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Płyty Lao Che

dla Czy tel ni ków 

Oprócz czte rech krąż ków „Prąd sta ły / prąd
zmien ny” ma my tak że dla na szych Czy tel ni -
ków dwa pod wój ne za pro sze nia na ko la cję
w re sta u ra cji na Sta rów ce. 

Szczegóły w numerze

Żoł nierz niez łom ny
Ko mu ni stom

nie wy star czy-
ła je go śmierć.
Chcie li też za -
bić pa mięć po
nim. To nie po -
ję te, bo sło wa
„bo ha ter” czy
„czło wiek ho -
no ru” to za ma -
ło, aby opi sać
to, kim był 
i cze go do ko nał. 

Czy taj str. 11

No wa spół ka

Cen trum Wi do wi sko wo -Spor to we, no wa
jed nost ka bu dże to wa Gmi ny Płock, któ rą po -
wo ła no na kwiet nio wej se sji Ra dy Mia sta,
zaj mie się za rzą dza niem ha lą pow sta ją cą
przy Pla cu Ce le bry. Czy taj str. 3

Na licz nych stra ga nach moż na by ło za o pa trzyć
się w pa miąt ki i słod ko ści, dzie ci i do ro śli chęt-
nie ko rzy sta li z pro po no wa nych przez Te atr Wa -
ga bun da za baw zręcz no ścio wych, a ama to rzy
mu zy ki klu bo wej ra czy li się wy stę pem zes po łów
w ogród ku MZOS pod czas „Ma ju nii”.

Płock współ pra cu je z dzie się cio ma mia sta mi par -
tner ski mi. Są to: Au xer re (Fran cja), Biel ce (Moł da -
wia), Dar mstadt (Niem cy), For li (Wło chy), Fort
Way ne (USA), Loz ni ca (Ser bia), Mo żej ki (Li twa),
My tisz czi (Ro sja), No wo po łock (Bia ło ruś), Thur-
rock (Wiel ka Bry ta nia). W tym ro ku mu zycz nie za -
pre zen to wa li się re pre zen tan ci trzech miast. Z For -
li wy stą pił zes pół Co me di Club, z Dar mstadt Ca ro -
li ne’s Cu be, z Fort Way ne Da vid To do ran. 

XII Pik nik Eu ro pej ski

Ale się dzia ło!
Już po raz dwu na sty na Sta rym Ryn ku mie liś my eu ro pej skie świę to. Pre zen ta cje
płoc kich szkół i przed szko li, wy stę py zes po łów mu zycz nych z Płoc ka i miast par t-
ner skich, a tak że kon cer ty gwiazd – Pia ska i Lao Che to tyl ko niek tó re z atrak cji.

Eu ro pej skie kra je pre zen to wa li ucz nio wie płoc kich szkół
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Uczest ni kom Pik ni ku Eu ro pej skie go mia sto
par tner skie ze Sta nów Zjed no czo nych przyb li -
ży ła tak że wy sta wa fo to gra ficz na zor ga ni zo wa -
na w Do mu Dar mstadt. Na zdję ciach, wy ko na -
nych przez mło dych płoc czan pod czas 
po by tu w Fort Way ne w ra mach wy mia ny mło -
dzie żo wej, zna laz ły się naj bar dziej cha rak te ry -
stycz ne dla te go mia sta ele men ty – dra pa cze
chmur, za byt ki, pom ni ki oraz miej sca roz ryw ki 
i re kre a cji. 

Nie za pom nia nych wra żeń do star czy ły tak że
kon cer ty gwiazd. An drze ja Pia secz ne go i Lao
Che okla ski wa ły na Sta rym Ryn ku tłu my fa nów. 

Or ga ni za to rem im pre zy był Urząd Mia sta
Płoc ka i PO KiS. (ab)
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KRÓTKO 

Re kru ta cja pił ka rzy
Wi sła Płock or ga ni zu je

na bór do pier wszej kla sy
Gim na zjum nr 12 o pro fi -
lu pił kar skim. Chęt ni mu -
szą zgło sić się na spraw -
dzian spor to wy 24 ma ja o
godz. 14 na bo i sku Wi sły
przy ul. Łu ka sie wi cza 34.

Wi sła za pra sza też
chłop ców z rocz ni ka
1994, któ rzy chcie li by
uczęsz czać do pier wszej
kla sy – pił kar skiej – Li -
ce um Pro fi lo wa ne go
przy Zes po le Szkół Tech-
nicz nych na spraw dzian
spor to wy 7 czer wca o
godz. 10, tak że na bo i sku
przy ul. Łu ka sie wi cza 34.
Do dat ko we in for ma cje w
se kre ta ria cie szko ły lub
tel. 24/ 364 27 30. 

