trwała ożywiona

dyskusja, czy i w jaki sposób
zdemontować pomnik (Broniewskiego – przyp. red.). Bo
wiadomo – relikt epoki komunizmu, bo sługus i ulubieniec
reżimu, bo „Poemat o Stalinie”, liczne wiersze (tak je nazywano) rewolucyjne, bo szpeci
Tumskie Wzgórze. Na szczęście
pomnik ocalał – pisze Mokrowiecki. I właśnie przy tym
pomniku od czasu spektaklu
„…I znów jestem w Płocku” w
1997 r., odbywają się 17 grudnia, w dniu urodzin Broniewskiego, happeningi organizowane przez płockich aktorów.
– Zapaliliśmy znicze, chlusnęliśmy kieliszek wódki na pomnik, wypiliśmy za pamięć poety.
Bohdan Urbankowski mówił o
poezji Broniewskiego, każdy z
nas powiedział jakiś fragment
wiersza ze spektaklu, ten najbardziej ulubiony – wspomina
pierwsze, spontaniczne spotkanie Mokrowiecki. Happeningi odbywają się już od 13
lat. Jaka będzie ich przyszłość?
Dyrektor teatru chciałby, aby
tradycja przetrwała, jednak by
spotkania nie przerodziły się w
akademię „ku czci”, z oficjalnym zadęciem.
Z kolei Maria Zalewska-Mikulska, dyrektor Książnicy
Płockiej zaproponowała spacer
po Płocku śladami Broniewskiego, czyli wędrówkę poprzez miejsca związane z poetą. Początek trasy oczywiście
w Domu Broniewskiego, ale
później znajdują się na niej
mniej oczywiste przystanki.
Jednym z nich jest np. katedra
czy „Jagiellonka”. Dlaczego?
Odsyłam do tekstu.

Członkowie redakcji „Znaj” – Ewa Lilianna Matusiak,
sekretarz i Krzysztof Bieńkowski, redaktor naczelny
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FOT. JAN WAĆKOWSKI

Broniewski – patriota. Ale także wspaniały liryk, uważny obserwator siermiężnej rzeczywistości, człowiek wrażliwy na krzywdę ludzką i sam
gorzko doświadczony przez los.

Podczas promocji
„Znaj” wiersze
Broniewskiego znakomicie interpretował
Marek Mokrowiecki
Cennym uzupełnieniem informacji o poecie są zamieszczone
w „Znaj” archiwalne zdjęcia ze
zbiorów Muzeum Władysława
Broniewskiego w Warszawie.
Podczas promocji publikacji
w Książnicy Płockiej płoccy
aktorzy – Marek Mokrowiecki
i Hanna Zientara – znakomicie
zaprezentowali różnorodną
twórczość Broniewskiego –
nie tylko wiersze patriotyczne,
ale także liryczne czy wierszyki dla dzieci.

Wersja młodych
Poza tym w „Znaj” różne
spojrzenia na patriotyzm, a
także relacje z konkursów literackich i spotkań autorskich. Z
sarkazmem i goryczą w swoim
fotoreportażu przedstawił patriotyzm Janek Drzewiecki.
Jedno ze zdjęć pokazuje odcinek renty z kwotą 635,11 zł.
Warto także odwrócić „Znaj”
i zapoznać się z rubryką redagowaną przez młodych twórców
pod wodzą Kapitana Matzky
(czyli Macieja Włodarczyka).
Alternatywna wersja „Zielonego wiersza” Broniewskiego napisana przez uczestników forum
internetowego dostarcza niezwykłych doznań estetycznych,
a rozważania o współczesnym
patriotyzmie wyrażone piórem
Mariusza Sepioło i Jakuba Walickiego dają wiele do myślenia.
Alina Boczkowska

Do końca sierpnia można nadsyłać wiersze na
V Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława
Nawrockiego. W tym roku temat brzmi: Chopin.
Or ga ni za to rem kon kur su
jest płocki oddział Stowarzysze nia Au to rów Pol skich.
Konkurs ma charakter otwarty. Warunkiem uczestnictwa
jest nadesłanie trzech nigdzie
do tąd
nie pub li ko wa nych
i nie na gro dzo nych wier szy
w pięciu egzemplarzach maszy no pi su bądź czy tel ne go
rękopisu. Każdy z uczestników może przysłać jeden zestaw. Wiersze należy nadsyłać na adres: Stowarzyszenie
Autorów Polskich Oddział w
Płocku, Al. M. J. Piłsudskiego 31, 09-407 Płock z dopiskiem: V Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława
Nawrockiego.
Rozstrzygnięcie konkursu
oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w czwartym
kwartale 2010 roku. Więcej informacji na www.znaj-sap.pl
(ab)

Stanisław Nawrocki

do matki
nie wybieraj z ust mych ciszy
kiedy nocy bukiet płonie
mówmy z sobą nikt nie słyszy
przy zgaszonym nieboskłonie
o swym bólu mi opowiedz
o bezkresie dróg twych bosych
co po burzy jak wędrowiec
rozbierały trawy z rosy
o jesieni nagłej wiosną
gdy się czyjeś imię grzebie
o miłości w którą wrosną
dni pochmurne dni bez ciebie
między nami przestrzeń długa
dłuższe jednak spojrzeń sieci
kiedy lampką do mnie mrugasz
piach jak dobroć twoja świeci

Stanisław Nawrocki
(ur. w 1947 Przasnyszu, zm. 2004 r. w Płocku)
Pracował jako radca prawny, adwokat oraz nauczyciel. Działał
w Stowarzyszeniu Autorów Polskich, Związku Literatów Polskich,
był członkiem Towarzystwa Naukowego Płockiego i władz Okręgowej Rady Adwokackiej, prezesem Stowarzyszenia Tanecznego
„Skandia”. Malował obrazy olejne i akwarele, pisał wiersze, zajmował się publicystyką, był też tłumaczem literatury francuskiej.
Opublikował 10 książek poetyckich – pierwsze tomiki wydał pod
pseudonimem Marek Bartnicki. W 2002 roku został radnym, a od
8 lipca 2003 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miasta Płocka.
Pośmiertnie został uhonorowany medalem Zasłużony dla Płocka.