(jk)

Za gro że nie w la sach
W wo je wódz twie ma -

zo wiec kim og ło szo no II i
III sto pień za gro że nia po -
ża ro we go. Oz na cza to, że
wil got ność w la sach jest
ni ska i wzra sta ry zy ko za -
pró sze nia ognia. Szcze -
gól nie za gro żo na jest cen-
tral na i wschod nia część
Ma zo wsza. Nie o stroż -
ność lu dzi jest przy czy ną
70 proc. po ża rów. – Na le -
ży pa mię tać o od po wied -
nim za cho wa niu w le sie –
prze strze ga Ivet ta Bia ły,
rzecz nik pra so wy wo je -
wo dy ma zo wiec kie go. –
Ogni ska i gril le moż na
roz pa lać tyl ko w wyz na -
czo nych miej scach. Nie
na le ży wy rzu cać nie do -
pał ków, roz rzu cać szkła.
Trze ba też prze strze gać
za ka zu wstę pu do la su, je -
śli ta ki zo stał wy da ny. W
ra zie za u wa że nia po ża ru
na le ży po wia do mić straż
po żar ną (tel. 998 lub 112).

(ib)

Pod dro gę
Mia sto na bę dzie pra wa

włas no ści czte rech nie ru -
cho mo ści grun to wych o
po wierz chni od 73 do
158 mkw. Dział ki znaj -
du ją się przy ul. Gór nej i
są niez będ ne do prze pro -
wa dze nia in we sty cji pn.
„Bu do wa uli cy Gór nej
wraz z in fra struk tu rą i
oświet le niem”. Ich war -
tość rze czoz naw ca wy ce -
nił od 6.030 do 13.050 zł. 

(m.d.)

Do Au strii

Płock za pre zen tu je się na tar gach Re al Vien-
na 2010, któ re od bę dą się od 18 do 20 ma ja 
w Wied niu. Im pre za wspó łor ga ni zo wa na jest
przez Wy dział Pro mo cji Han dlu i In we sty cji
Am ba sa dy Rzeczy pos po li tej Pol skiej w Wied-
niu. Pod czas tar gów zo sta nie zor ga ni zo wa na
pol ska wys pa, któ rej cen tral nym pun ktem bę -
dzie wspól ne sto i sko Mi ni ster stwa Skar bu Pań -
stwa, Pol skiej Agen cji In for ma cji i In we sty cji
Za gra nicz nych oraz WPHiI Wie deń. Wo kół te -
go roz miesz czo ne bę dą sto i ska posz cze gól nych
wo je wództw. Re al Vien na adre so wa ne są do
oko ło 10 tys. au striac kich i za gra nicz nych in we -
sto rów, ar chi tek tów, przed sta wi cie li ban ków,
fun du szy in we sty cyj nych dzia ła ją cych w bran ży
nie ru cho mo ści oraz firm świad czą cych usłu gi 
w za kre sie sze ro ko po ję te go za rzą dza nia in we -
sty cja mi i nie ru cho mo ścia mi. 

Kul tu ra fi zycz na i sport
Roz strzy gnię ty zo stał otwar ty kon kurs ofert

na re a li za cję za dań pub licz nych z za kre su kul tu -
ry fi zycz nej i spor tu. Na re a li za cję za dań w
2010 ro ku zo sta nie przez na czo ne po nad 1,2 mln
zł. Po nad 780 tys. zł or ga ni za cje wy ko rzy sta ją
na szko le nie za wod ni ków oraz upo wszech nia -
nie spor tu po przez udział w za wo dach miej s-
kich, wo je wódz kich, ogól no pol skich i mię dzy -
na ro do wych. 100 tys. zł przez na czo ne bę dzie na
za gos po da ro wa nie cza su wol ne go dzie ci i mło -
dzie ży po przez zor ga ni zo wa nie za jęć spor to wo -
re kre a cyj nych od 15 czer wca do 31 sier pnia.
Na to miast 340 tys. zł z bu dże tu mia sta poz wo li
do fi nan so wać 32 im pre zy spor to we oraz spor to -
wo -re kre a cyj ne. 

Ser ca na Ma ja
Sto wa rzy sze nie „Bu so la Serc” bę dzie przez

trzy la ta użyt ko wa ło po miesz cze nie o pow.
16,25 mkw. w piw ni cy bu dyn ku przy ul. 3 Ma -
ja 16. Głów nym za da niem or ga ni za cji jest
wspie ra nie wszech stron ne go i zrów no wa żo ne go
roz wo ju: spo łecz ne go, kul tu ral ne go i gos po dar -
cze go mia sta, in te gra cja miesz kań ców Płoc ka,
prze ciw dzia ła nie bez rad no ści i wy klu cze niu
spo łecz ne mu, po moc spo łecz na na ju boż szym,
wspie ra nie de mo kra cji i bu do wa nie spo łe czeń -
stwa oby wa tel skie go w śro do wi sku lo kal nym.
Jed ną z form po mo cy jest prze ka zy wa nie żyw -
no ści oso bom na ju boż szym przy współ pra cy 
z Ban kiem Żyw no ści. 

(m.d.)

P R E Z Y D E N T  Z A R Z Ą D Z I ŁWi wat maj, trze ci maj

Jak co ro ku, Płock ucz cił rocz ni cę uch wa le nia kon sty tu cji 3 Ma ja. Par la men ta -
rzy ści, przed sta wi cie le władz wo je wódz twa po wia tu i mia sta, or ga ni za cji po za rzą -
do wych i związ ków oraz płoc kich szkół i in sty tu cji kul tu ry zło ży li kwia ty na Pły -
cie Niez na ne go Żoł nie rza. Wcześ niej uczest ni czy li w oko licz no ścio wym na bo żeń -
stwie w Ba zy li ce Ka te dral nej. Opra wę ar ty stycz ną za pew ni ły Zes po ły Pieś ni 
i Tań ca Wi sła i Dzie ci Płoc ka, pre zen tu jąc na Sta rów ce po lo ne zy i ma zu ry. Płoc -
ka Dru ży na Kusz ni cza i Brac two Kur ko we wa lili z ar mat na wi wat, a naj wię kszym
za in te re so wa niem cie szy ły się po ka zy na ul. Pie kar skiej gru py jeź dziec kiej ze
Słup na. (nż)

Portrety Płocka
Kon kurs adre so wa ny jest do fo to gra fów z Płoc ka i po wia tu płoc -
kie go. Ter min nad sy ła nia zdjęć up ły wa 15 czer wca 2010 r. 

– Do kon kur su moż na zgła szać fo to gra fie, na któ rych są cha rak te ry stycz ne dla
na sze go mia sta miej sca, bu dyn ki, w cie ka wych no wych uję ciach, któ re przez ostat-
nie 20 lat uleg ły zna czą cej prze mia nie. Mi le wi dzia ne bę dą scen ki z ży cia miesz -
kań ców na tle na sze go mia sta, sce ne ria noc na, wi do ki czy też obiek ty – tak te mat
okre śla re gu la min kon kur su.

Przyj mo wa ne bę dą fo to gra fie ko lo ro we i czar no -bia łe w for ma cie mi ni mum
20x30 cm, 300 dpi. Do wy wo ła nych zdjęć na le ży do łą czyć za pis cyf ro wy na CD.
Bę dą przyj mo wa ne fo to gra fie prze twa rza ne cyf ro wo, jed nak obrób ka mo że po le -
gać je dy nie na dzia ła niach od po wia da ją cych za bie gom sto so wa nym w ciem ni fo -
to gra ficz nej, czy li na ro zjaś nia niu, kon tra sto wa niu, re duk cji ko lo ru, wy pa la niu.
Wszel kie in ne zmia ny, a zwłasz cza fo to mon taż, są nie do pusz czal ne. Fo to gra fie
oraz pły ty mu szą być opa trzo ne ha słem (w gór nym pra wym ro gu), skła da ją cym się
z nie pow ta rza ją cych się zna ków: trzech li ter i trzech cyfr.

Dla la u re a tów prze wi dzia no na stę pu ją ce na gro dy: I miej sce – 2.500 zł, II –
1.500 zł, III – 1.000 zł. In for ma cje o kon kur sie moż na otrzy mać pod nr telefonów:
24/ 367 17 32, 367 17 31, e-ma il: le na.gra bow ska@plock.eu. Re gu la min do stęp ny
jest na www.fo to te ka.plock.eu. (ab)

Kwia ty skła da ją przed sta wi cie le władz mia sta (od le wej): To masz
Kol czyń ski – za stęp ca pre zy den ta Płoc ka, Mi ro sław Mi lew ski –

pre zy dent Płoc ka, Kry sty na Ko wa lew ska – se kre tarz mia sta

FO
T.
 K

R
Z
Y
S
Z
TO

F 
K
A
LI
Ń
S
K
I



3

Sygnały Płockie nr 10 (232)  | 15 maja 2010 

ses ja |

– Wy so kość bu dże tu zo sta ła
za pla no wa na na po nad 580
mln zł – mó wił. – Je go wy ko -
na nie się gnę ło nie mal 574 mln
zł, co sta no wi 99 pro cent kwo -
ty pla no wa nej. Wy dat ki in we -
sty cyj ne za pla no wa no na pra -
wie 146 mln zł. Zre a li zo wa no
je w wy so ko ści oko ło 125 mln
zł, co sta no wi oko ło 86 proc.
kwo ty za kła da nej. 

Naj wię kszą pro wa dzo ną
obec nie in we sty cją jest ha la
wi do wi sko wo -spor to wa, na
któ rą w ubieg łym ro ku mia sto
wy da ło po nad 40 mln zł. Je sie -
nią te go ro ku zo sta nie od da na
do użyt ku. 