Migawki zza oceanu
Ameryka w dwudziestu czterech odsłonach widziana oczami płocczanina Leszka Skierskiego, to interesująca propozycja dla czytelników.
Na książkę „Usłyszeć Amerykę” składają się felietony,
które autor pisał podczas swojego pobytu w USA w 2004 r.
Dla niektórych teksty mogą
być znajome, gdyż ukazywały
się co tydzień w lokalnej gazecie „Życie Płocka”.
W zwiewnych i lekkich frazach Skierski pokazuje Amerykę widzianą nie oczami turysty przytłoczonego informacjami z prospektów, ale poznawaną dzięki bezpośrednim
kontaktom z ludźmi. Krótkie
migawki ze Stanów Zjednoczonych zawierają też spostrzeżenia i odniesienia do
polskiej rzeczywistości oraz

do kondycji człowie ka w
świecie. W odkrywaniu Ameryki poma ga li fe lie toni ście
nasi rodacy, którzy za oceanem znaleźli swoje miejsce na
ziemi.
Książka łączy Polskę z USA
także poprzez to, że jest dwujęzyczna. Tak więc można
„usłyszeć Amerykę” dzięki
wrażeniom opisanym przez
autora, ale również poczuć jej
smak za sprawą języka.
Wydawcą książki jest płocki oddział Stowarzyszenia Autorów Polskich, a do ukazania
się ładnej edytorsko pozycji
przyczynili się liczni mecenasi.
Alina Boczkowska
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Dwa teatry Starowieyskiego Witaj nam Rosjo

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Rok temu zmarł jeden z najwybitniejszych plakacistów polskich, malarz, kolekcjoner, znawca sztuki i kobiecego ciała. Płocka Galeria Sztuki przedstawia jego dwie, ogromne prace ze słynnego cyklu „Teatry rysowania”.

Pełne rozmachu, fascynujące i ogromne dzieła Starowieyskiego
w Płockiej Galerii Sztuki
Dwie kilkunastometrowe
prace, zajmujące całą dolną
część płockiej galerii – Fecit
Prague Manui Satanis (tzw.
„praski teatr rysowania”)
z 1988 roku oraz Przeciw Becketowi z 1995 roku – wypełniają, charakterystyczne dla
twórczości Franciszka Starowieyskiego, obfite kobiece
ciała, fantastyczne zwierzęta i
fantasmagorie z charakterystyczną barokową deformacją.

Prace przyjechały do Płocka z warszawskiego Teatru
Stu dio, z któ rym ar ty sta
przez wiele lat był związany.
Teatry rysowania były jedno cześ nie ak tem twór czym
i wy da rze niem me dial nym,
za wsze pow sta wa ły przy
udzia le zgro ma dzo nej publiczności. Pierwszy powstał
w 1980 roku podczas pleneru
w Świdwinie. Starowieyski
zainspirował się wtedy XIX-

wiecz nym obra zem Gu sta ve’a Co ur be ta Pra cow nia
malarza, na którym artysta
maluje obraz w towarzystwie
nagiej modelki i zgromadzonej publiczności. Wzorując
się na nim, Starowieyski zrealizował 23 takie akcje na całym świecie, m.in. w Wenecji, Paryżu, Spoleto, Sewilli i
Chicago.
Wystawa czynna będzie do
końca maja.
(rł)

Płock na wiele głosów
To czwarta impreza w ramach projektu „Płock a Muzyka”, organizowanego
przez INGENIUM Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej przy współudziale partnerów projektu, instytucji i organizacji związanych z kulturą i sztuką.
Obecne wydarzenie, współorganizowane z Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, zaprezentuje artystyczne umiejętności uzdolnionej muzycznie młodzieży płockiej, działającej w zespołach chóralnych.
Przyczynkiem do podjęcia
tematu jest postać znanego
polskiego chórmistrza i kompozytora, wybitnego płocczanina – Wacława Lachmana.
Tradycje chóralne w Płocku kultywuje wiele zespołów

pre zen tu ją cych zróż ni co wa ny wachlarz muzycznych zain te re so wań – od mu zy ki
czysto klasycznej do typowo
rozrywkowej.
Pod czas kon cer tu „Płock
na wiele głosów” usłyszymy
siedem zespołów chóralnych
i wokalnych, reprezentowanych zarówno przez dzieci,
jak i dorosłe pokolenie płocczan.
Ho no ry gos po da rza wieczo ru peł nić bę dzie zna ny
płocki chórmistrz i aktywny

dzia łacz spo łecz ny Ro bert
Majewski.
W przerwie koncertu nastąpi uroczyste otwarcie wystawy prac plastycznych nade sła nych na kon kurs pod
hasłem „Płock a Muzyka” organizowany przez Stowarzyszenie INGENIUM i POKiS.
Piotr Parulski
Sala koncertowa Płockiej
Orkiestry Symfonicznej (ul.
Kolegialna 23), 16 maja godz.
18. Wstęp wolny.

Trochę przez przypadek najnowszy numer „Gościńca Sztuki” wpisuje się w logikę ostatnich tygodni,
kiedy na Rosję zaczynamy patrzeć innym, bardziej
przyjaznym okiem.
Parafrazując słowa Jana Nowickiego można powiedzieć,
że Rosja miała zawsze wspaniałą i bogatą kulturę oraz potwornego pecha do władzy, która tę kulturę – zwłaszcza w
ostatnim stuleciu – bezwzględnie niszczyła. Najnowszy numer „Gościńca Sztuki” w całości poświęcony naszym przyjaciołom Moskalom wychodząc
od polsko-rosyjskich wątków
lokalnych stara się łapać szerszą perspektywę („Aleksy Kiriuszyn i ikonostas” A. Tarasewicz oraz „Aleksy Kiriuszyn.
Artysta prawdziwy” I. KorgulWysztayckiej czy „Parafia prawosławna w Płocku” ks. E. Tarasewicza).
Jak zwykle brak tu sztampy,
czego dowodem są chociażby
teksty dotyczące historii rosyjskiego punka Rafała Kołackiego czy rosyjskiej awangardy
Dariusza Brzostka. Całość uzupełniona wywiadem z Władimirem Tarasowem – ikoną rosyjskiego jazzu. Niezwykle
zajmujący jest cykl artykułów
poświęcony wspaniałej i tragicznej postaci ojca Aleksandra
Mienia, który w czasach sowieckiego terroru odważnie
bronił swojej wiary i zarażał
nią innych. W Rosji mówiono
o nim „cud, którym jest Ojciec
Aleksander”. Redakcja publikuje wywiad z duchownym,
wspomnienia wiernych i przyjaciół i jego teksty.
Ro syj ski nu mer „GS”
otwie ra wiersz Alek san dra
Puszkina „Do...”, po którym

na stę pu je po ry wa ją ca opo wieść Tatiany Stepnowskiej
o jego romansie z Anną Kern.
Naprawdę pasjonująca to lektura, podobnie jak biograficzny esej Joanny Rykiel o Kirze
Bułyczowie – pisarzu fantastycznym z próbką jego pisarstwa w postaci tekstu „Jak leczono smoka”. Ukoronowaniem numeru jest – dla mnie
odkrywczy i orzeźwiający –
tekst Andrzeja Dorobka „Beatnicy z Leningradu?” o rosyj skiej gru pie poe tyc kiej
OBE RIU
oraz
wier sze
jej przedstawicieli: Mikolaja
Zabołockiego i Daniela Charmsa.

Daniel Charms
w karykaturze
Mikołaja Zabołockiego

Trzeba przyznać, że nr 14
magazynu to dzieło godne polecania i dowód na to, że
„GS” pozostaje jednym z najcie ka wszych zja wisk ar ty styczno-lierackich w naszym
mieście.
Radosław Łabarzewski

Szaleństwa z przyjacielem
W ramach cyklu „Kino niemieckie w Domu Darmstadt” zostanie wyemitowana komedia pt. „Mój
przyjaciel” („Ein Freund von mir”) w reżyserii Sebastiana Schippera.
Bardziej różnić się nie mogli. Karl pracuje jako obiecujący młody urzędnik w renomowanej firmie ubezpieczeniowej.
Hans,
zwariowany
artysta, pracuje dorywczo.
Przypadek łączy ich losy. Karlowi, którego kariera jest zaprogramowana, nie brakuje niczego. Dopiero kiedy poznaje
Hansa i jego przyjaciółkę Stelle słowa „szczęście” i „przyjaźń” zaczynają nabierać no-

wego znaczenia. Nowy przyjaciel zachęca Karla do różnych
szaleństw, na przykład jazdy
nago w porsche. I do tego jeszcze Stelle, w której powściągliwy urzędnik natychmiast się
zakochuje...
(mw)
Dom Darmstadt, 19 maja
godz. 10, 17. Film w oryginalnej wersji językowej. Wstęp
wolny.
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Radość chóralnego śpiewania Pomarzyć z Bończyk
Moskiewski chór „Radość” zainaugurował tegoroczną, ósmą edycję
Międzynarodowego Festiwalu Płockie Dni Muzyki Chóralnej.
Kolejny koncert w ramach
Płockich Dni Muzyki Chóralnej 30 maja w katedrze.
Or ga ni za to ra mi im pre zy
są: Płocki Ośrodek Kultury i

Sztuki, Stowarzyszenie Przyja ciół Ka te dral ne go Chó ru
Pu e ri et Pu el lae Can to res
Plocenses oraz parafia katedralna.
(ab)

FOT. MIROSŁAW NOGALSKI

Zes pół wy ko nu je bar dzo
różnorodny repertuar – utwory rosyjskiej muzyki sakralnej i klasycznej, klasyczną
mu zy kę za chod nio e u ro pej ską, dzie ła współ czes nych
kompozytorów, a także czerpie z folkloru rosyjskiego i
wielu krajów świata.
W Płocku gościł po raz kolejny i został bardzo ciepło
przyjęty. Chórem dyrygowała Jekaterina Dunajewa.
Anna Bramska, dyrygentka
Pueri i Puellae Cantores Plocen ses po in for mo wa ła, że
członkowie chóru „Radość”
w kwietniu gościli u siebie
płockich chórzystów.
W stolicy Rosji reprezentanci naszego miasta wzięli
udział w międzynarodowym
festiwalu „Brzmi Moskwa”,
gdzie w gronie 63 zespołów
zdobyli drugie miejsce w kate go rii mu zy ki sa kral nej i
trzecie w kategorii ogólnej.

Moskiewskim chórem dyrygowała Jekaterina Dunajewa

Przez trzy dni w Domu Darmstadt królować będzie Rosja. W ramach Dni
Kultury Rosyjskiej będzie można obejrzeć wystawę fotograficzną, posłuchać
ballad i romansów oraz zobaczyć film fabularny.
manse rosyjskie”. – Jestem rosyjską piosenkarką, od wielu lat
mieszkającą w Polsce. Cieszę
się, że mogę się podzielić ze
swoimi słuchaczami cząstką
bogatej rosyjskiej kultury. Wys-

Faina Nikolas zaśpiewa ballady
i romanse rosyjskie
Kolejny dzień upłynie pod
znakiem muzyki. 27 maja
o godz. 18 wystąpi Faina Nikolas z koncertem „Ballady i Ro-

– Żeby marzenia się spełniały – trzeba marzyć... A kolejnym
moim marzeniem było śpiewać
piosenki, na których się wychowałam – wyznaje Bończyk. –
Dlatego przygotowałam program z piosenkami z lat 60.
i 70. Stare dobre, polskie przeboje, które wszyscy znają i kochają, teraz można usłyszeć
w pięknych swingujących aranżacjach, które przygotował Jacek Piskorz – jeden z najbardziej utalentowanych pianistów
i aranżerów w Polsce.
W koncercie będzie można
usłyszeć m.in. piosenki z repertuaru: Ireny Santor – „Embarras”, Reny Rolskiej –
„Jeszcze poczekajmy”, Marii
Koterbskiej – „Gdzie ty, gdzie
ja” czy Wojciecha Młynarskie-

go – „Czas miłości” oraz wiele
innych znakomitych kompozycji.
(ab)
Dom Darmstadt, 16 maja
godz. 18, Bilety w cenie 20 zł.

Bogaty Audioriver

Rosyjskie klimaty w DD
Trzydniowa impreza rozpocznie się w środę 26 maja
o godz. 18 wernisażem wystawy fotograficznej „Moja Jakucja”. Autorką zdjęć jest Kiunnej Takasajeva.