Oświa ta
Na ten cel przez na czo ne zo -

sta ło aż 213, 5 mln zł (po nad
34 proc.) bu dże tu. Skła da ły się
na to wy na gro dze nia i utrzy-
ma nie pla có wek, ale tak że – w
zna czą cej czę ści – in we sty cje
w płoc kich szko łach. Za koń -
czo no m.in. bu do wę pa wi lo nu
dy dak tycz ne go Li ce um Ogól-
noksz tał cą ce go im. Wła dy sła -
wa Ja gieł ły, prze bu do wę bo isk
i urzą dzeń spor to wych w
Szko le Pod sta wo wej nr 3,
łącz ni ka mię dzy sa la mi gim na -
stycz ny mi w Zes po le Szkół nr
1. Prze pro wa dzo no rów nież
ka pi tal ny re mont po miesz czeń
szkol nych w Szko le Pod sta -
wo wej nr 12 oraz bu dyn ku
Miej skie go Przed szko la nr 1.
Roz po czę to bu do wę no wej
sie dzi by dla Miej skie go Przed-
szko la nr 13. Po nad to za koń -
czo no pra ce pro jek to we i roz -
strzy gnię to prze targ na bu do -
wę no wej sie dzi by z za ple -
czem kul tu ral no – spor to wym
dla Miej skie go Przed szko la nr
2 na osie dlu Cie cho mi ce. 

Jak co ro ku, wzrósł do da tek
mo ty wa cyj ny dla na u czy cie li.
Od stycz nia 2009 wy no sił 9
proc. wy na gro dze nia za sad ni -
cze go. Po nad to w ro ku szkol-
nym 2008/2009 sty pen dia za
wy ni ki w na u ce i osią gnię cia
spor to we otrzy ma ło aż 5833
ucz niów. 

Na zdro wie 
i po moc spo łecz ną

wy da no po nad 90 mln zł. Re -
a li zo wa nych by ło 10 pro gra -
mów pro fi lak tycz nych, kon ty -
nu o wa no tzw. „bia łe so bo ty”.
Wy da no na ten cel po nad 1, 6

mln zł. Szpi tal św. Trój cy
wciąż in we stu je w no wo czes ne
urzą dze nia dia gno stycz ne. 
W ubieg łym ro ku za ku pio no
np. naj no wo cześ niej sze urzą -
dze nie do dia gno sty ki oka. 

Miesz ka nia
– Na dal ogrom ną wa gę mia -

sto przy wią zu je do bu do wy no -
wych lo ka li dla miesz kań ców –
mó wił Mi ro sław Mi lew ski. –
W ra mach for mu ły Miej skie go
To wa rzy stwa Bu dow nic twa
Spo łecz ne go wy bu do wa no 191
no wych miesz kań. Pow sta ło
tak że sześć do mów w za bu do -
wie bliź nia czej przy ul. Zu -
brzyc kie go. 

W li sto pa dzie 2009 ro ku
roz po czę to prze bu do wę osie -
dla Mio do wa -Jar. Po nad to
mia sto po zy ska ło 80 peł no -
stan dar do wych miesz kań dla
śred nio za moż nych płoc czan,
któ rzy do tąd miesz ka li w bu -
dyn kach przez na czo nych do
roz biór ki lub re mon tu i wy łą -
czo nych z użyt ko wa nia. 

Sy ste ma tycz nie pod da wa na
jest re wi ta li za cji sta ra część
mia sta. W 2009 ro ku za koń czo -
no kom plek so wy re mont za byt -
ko wej ka mie ni cy przy ul. Sta ry
Ry nek 9. Prze pro wa dzo no rów -
nież grun tow ną mo der ni za cję
ka mie ni cy przy Grodz kiej 9.
Prze bu do wa na zo sta ła ka mie -
ni ca przy ul. Kwiat ka 51, 
a oprócz te go wy ko na no re no -
wa cję śred nio wiecz ne go mu ru
ka zi mie rzow skie go. Roz po czę -
ła się bu do wa tzw. Zło te go Ro -
gu u zbie gu ulic Kwiat ka, Biel-
skiej i Sien kie wi cza. 

Zmo der ni zo wa no znacz ną
część ale jek na Tum skim
Wzgó rzu. Kon ty nu o wa ny był
tak że pro gram poz wa la ją cy na
do fi nan so wa nie re no wa cji bu -
dyn ków wpi sa nych do re je stru
za byt ków. 

No we uli ce
Po dob nie jak w la tach

ubieg łych re mon to wa no sta re
uli ce i bu do wa no no we. W mi -
nio nym ro ku za koń czo no bu -
do wę 19 ulic. Za koń czy ły się
pra ce przy dro gach do ja zdo -
wych do no we go mo stu, od
ron da na ul. Do brzy kow skiej
do ron da w ul. Cie cho mic kiej.
W ra mach in we sty cji pow sta ła
rów nież część ul. Bro war nej.
W mi nio nym ro ku prze bu do -

wa no sie dem ulic. Zmie nio ny
zo stał układ ko mu ni ka cyj ny na
skrzy żo wa niu Pił sud skie go/O -
to liń ska i Ja cho wi cza/Dwor co -
wa. Po nad to roz po czę to prze-
bu do wę ul. Mic kie wi cza, Gie -
rzyń skie go i Pop ła ciń skiej. Na
bu do wę uli cy Mic kie wi cza po -
zy ska no środ ki z Unii Eu ro pej -
skiej. W ra mach bu do wy sie ci
ka na li za cji sa ni tar nej na osie d-
lach: Bo ro wi czki i Par ce le wy -
ko na no ok. 8 km ka na li za cji
sa ni tar nej. Wy mie nio no sieć
wo do cią go wą na od cin ku ok.
3,5 km. 

Bez pie czeń stwo i re kre a cja
Na bez pie czeń stwo w 2009

ro ku wy da no po nad 18,8 mln
zł. Ze środ ków tych sfi nan so -

wa no trzy eta ty dziel ni co -
wych i op ła co no po nad ty siąc
do dat ko wych pa tro li po li cyj -
nych. Bli sko 2 mln zł przez-
na czo no na do po sa że nie stra -
ży po żar nej. 

Na sport i re kre a cję wy da no
pra wie 58 mln zł. Płoc cza nie
już ko lej ny se zon mo gli ko rzy -
stać z dwóch lo do wisk miej s-
kich. Za osią gnię cie wy so kich
wy ni ków we współ za wod nic -
twie spor to wym na are nie mię -
dzy na ro do wej lub kra jo wej
wy róż nio no 222 spor tow ców,
tre ne rów i dzia ła czy, re pre zen -
tu ją cych kil ka na ście dy scy plin
spor to wych.

Wy róż nie nia
W ubieg łym ro ku Płock

uzy skał waż ne po twier dze nie
zna cze nia mar ki mia sta na
are nie ogól no pol skiej, zdo by -
wa jąc Go dło „Te raz Pol ska”.
Oce nie w tym przy pad ku
pod da no ca łoksz tałt fun kcjo -
no wa nia mia sta. 

– W 2009 ro ku prze pro wa -
dzi liś my no wy pro jekt pro mo -

cyj ny w War sza wie pod naz -
wą „I lo ve Płock”, za któ ry
otrzy ma liś my ogól no pol skie
wy róż nie nie na Fe sti wa lu
Pro mo cji w ka te go rii naj lep -
szy event – mó wił Mi ro sław
Mi lew ski. 

Fe sti wal Au dio ri ver zdo był
ko lej ne wy róż nie nia, tym ra -
zem pro gra mu 3 Pol skie go Ra -
dia. Fe sti wal Pięk na był nie
tyl ko tran smi to wa ny w pol-
skiej te le wi zji, ale tak że re tran -
smi to wa ny w licz nych te le wi -
zjach za gra nicz nych.

Po zy tyw na oce na
Co rocz ne spra wo zda nie z

wy ko na nia bu dże tu mia sta po -
dle ga ana li zie Re gio nal nej Iz -
by Obra chun ko wej. Za rok
2009 zy ska ło ono opi nię po zy -
tyw ną. Po dob nie po zy tyw ną
opi nię wy ra zi ła Ko mi sja Re -
wi zyj na Ra dy Mia sta Płoc ka. 

Za udzie le niem ab so lu to -
rium Pre zy den to wi gło so wa ło
13 rad nych, 10 by ło prze ciw, 
a 1 wstrzy mał się od gło su. 

opr. (m.d.)

Bu dżet zre a li zo wa ny
Głów nym pun ktem obrad kwiet nio wej se sji Ra dy Mia sta by ło udzie le nie
ab so lu to rium Pre zy den to wi Płoc ka. Mi ro sław Mi lew ski przed sta wił spra-
wo zda nie z wy ko na nia bu dże tu za 2009 rok. 

– Dwa mie sią ce za sta na -
wia liś my się nad for mą za -
rzą dza nia tym obiek tem, a w
przy szło ści tak że ba se nem i
in ter na tem/ho te lem, któ re
ma ją tam pow stać – mó wił
na se sji Ra dy Mia sta pre zy -
dent Mi ro sław Mi lew ski. –

Roz pa try wa liś my trzy moż li -
wo ści. Po pier wsze mog ła by
zo stać po wo ła na spół ka pra -
wa han dlo we go. Po dru gie
za rzą dza niem móg łby za jąć
się Miej ski Zes pół Obiek tów
Spor to wych. Trze cim roz wią -

za niem jest po wo ła nie no wej
jed nost ki.

We dług pre zy den ta, gdy by
obiek tem za rzą dzał MZOS
od by wa ło by się to utar ty mi
ścież ka mi, a po wo ła nie spół ki
pra wa han dlo we go by ło by
zbyt ry zy kow ne. 