Popularna aktorka teatralna i filmowa Olga Bończyk
wystąpi w Domu Darmstadt z recitalem „Trzeba
marzyć”.

tępuję z solowymi koncertami,
akompaniując sobie na gitarze.
W moim repertuarze są romanse rosyjskie – klasyczne
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i współczesne, piosenki liryczne
oraz ballady. Wykonuję popularne i lubiane utwory oraz te
mniej znane i nowe. Jestem laureatką II Międzynarodowego
Festiwalu „Rosyjska piosenka”, który odbył się w Moskwie
w lutym tego roku — mówi Faina Nikolas.
Imprezę zakończy w piątek
28 maja o godz. 17 projekcja
filmu „Zaginione imperium”
w reżyserii Karena Szachnazarowa. Akcja filmu obecnego
dyrektora Mosfilmu, reżysera
cieszącego się w Rosji olbrzymią popularnością, dzieje się
w latach 1973-1974, w czasach kiedy imperium radzieckie zdawało się być nienaruszalne. Młodzi bohaterowie
akceptują ustrój, w którym się
urodzili, starając się do niego
dostosować. Filmem tym kontynuuje Szachnazarow problematykę ze swego obrazu „Kurier”, gdzie sportretował dylematy młodzieży okresu pierestrojki.
(opr. ab)
Dom Darmstadt (Stary Rynek
8), 26-28 maja. Wstęp wolny

Od dwóch lat Audiriver rozszerza się i rozrasta.
Na scenie obok gwiazd muzyki elektronicznej prezentują się zespoły, które z powodzeniem mogłyby
wystąpić na takich festiwalach jak Open Air czy
Roskilde. Coraz więcej wydarzeń organizowanych
jest nie tylko na plaży, ale także na Starym Rynku.
I nie są to wyłącznie koncerty.
Piąta edycja płockiego festiwalu bogatsza będzie o projekt
badawczy, czyli targi polskich
firm zajmujących się muzyką
niezależną oraz warsztaty z
gwiazdami Audioriver 2010. To
wszystko kryje się pod nazwą
Rynek Niezależny i jest firmowane przez Red Bull Music
Academy. Namiot Akademii
stanie na rynku Starego Miasta.
W nim odbędą się warsztaty z
zagranicznymi gwiazdami tegorocznej edycji Audioriver. Organizatorzy zapowiadają, że
wkrótce ogłoszą nazwiska wykładowców, którzy zagoszczą
w Płocku.

Przypominamy, że Audioriver
2010 odbędzie się w dniach 6-8
sierpnia w Płocku. Gwiazdy,
które już potwierdziły swój
przyjazd do Płocka to: Richie
Hawtin presents PLASTIKMAN LIVE, Laurent Garnier live, Hadouken! live, Way Out
West Soundsystem, Four Tet live, Sub Focus, Ellen Allien, Hybrid live, Noisia, The Modern
Deep Left Quartet live, Qemists
Soundsystem, Krazy Baldhead
live, Christian Smith, Dusty Kid
live, Karotte, Plastician, Starkey,
Dandy Jack, Oni Ayhun live, Jakes, Silence Family live. Więcej
na www.aufioriver.pl. (op. rł)

W tym roku festiwalowe gwiazdy poprowadzą
warsztaty muzyczne
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Pierwszy Wieczór Chwały
odbył się w październiku 2007
roku. Od tamtego czasu Petroklezja zorganizowała już ponad
30 takich Wieczorów, a spotkania z tego cyklu cieszą się coraz
większym zainteresowaniem.
Organizatorom zależy na stworzeniu przestrzeni do tego, by
każdy mógł poczuć się sobą i
aby głębokie treści, jakie niesie
ze sobą wiara, mogły przebić
się przez grubą skorupę stereotypów i etykietek, odsłaniając
jej prawdziwy sens.
Inicjatywa Wieczór Chwały
to propozycja przede wszystkim dla młodego człowieka.
Dlatego też przybrała formę

bliską pokoleniu młodych.
Przekaz treści odbywa się nie
tylko poprzez słowo mówione,
ale również muzykę wykonywaną przez specjalnie stworzony w tym celu chór i zespół
muzyczny Bosco Band, a także poprzez ruch, gest, taniec i
obraz kreowany przez grupę
teatralną Bosco Drama.
Coraz częściej słyszy się opinię, że młodzi ludzie komunikują się ze sobą już prawie tylko w
wirtualnym świecie. Prawdziwy
obraz osoby zastępują zdjęciami
umieszczanymi w galeriach portali społecznościowych, wymianę poglądów załatwiają szybkim sms-em, a w najlepszym

wypadku krótką rozmową przez
komórkę. Mimo ogromnej liczby znajomych w rzeczywistości
czują się samotni. Jest zatem
okazja do spotkania w nieco niekonwencjonalnych okolicznościach.
Ks. Tomasz Radkiewicz

Zaproszenia można odbierać w kościele św. Stanisława
Kostki Al. Jachowicza 4, Centrum Informacji Turystycznej
ul. Stary Rynek 8, Płockim
Ośrodku Kultury i Sztuki
ul. Tumska 9 Więcej informacji
na www.wieczorchwaly.pl

Półtoragodzinny koncert, dwa długie bisy i szalony
„kankan” na koniec w wykonaniu Denata na scenie. Lao Che zagrał kolejny dobry koncert w swym
rodzinnym mieście.

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

W płockim amfiteatrze 28 maja odbędzie się drugie spotkanie z cyklu Płock –
MIASTO ANIOłÓW. Za tym tajemniczo, a nawet prowokująco brzmiącym tytułem
stoi propozycja twórców inicjatywy Wieczór Chwały – Salezjańskiego Duszpasterstwa Akademickiego Petroklezja.

Elektryzujący występ

Kuba „Krojc” Pokorski
i Hubert „Spięty” Dobaczewski
Jak przed rokiem zagrali na
Pikniku Europejskim. Nie lało
(zwykle, gdy zespół występuje
w Płocku pada, co – wbrew
pozorom jest atutem), ale i tak
było świetnie.
Lao Che przede wszystkim
przećwiczyło niemal wszystkie utwory z najnowszej płyty
„Prąd stały / prąd zmienny”, z
których najlepiej – zgodnie z
przewidywaniami – wypadły
„Urodziła mnie ciotka”, „Życie jest tramwaj” oraz tytułowa
piosenka zagrana na finał
(przed bisami).
Całość przeplatana była
utworami z dwóch poprzednich
płyt z przewagą „Gospelu”.
Z „Powstania Warszawskiego”
mieliśmy wspaniałe „Stare mia-

sto”, „Barykady”, a z trzeciego
krążka najbardziej entuzjastycznie przyjęte „Czarne kowboje”,
„Do syna Józefa Cieślaka” czy
„Hydropiekłowstąpienie”. Fanów zaskoczyła zapewne, zagrana podczas pierwszego bisu
nowa „klubowa” aranżacja
utworu „Astrolog” z płyty „Gusła”. Publiczność długo nie
chciała wypuścić zespołu ze
sceny. „Jesteśmy z Płocka” –
krzyczał lider grupy Spięty na
co owacyjnie zareagowała publiczność pod sceną. Uspokoiła
się dopiero, gdy wyraźnie rozluźnieni i zadowoleni z występu
muzycy brawurowo zagrali na
koniec „Hiszpana”, do którego
Mariusz Denat wykonał kankana na środku sceny.
(rł)

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Odlotowe spotkanie

Mariusz „Denat Denst

Płyty dla fanów
Dla Czytelników mamy cztery płyty Lao Che „Prąd stały / prąd
zmienny”. Trzeba tylko odpowiedzieć na pytanie:
Który utwór z płyty „Gospel” miał początkowo promować
film Andrzeja Wajdy „Katyń”?
Odpowiedzi prosimy dostarczyć do 21 maja osobiście do Redakcji „Sygnałów Płockich” lub mailem: sygnaly@plock.eu (należy podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania). Zdobywcy
krążków zostaną wyłonieni w drodze losowania.
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Piłka ręczna

Pływanie

Koniec marzeń o złocie Worek medali w Forli
Nie powtórzą piłkarze ręczni płockiej Wisły ubiegłorocznego sukcesu
jakim był srebrny medal mistrzostw Polski. Po trzech przegranych pojedynkach półfinałowych z MMTS Kwidzyn pozostaje płocczanom walka
o brązowy medal z Wisłą Puławy.
szansę na historyczny sukces
czyli finał Mistrzostw Polski.
Już pierwsze minuty pokazały,
że goście są skoncentrowani
i uważni w obronie, co wobec
chaotycznych ataków płocczan
pozwoliło sukcesywnie zyskiwać im bramkową przewagę.
Niemoc strzelecka wiślaków

Druga połowa to przysłowio we
„wa le nie
gło wą
w mur”. Niesk ład ne ak cje
pozbawione tempa i niezliczona liczba strat przy wypro wa dza niu ata ku by ły
głów ną przy czy ną po raż ki.
Mizerna gra Wisły przeplatana indywidualnymi rzutami

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Przed sezonem nikt w najczarniejszym scenariuszu nie
zakładał takiego rozwoju wypadków. Spektakularne transfery, nowy trener z doświadczeniem na europejskich arenach i wnioski z finałowej potyczki z Vive Kielce, w której
zabrakło trochę szczęścia, żeby zawiesić na piersi złoto.
Wszystko to miało zagwarantować triumf nad odwiecznym
rywalem. Niestety czegoś zabrakło, a to co udało się stworzyć wystarczyło tylko na bezbarwną i nieporadną walkę
w półfinale.
Pierwsze dwa spotkania
w Płocku wygrali zawodnicy
Wisły, ale dziś już wiadomo
dlaczego. MMTS nie wierzył
we własne siły i chyba zawodnicy nie przypuszczali, że są
w stanie ograć płocki zespół
z tyloma gwiazdami w składzie, na dodatek w historycznej
hali Blaszak Arena. Na spotkania rewanżowe w Kwidzynie
trener Zbigniew Markuszewski
odpowiednio zmotywował zespół i efektem były dwa dość łatwe zwycięstwa jego podopiecznych. O wszystkim miało
zdecydować piąte spotkanie
w Płocku. Kibice zgromadzeni
w hali Chemika spodziewali się
trudnej przeprawy, gdyż
MMTS wyraźnie zwietrzył

Płoccy szczypiorniści będą teraz walczyć o brąz
momentami wyglądała dramatycznie. Do 27. minuty zdołali
zdobyć tylko 5 bramek, co przy
9 celnych trafieniach gości nie
rokowało najlepiej. W końcówce pierwszej części gry płocczanie zdołali jednak podgonić
wynik, ale 7:10 przy zejściu do
szatni nie wywoływało raczej
u nikogo uśmiechu na twarzy.

Vegarda Samdahla to było za
mało tego dnia, aby wyelimino wać ko lek tyw nie gra ją cych graczy MMTS. Ostateczne Wisła przegrała 25:26,
ale wynik zupełnie nie odzwier cie dla róż ni cy o ja ką
lepsi byli tego dnia kwidzynianie.
Piotr Marek Nowicki

Piłka nożna

Sukcesem zakończył się start płockich pływaków
w Pucharze Miast Partnerskich.
Basen we włoskim Forli
był areną III Międzynarodowego Turnieju Pływackiego
o Puchar Miast Partnerskich.
W za wo dach wy star to wa ło
740 zawodników, dorośli i
dzieci z całej Europy. Płocczanie należeli do wyróżniających się ekip. Z osiemnastu
podopiecznych trenera Jurija
Szy czko wa, aż dzie wię ciu
wróciło z medalami. Gwiazdą płoc kiej eki py zo stał
Piotr Przy bo row ski, któ ry
zwyciężył na dystansie 100
metrów stylem motylkowym
i dowolnym. Do dwóch złotych me da li do ło żył tak że
brąz na 50 metrów stylem dowolnym.
Dwa złote medale zdobyły
tak że dziew czę ta. Ka ro li na
Ku za wiń ska zwy cię ży ła na
dystansie 100 metrów motylkiem, zaś Magdalena Kalińska na 100 metrów stylem
klasycznym. Karolina doło-

żyła do złota jeszcze brązowy
medal na dystansie 100 metrów stylem dowolnym.
Dwa srebrne medale na dystansie 100 metrów zdobył
Wojciech Bziuk – stylem motylkowym i dowolnym. Srebro i brąz wywalczył Daniel
Szat kow ski, któ ry za jął 2.
miejsce stylem dowolnym na
dystansie 100 metrów oraz 3.
miejsce stylem grzbietowym
także na dystansie 100 metrów. Srebrne medale zdobyli
Kamil Dobosz – 100 m stylem klasycznym oraz Wiktor
Wiśniewski -100 m stylem
grzbie to wym, zaś brą zo we
Daniel Waliszewski – 100 m
stylem klasycznym oraz Bartłomiej Koper – 100 m stylem kla sycz nym. W sumie
płoc cza nie zdo by li 4 zło te
medale, 5 srebrnych i 5 brązowych co dało im 5. miejsce
w klasyfikacji drużynowej.