Mi ro sław Mi lew ski przyz-
nał, że wła dze mia sta ba da ły
for my za rzą dza nia te go ty pu
obiek ta mi w Pol sce. Jak się
oka za ło są one róż ne, za rów -
no pod wzglę dem wy dat ków,
jak i eta tów. – Nie moż na pre-

cy zyj nie okre ślić kosz tów, na -
wet gdy po rów na się ha le w
Gdy ni, Byd gosz czy i Ło dzi –
mó wił. – Za kres ich fun kcjo -
no wa nia jest od mien ny, więc
kosz ty też są zróż ni co wa ne.
Rocz ny bu dżet gdyń skiej ha li
wy no si 3,5 mln zł, byd go skiej
– 3,2 mln, a łódz kiej – 4 mln. 

Płoc ki obiekt ma słu żyć nie
tyl ko do or ga ni za cji im prez
spor to wych, ale tak że np. tar -
gów, fe sti wa li, sym po zjów,
kur sów i kon cer tów. – Dla te go
też wy bra liś my poś red nie wyj -
ście je śli cho dzi o za rzą dza nie
– mó wił Mi lew ski. – Pra cow -
ni cy Cen trum zaj mą się wy szu -
ki wa niem im prez, któ re bę dzie
moż na zor ga ni zo wać w ha li.
Obiekt mu si żyć i za ra biać. 

Szef pla ców ki ma zo stać
wy ło nio ny w dro dze kon kur su.
Cen trum przy or ga ni za cji im -
prez współ pra co wać bę dzie 
z Płoc kim Oś rod kiem Kul tu ry
i Sztu ki oraz ra tu szo wym Wy -
dzia łem Kul tu ry i Spor tu. 

– PKN Or len zo sta nie na to -
miast spon so rem ty tu lar nym,
któ ry bę dzie wspie rał bie żą ce
utrzy ma nie ha li – mó wił pre -
zy dent. – Umo wa z kon cer -
nem zo sta nie pod pi sa na już
nie dłu go. (m.d.)

Nie za leż ne za rzą dza nie
Cen trum Wi do wi sko wo -Spor to we, no wa jed nost ka bu dże to wa Gmi ny Płock,
któ rą po wo ła no na kwiet nio wej se sji Ra dy Mia sta, zaj mie się za rzą dza niem ha -
lą pow sta ją cą przy Pla cu Ce le bry. 

Ha lą wi do wi sko wo -spor to wą 
bę dzie za rzą dzać no wa spół ka
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Na mo cy ak tu al nie obo wią -
zu ją ce go § 5 ust. 2 pkt 9 Roz-
po rzą dze nia Mi ni stra Spra -
wie dli wo ści z dnia 16 paź -
dzier ni ka 2002 ro ku w spra w-
ie są dów ape la cyj nych, są dów
okrę go wych i są dów re jo no -
wych oraz usta le nia ich sie -
dzib i ob sza rów wła ści wo ści
(Dz. U. z 2002 r. Nr 180, poz.
1508 z późn. zm.) dla Są du
Ape la cyj ne go w War sza wie
usta lo ny zo stał ob szar wła ści -

wo ści obej mu ją cy ob szar wła -
ści wo ści Są dów Okrę go wych
w: Ostro łę ce, Płoc ku, War sza -
wie i War sza wa – Pra ga w
War sza wie.

Zgod nie z § 6 ust. 2 pkt 9
wska za ne go Roz po rzą dze nia
Mi ni stra Spra wie dli wo ści ob -
szar wła ści wo ści Są du Okrę-
go we go w Płoc ku – fun kcjo -
nu ją ce go w ob sza rze wła ści -
wo ści Są du Ape la cyj ne go w
War sza wie – obej mu je ob szar
wła ści wo ści Są dów Re jo no -
wych w: Cie cha no wie, Go sty -
ni nie, Mła wie, Płoc ku, Płoń -
sku, Sier pcu, So cha cze wie i
Ży rar do wie.

Mi ni ster stwo Spra wie dli wo -
ści opra co wa ło pro jekt roz po -
rzą dze nia Mi ni stra Spra wie dli -
wo ści zmie nia ją ce go przed-
mio to we roz po rzą dze nie. Zgo-
d nie z za ło że nia mi pro jek tu
Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści
za pro po no wa ło prze nie sie nie
Są du Okrę go we go w Płoc ku z
ob sza ru wła ści wo ści Są du
Ape la cyj ne go w War sza wie do
wła ści wo ści Są du Ape la cyj ne -
go w Ło dzi. Jed no cześ nie pro-

jekt za kła da po zo sta wie nie
spraw gos po dar czych z ob sza -
ru Są du Okrę go we go w Płoc ku
we wła ści wo ści Są du Okrę go -
we go dla War sza wy – Pra gi w
War sza wie, a więc we wła ści -
wo ści Są du Ape la cyj ne go w
War sza wie.

Pro po no wa ne zmia ny zo sta -
ły ne ga tyw nie za o pi nio wa ne
przez śro do wi ska praw ni cze z
pół noc ne go Ma zo wsza oraz z
Płoc ka. 