(seb)

Tenis na wózkach

Świetny wynik wózkarzy
W Drużynowych Mistrzostwach Świata w Tenisie na
Wózkach w Turcji reprezentacja Polski uplasowała
się na szóstym miejscu.
W trzyosobowej ekipie było dwóch zawodników ze Stowarzyszenia Integracyjnego Klubu Tenisa w Płocku: Piotr Jaroszewski i Jerzy Kulik. Trzecim tenisistą był Albin Batycki ze
Spartakusa w Koźminie Wielkopolskim.
Szóste miejsce w gronie 32 najmocniejszych narodowych drużyn w świecie, to bardzo dobry wynik. W ubiegłym roku Polska
ukończyła Mistrzostwa na 13. miejscu.
Wiesław Chrobot

Kolejne punkty Wisły
Niezwykle cenne zwycięstwo odnieśli piłkarze nożni Wisły Płock. W meczu 28. kolejki I ligi (8.05) pokonali na własnym boisku GKP Gorzów Wielkopolski 1:0 (0:0).
Było to kolejne ważne spotkanie dla płocczan, gdyż każdy zdobyty punkt przybliża ich
do celu, jakim w tym roku jest
pozostanie w szeregach pierwszoligowców. Jak każdy
mecz, tak i ten z gorzowianami
nie należał do wielkich spektakli finezyjnego futbolu. Goście, podobnie jak Wisła, nie są
jeszcze pewni bytu na zapleczu ekstraklasy, więc ich determinacja i chęć wywiezienia
kompletu punktów ze stadionu
przy Łukasiewicza nikogo nie
zdziwiła. Pierwsze minuty
spotkania pokazały, że piłka-

rze GKP nie przestraszyli się
płocczan, którzy w ostatnich 3
spotkaniach zdobyli 7 punktów (2 zwycięstwa i remis). Na
bramkę Przemysława Mierzwy strzelali na szczęście bez
skutku Mateusz Piątkowski i
Emil Drozdowicz. W odpowiedzi, w 25. minucie Bartosz
Sielewski próbował po dośrodkowaniu Marcina Nowackiego
zmusić do kapitulacji golkipera gości Sławomira Janickiego.
W drugiej połowie obraz
gry specjalnie się nie zmienił.
Goście z Gorzowa Wielko-
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polskiego optycznie przeważali na boisku i sukcesywnie
starali się choćby o jednego
gola, który w takim spotkaniu
mógł być na wagę zwycięstwa. Jednak w 78. minucie w
szeregach Wisły pojawił się
na boisku (w miejsce Bartosza Wiś niew skie go) Ra fał
Grzelak, który już po minucie
cieszył się wraz z kolegami
z celnego strzału do bramki
go ści. Wi sła za in ka so wa ła
kolejne cenne punkty i oddaliła się od strefy spadkowej
w ligowej tabeli.
Piotr Marek Nowicki

Od lewej: Albin Batycki (Spartakus Koźmin
Wlkp.), Maciej Hrycyszyn – trener reprezentacji,
Piotr Jaroszewski i Jerzy Kulik (SIKT Płock)
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Wioślarstwo

Lekkoatletyka

Znakomite otwarcie

Podium i dwa rekordy

Płoccy wioślarze bardzo dobrze zaprezentowali się podczas Regat
Kwalifikacyjnych Otwarcia Sezonu Seniorów w Poznaniu.

Kamil Zajkowski pojedzie na regaty młodzieżowców w Duisburgu
Imprezę na torze „Malta” w
pierwszy majowy weekend rozegrano tylko na jedynkach i
dwójkach. Zawodnicy Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego do tej bardzo ważnej
rywalizacji przystąpili z lekkim niepokojem, który wynikał z ograniczonego dostępu
do obiektów sportowych z powodu remontu bazy PTW.
Z powodu niekorzystnych
warunków atmosfercznych
wczesną wiosną nie mieli też
możliwości treningu na wodzie. Bogate kluby i ścisła kadra PZTW rozwiązały ten
problem przez wyjazdy na
zgrupowania do Portugalii,
Chorwacji lub Grecji.
Jako pierwsi do tej „nierównej” konfrontacji przystąpili na
dwójce bez sternika Piotr Buchalski i Dominik Kubiak. Do
finału „A” zakwalifikowali się
z drugiego miejsca po przepięknej walce.

Historyczny finał
Finał stworzony przez najlepszych osiem osad przejdzie
do historii tych zawodów.
Sześć osad na mecie zmieściło
się w przedziale 3 sekund,
a zawodnicy z Płocka przypłynęli na 6. miejscu. Natomiast
siódma i ósma osada finału dotarła na metę w większym odstępie czasowym.
Następnie do boju ruszył na
jedynce Kamil Zajkowski, który w przedbiegu pokonał m.in.
Adama Korola (mistrz olimpijski i świata w czwórce) i

wszedł do finału „A”. Mimo
tego, że Kamil jeszcze w roku
ubiegłym ścigał się w juniorach (wicemistrz świata), to
już w seniorach pokazał swoją
niesamowitą waleczność i w
finale „A” zajął rewelacyjne 4.
miejsce pozostawiając w pokonanym polu m.in. Marka
Kolbowicza partnera Korola z
olimpijskiej czwórki. Po tym
przepięknym występie, trenerzy kadry zgłosili Kamila do
wspólnego startu z zawodnikiem z klubu KW04 Poznań w
dwójce podwójnej w grupie
młodzieżowej. Ta złożona osada zaskoczyła wszystkich zajmując 2. miejsce (z wynikiem
gorszym tylko 0,7 sekundy od
osady AZS Szczecin).

Poza zasięgiem rywali
W rywalizacji juniorów do
finału „A” dwójek bez sternika
zakwalifikowały się dwie płockie osady. Na niezagrożonym
1. miejscu przypłynęła osada
PTW – Damian Salak, Damian
Plewiński, natomiast na 3.
miejscu następna osada PTW –
Łukasz Lewandowski, Damian
Kruszyński. Jak widać płoccy
wioślarze zdominowali tę konkurencję. Następnie trener kadry zaproponował, aby juniorzy popłynęli również czwórkę
bez sternika. W tej konkurencji
wioślarze PTW: Salak, Plewiński, Lewandowski, Kruszyński
zdecydowanie pokonali wszystkie finałowe osady.
Drugiego dnia w tej samej
konkurencji wioślarze PTW,

ale w zmienionym składzie:
Salak, Lewandowski, Kruszyński, Gabriel Felbór także
zdecydowanie wygrali finał
„A”. Na pochwałę zasługuje
również osada dwójki podwójnej juniorów: Michał Mikołajewski, Rafał Zajkowski
(młodszy brat Kamila), którzy
po morderczej walce do ostatniego metra, zajęli doskonałe
3. miejsce w finale „A”. Po takim przebiegu regat kwalifikacyjnych trenerzy płockich osad
– Grzegorz Stellak i Jacek Karolak mogli odetchnąć z ulgą.
Do startu w międzynarodowych regatach juniorów w Monachium zostali powołani: Damian Salak, Damian Plewiński,
Łukasz Lewandowski, Damian
Kruszyński. Natomiast na międzynarodowe regaty młodzieżowców w Duisburgu pojedzie
Kamil Zajkowski.
Na zakończenie regat w Poznaniu obiecująco spisała się
osada czwórki ze sternikiem juniorów młodszych trenera Andrzeja Petrykowskiego: Kamil
Handlarski, Paweł Kotecki, Jakub Płoski, Jakub Bednarski,
ster. Sebastian Radwański, którzy pierwszy wyścig finałowy
wygrali, a w drugim wyścigu
zajęli 2. miejsce. Należy zaznaczyć, że wszyscy zawodnicy
PTW są lub byli uczniami
Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy płockiej „Siedemdziesiątce”. Wyjazd na zawody był
możliwy dzięki wsparciu Urzędu Miasta i PKN Orlen.
Waldemar Rogowski

W rywalizacji wśród weteranów ma się czym pochwalić Dariusz Bednarski. Z Halowych Mistrzostw Świata
Masters w kanadyjskim Kamloos skoczek weteran
z Płocka wrócił z tytułem mistrzowskim. Później swoją dobrą formę potwierdził na Halowych Mistrzostwach Polski w Spale, gdzie także był najlepszy.
W zawodach lekkoatletycznych w Kanadzie wzię ło
udział około 2 tys. sportowców z kilkudziesięciu państw.
Polskę reprezentowały cztery
osoby, wśród nich płocczanin
Dariusz Bednarski startujący
w skoku wzwyż. – Konkurs
roz po czą łem od wyso kości
155 cm i poprzeczkę podnoszoną co 5 cm pokonywałem
za pierwszym razem, aż do
170 cm. Konkurowałem z moim od wiecz nym prze ciw ni kiem, a prywatnie wspaniałym kolegą z Ukrainy, Olgiem
Fiedorko – wspomina płocki
skoczek. Rywalizacja zakończyła się na tej wysokości, a
Ukra i niec prze sko czył po przeczkę dopiero w drugim
podejściu, więc mistrzem został zawodnik z Płocka.

W Halowych Mistrzostwach
Polski w Spale Dariusz Bednarski wystartował zaledwie
48 godzin po przylocie z Kanady. Jednak mimo zmęczenia uzyskał rewelacyjne rezultaty. Ustanowił w jednym konkursie kolejno dwa halowe rekordy Polski w kategorii
M-55, pokonując za pierwszym razem poprzeczkę na
wysokości 172 cm, a następnie
174 cm. – Podczas dekoracji
otrzymałem piękny kryształowy puchar dla najlepszego zawodnika mistrzostw ufundowany przez prezesa PZLA Jerzego Skuchę. To miłe wyróżnienie i docenienie za determinację, systematyczny, ciężki,
aczkolwiek sprawiający wiele
radości trening – przyznaje
(ab)
sportowiec.

Tenis stołowy

Wystąpi w finale
Katarzyna Bagrowska, jedenastolatka z Nadwiślanina Płock, wywalczyła awans do finału Pucharu Polski młodziczek w tenisie stołowym (kategoria wiekowa do 12 lat).
Płocczanka bezdyskusyjnie
wygrała turniej półfinałowy w
Lidzbarku Warmińskim, gdzie
rywalizowała z najlepszymi w
tej kategorii wiekowej zawodniczkami z czterech województw.
W starszej kategorii wiekowej – kadetek, o awans do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży otarły się w
turnieju drużynowym Sylwia
Szelkowska i Aleksandra Lau
również z Nadwiślanina Płock.
Kasia w drodze do turnieju
finałowego Pucharu Polski pokonała 3:1 Monikę Zdyb z
LUKS Stróża (woj. lubelskie),
3:0 Justynę Waraksę z UKS
Victoria Więcki (woj. warmińsko-mazurskie) i w meczu o
pierwsze miejsce 3:1 Beatę
Kogut z Pogoni Siedlce (mazowieckie). Płocczanka zagra
w turnieju finałowym, który
odbędzie w Brzegu Dolnym 15
i 16 maja. Będzie to już czwarta impreza rangi mistrzostw

Kasia Bagrowska była
niepokonana w walce
o wejście do finału
Polski, w której wystąpi Katarzyna. W swoim dorobku ma
srebrny medal mistrzostw Polski UKS (2008 r.) i brązowy
medal nieoficjalnych mistrzostw Polski w kategorii żak
(rn)
(2009 r.).
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Medale od Królowej Sportu

Starówka Płocka

Atrakcje przed ratuszem

Na Ogólnopolskim Mitingu Lekkoatletycznym w Płońsku, organizowanym
od wielu lat w ramach obchodów Konstytucji 3 Maja, bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy MLKL Płock. Zdobyli aż 12 medali.
(młodzik) – bieg na 600 m –
1:34,89 min.; Milena Mikołajczyk (juniorka) – bieg na 800
m – 2:42,00 min.

Biegaczki (od lewej): Iwona Niska i Kinga Nisztor
pchnięcie kulą 4 kg – 12,23 m;
Przemysław Rutkowski (junior) – pchnięcie kulą 6,25kg –
14,98 m; Rafał Błaszczak

Srebrne medale: Aleksandra Bitner (młodziczka) – bieg
na 100 m – 13,72 s; Kinga
Nisztor (młodziczka) – bieg na

600 m – 1:53,10; Justyna
Ruszczak (juniorka młodsza) –
pchnięcie kulą 4 kg – 7,86 m.
Brązowe medale: Iwona
Niska (młodziczka) – bieg na
300 m – 47,56 s; Andżelika
Kołodziejska (młodziczka) –
pchnięcie kulą 3 kg – 9,26 m;
Agnieszka Franczak (juniorka
młodsza) – pchnięcie kulą 4 kg
– 7,38 m; Krystian Geras (junior) – pchnięcie kulą 6,25 kg
– 12,91 m.
Warto podkreślić, że dzień
wcześniej zawodnicy MLKL
Płock dobrze zaprezentowali
się na Mityngu otwarcia sezonu lekkoatletycznego w Kutnie. Na wyróżnienie zasługują
wyniki Aleksandry Bitner,
która w biegu na 300 m uzyskała czas 44,77 s oraz Kingi
Nisztor w rzucie oszczepem –
25,21 m. Obie zawodniczki
są młodziczkami pierwszego
rocznika. Trenerami zawodników są: Mariusz Kusy, Stanisław Nisztor, Mirosław Nisztor, Sławomir Kąpiński. (ab)