Zgro ma dze nie Ogól ne Sę -
dziów Są du Okrę go we go w
Płoc ku w dniu 7 kwiet nia 2010
ro ku pod ję ło uch wa łę, w któ rej
wy ra zi ło zde cy do wa nie ne ga -
tyw ną opi nię w za kre sie pro-
po no wa nych zmian przed sta -
wio nych w pro jek cie roz po rzą -
dze nia Mi ni stra Spra wie dli wo -
ści. Przed mio to wa ne ga tyw na
opi nia zo sta ła po dzie lo na
przez Pre ze sów Są dów Re jo -
no wych w Cie cha no wie, Go -
sty ni nie, Mła wie, Płoc ku,
Płoń sku, Sier pcu, So cha cze -
wie i Ży rar do wie oraz Pre ze sa
Są du Okrę go we go w Płoc ku.

Po dob ne sta no wi sko za ję ła
Okrę go wa Ra da Ad wo kac ka
w Płoc ku – or gan ad wo kac -
kie go sa mo rzą du za wo do we -
go pół noc ne go Ma zo wsza,
jak rów nież płoc kie śro do wi -
sko rad ców praw nych, któ re
dzia ła w ra mach Okrę go wej
Iz by Rad ców Praw nych w
War sza wie.

Ra da Mia sta Płoc ka za za -
sad ne uz na je ar gu men ty za pre -
zen to wa ne przez śro do wi ska
praw ni cze, któ re pod kre śla ją,

iż pro po no wa ne zmia ny kłó cą
się z hi sto rycz ny mi, ge o gra -
ficz ny mi i or ga ni za cyj ny mi
związ ka mi okrę gu płoc kie go –
ja ko czę ści Ma zo wsza – z
War sza wą oraz bu dzą za strze -
że nia z pun ktu wi dze nia do bra
pań stwa i uza sad nio ne go in te -
re su je go oby wa te li, w szcze -
gól no ści w za kre sie do stęp no -
ści oby wa te li do są du. Wpro -
wa dze nie zmian zbu rzy ło by
na tu ral ny i utrwa lo ny men tal -
nie zwią zek Płoc ka oraz in -
nych miast pół noc ne go Ma zo -
wsza z War sza wą. Śro do wi ska
praw ni cze wska za ły rów nież
za bar dzo nie ko rzyst ne wpro -
wa dze nie dy cho to mii w sche -
ma cie or ga ni za cyj nym wła dzy
są dow ni czej, któ ra wią za ła by
się z pla no wa nym po zo sta wie -
niem spraw gos po dar czych z
ob sza ru Są du Okrę go we go w
Płoc ku we wła ści wo ści Są du
Okrę go we go dla War sza wy –
Pra gi w War sza wie, a więc we
wła ści wo ści Są du Ape la cyj ne -
go w War sza wie – po mi mo do -
ko na nia pla no wa nych zmian.

Pla no wa ny po dział na ob -
sza ry wła ści wo ści są dów ape -
la cyj nych nie przy sta wał by
rów nież do po dzia łu te ry to -
rial ne go pań stwa oraz do po -
dzia łu wła ści wo ści są dów ad -
mi ni stra cyj nych, zgod nie z
któ rym ob szar wo je wódz twa
ma zo wiec kie go na le ży do
wła ści wo ści Wo je wódz kie go
Są du Ad mi ni stra cyj ne go w
War sza wie. 

Pod kre śle nia wy ma ga ją rów -
nież związ ki praw ni czych sa -
mo rzą dów za wo do wych pół -
noc ne go Ma zo wsza z War sza -
wą. Płoc cy rad co wie praw ni są
człon ka mi Okrę go wej Iz by
Rad ców Praw nych w War sza -
wie, co w na tu ral ny spo sób
wią że się rów nież z fun kcjo no -
wa niem Są du Okrę go we go 
w Płoc ku w ob sza rze wła ści -
wo ści Są du Ape la cyj ne go 
w War sza wie.

Ma jąc po wyż sze na uwa dze
Ra da Mia sta Płoc ka pra gnie
wy ra zić swe za nie po ko je nie
pla no wa ny mi przez Mi ni ster -
stwo Spra wie dli wo ści zmia na -
mi oraz po dzie lić ne ga tyw ną
oce nę pro jek to wa nych zmian
za pre zen to wa ną przez śro do -
wi ska praw ni cze. 