Przedszkolne wyścigi
W I Biegu Przedszkolaka o Puchar Kubusia Puchatka wystartowały pięcioi sześciolatki z siedmiu przedszkoli. Wszystkie dzieci z wielkim zapałem i sportowym duchem walki dotarły do mety i ukończyły bieg.
W imprezie wzięli udział
przedstawiciele
miejskich
przedszkoli nr: 1, 2, 4, 6,
29, 33, 34, Samorządowego
Przedszkola w Łącku oraz Samorządowego Przedszkola
w Słupnie.
W każdej kategorii wiekowej wyłoniono zwycięzców.
Wśród 6-latków pierwsze
miejsce zajął Marcin Zgorzelski (SP w Łącku), drugie –
Marcel Niedzielski (SP w Łącku), trzecie – Maksymilian Pawlak (MP nr 4). W gronie 5latków najlepsza była Karolina
Weber (MP nr 34), drugi przybiegł Oliwier Jankowski (MP
nr 4), a trzecie miejsce zdobyła Patrycja Paśnik (MP nr 1).
Stojącym na podium zwycięzcom, przy dźwiękach fanfar, medale wręczyła dyrektor
MP 34 Danuta Komosa. Medale otrzymały również wszystkie dzieci uczestniczące w
biegu, a każde przedszkole
odebrało puchar Kubusia Puchatka. Natomiast MP 34 im.

– Jego głównym celem jest
zachęcenie mieszkańców do spędzania czasu na Starym Mieście.
Na placu Starego Rynku oraz na
małej scenie organizowane będą
imprezy w letnie weekendy. Będą to przede wszystkim przedsięwzięcia muzyczne, ale trwają
również rozmowy w sprawie innych atrakcji – wyjaśnia Dariusz
Sztanderski, prezes ARS. Kontynuowany będzie też konkurs,
który ARS organizował wraz

Canzona Brass Quintet.
W skład zespołu wchodzą absolwenci akademii muzycznych, będący obecnie pedagogami Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku. Kwintet
wykonuje wszechstronny repertuar z różnych gatunków
muzycznych i epok. W programie m.in. utwory klasyczne,
muzyka sakralna oraz utwory
muzyki rozrywkowej, filmowej i jazzowej.

FOT. JAN WAĆKOWSKI

Złote medale: Anna Szczutowska (młodziczka) – pchnięcie kulą 3kg – 10,39 m; Monika Pełka (młodzieżowiec) –

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki wraz z Agencją
Rewitalizacji Starówki rozpoczynają projekt pod
nazwą „Starówka Płocka”.

Canzona Brass Quintet świętuje w tym roku
10-lecie istnienia.
Od lewej: Jerzy Jakowski (tuba), Andrzej Sumliński (waltornia), Tomasz Kacprzak (puzon), Michał
Głowacki (trąbka), Hubert Chiczewski (trąbka)
z restauratorami ze Starówki,
w którym można wygrać kolację
dla dwóch osób. Pytania konkursowe będą publikowane na
łamach „Sygnałów Płockich”.
Projekt „Starówka Płocka”
rusza od połowy maja. Jego stałym elementem w maju i czerwcu będzie Festiwal Muzyczny
„Canzonada”. Inicjatorem tego
przedsięwzięcia jest płocki zespół Canzona Brass Quintet.
Część majowa festiwalu pt.
„Koncerty przed Hejnałem” będzie odbywać się na tzw. Małej
Scenie zawsze o g. 17. Będzie to
prezentacja zarówno muzyki
klasycznej, jak i popularnej
w oryginalnych aranżacjach
i składach instrumentalistów.
Już 15 maja (sobota) I edycję Canzonady zainauguruje

Następnego dnia, 16 maja
wystąpi Face Band, który tworzą absolwenci i uczniowie
płockiej PSM oraz byli członkowie Szkolnej Orkiestry Dętej
„Siedemdziesiątka”. Orkiestra
prezentuje repertuar rozrywkowy oparty na instrumentach dętych i perkusyjnych.
W niedzielę 23 maja wystąpi
Piotr Grzywacz, Kawaler Medalu Św. Huberta, aktywny sygnalista, „Wojski Borów Tucholskich”. Towarzyszyć mu będzie
Reprezentacyjny Zespół Muzyki Myśliwskiej Okręgowej Rady Łowieckiej im. M. Kamińskiego w Płocku.
Tydzień później, 30 maja zaprezentuje się Orkiestra Dęta
OSP w Sierpcu pod dyrekcją
Michała Głowackiego.

KOLACJA DLA DWOJGA
Zwycięzcy z obydwu kategorii wiekowych
Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół za przygotowanie imprezy i rozpowszechnianie aktywności fizycznej otrzymało puchar od „Kortu pod Lasem”.
Zawody przygotowali: nauczyciele z MP 34, Wojciech
Krokoszyński, nauczyciel w-f
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z Gimnazjum Nr 2, Sebastian
Dymek z Biura Prasowego
UMP, członek TKKF oraz
Waldemar Gieres, maratończyk, nauczyciel w-f.
Nad kondycją uczestników
czuwała pielęgniarka Agniesz(nd)
ka Brzozowska.

Dlaczego jedna z sal w płockim ratuszu
nosi nazwę Sala Sejmowa?
Wśród Czytelników, którzy do 21 maja dostarczą do redakcji „Sygnałów Płockich” osobiście lub na adres emailowy: sygnaly@plock. eu poprawną odpowiedź rozlosujemy dwie nagrody – kolację w cenie 120 zł
w restauracji Estera mieszczącej się przy Starym Rynku 7-9.
Specjalnością restauracji jest kuchnia żydowska. W menu m.in. karp
po sefardyjsku, gęsi pipek, kaczka pieczona z jabłkami, łosoś marynowany w białym winie i ziołach.

FOT. ZBIGNIEW NOWAK

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Na wesoło 140-lecie istnienia świętowała
PSS „Zgoda”

Widzów przyciągał nieodparty urok kataryniarza i jego papugi

Płock
moc

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

W majowe
weekendy w Płocku
nie można się nudzić.

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

– wrażeń

Ostrą jazdę w każdy weekend
zapewnia Ciuchcia Tumska

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

To ci dopiero „tuba”

fiteatrze
Płocka Noc Kabaretowa w am

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Ognisty mazur podczas trzeciomajowego święta

Wierni fani zespołu Lao Che tuż przed szalonym pogo

Zręcznościowe zabawy dla dużych i małych podczas
Pikniku Europejskiego