Sta no wi sko Ra dy Mia sta Płoc ka 
w spra wie po par cia sta no wi ska Zgro ma dze nia Ogól ne go 
Sę dziów Są du Okrę go we go w Płoc ku oraz praw ni czych sa mo -
rzą dów za wo do wych w przed mio cie ne ga tyw nej oce ny pro jek -
tu roz po rzą dze nia Mi ni stra Spra wie dli wo ści za kła da ją ce go przy -
łą cze nie płoc kie go okrę gu są do we go do ape la cji łódz kiej

Bu dyn ki są dów w Płoc ku
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Ja ko Ra da Mia sta Płoc ka:

– ape lu je my do po słów, se na to rów i sa mo rzą dow ców
na sze go re gio nu, do sa mo rzą dów gos po dar czych, śro -
do wisk na u ki i kul tu ry, or ga ni za cji po za rzą do wych,
in sty tu cji ży cia pub licz ne go i do wszyst kich osób,
któ rym le ży na ser cu do bro miesz kań ców re gio nu
płoc kie go o wspar cie wy sił ków władz Płoc ka w ce lu
przyś pie sze nia re a li za cji ob wod ni cy;

– wy ra ża my pro test i ubo le wa nie wo bec prze kła da nia 
w cza sie przez Ge ne ral ną Dy rek cję Dróg Kra jo wych 
i Au to strad roz po czę cia bu do wy tej klu czo wej dla bez-
pie czeń stwa oraz roz wo ju mia sta i ca łe go re gio nu dro gi;

– po stu lu je my, aby Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo -
wych i Au to strad na tych miast roz po czę ła pra ce pro-
jek to we al bo prze ka za ła tę in we sty cję mia stu Płock.

Mia sto Płock od lat 60.
ubieg łe go wie ku sta ra ło się 
o wy bu do wa nie dru giej prze -
pra wy mo sto wej przez Wi słę.
Sta ra nia te za o wo co wa ły roz -
po czę ciem jej bu do wy 
w 2002 ro ku. Dro gi do ja zdo -
we do mo stu i most zo sta ły
włą czo ne w 2009 ro ku do
ukła du dro go we go mia sta. 
Te in we sty cje pro wa dzo ne
wspól nie z Ge ne ral ną Dy rek -
cją Dróg Kra jo wych i Au to -
strad poch ło nę ły po nad 390
mln zło tych i poz wo li ły włą -
czyć prze pra wę do dro gi kra-
jo wej nr 60.

Po zo sta ła do zre a li zo wa nia
wspól nie z GDDKiA pół noc -
na ob wod ni ca Płoc ka, któ ra z
pla no wa ną ob wod ni cą pół -
noc no – za chod nią bę dą sta -
no wić do ce lo wy układ ko mu -
ni ka cyj ny mia sta. Są one tak -
że niez będ ne z pun ktu wi dze -
nia kra jo we go i re gio nal ne go
ukła du dro go we go.

W 2004 ro ku zo sta ło pod -
pi sa ne po ro zu mie nie mię dzy
GDDKiA i Płoc kiem o
współ fi nan so wa niu i pro wa -
dze niu prac pro jek to wych
zmie rza ją cych do wspól ne go
wy bu do wa nia pół noc nej 
ob wod ni cy Płoc ka. Na mo cy
te go po ro zu mie nia pra ce pro-
jek to we pro wa dzi ła GDD-
KiA.

Wy jąt ko wo po wol ne tem -
po prac pro jek to wych spo wo -
do wa ło, że wy ko na ne i ode-
bra ne 5 ma ja 2008 ro ku od
pro jek tan ta ma te ria ły do de -
cy zji lo ka li za cyj nej stra ci ły
ra cję by tu w związ ku ze
zmia ną tzw. spec usta wy. Zo -
stał zmar no wa ny wy si łek lu -
dzi i pub licz ne pie nią dze.
Tak że de cy zja o śro do wi sko -
wych uwa run ko wa niach zgo -
dy na re a li za cję ob wod ni cy,
nie ba wem, bo w lu tym 2011
ro ku stra ci waż ność.

Nad to bu do wa pół noc nej
ob wod ni cy nie zo sta ła włą -
czo na do stra te gicz nych pla -
nów in we sty cyj nych Ge ne -
ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo -
wych i Au to strad, a w bu dże -
cie GDDKiA nie zo sta ły za -
bez pie czo ne środ ki nie tyl ko
na jej re a li za cję, ale i na pra -
ce przy go to waw cze, co wy ni -
ka z in for ma cji uzy ska nej 12
mar ca 2010 ro ku na spot ka -
niu przed sta wi cie li GDDKiA
z sa mo rzą dow ca mi re gio nu
płoc kie go. GDDKiA za kła da,
że re a li za cja tej prio ry te to wej
dla Mia sta Płoc ka, re gio nu i
kra ju in we sty cji, pro wa dzo na
bę dzie do pie ro po 2012 ro ku.

Brak ob wod ni cy ha mu je
roz wój oraz zmniej sza bez-
pie czeń stwo nie tyl ko Płoc -
ka, ale i gmin są sied nich.

Sta no wi sko 
Ra dy Mia sta Płoc ka 
w spra wie roz po czę cia bu do wy 

pół noc nej ob wod ni cy po ro ku 2012
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– Ja ro sław Brach pra co wał
w po li cji 29 lat – mó wił 7 ma -
ja ko men dant wo je wódz ki po -
li cji Ry szard Szkot nic ki. –
Świet nie kie ro wał jed nost ką.

Po dzię ko wa nia za służ bę
Brach otrzy mał tak że od pre zy -
den ta Mi ro sła wa Mi lew skie go.
– Ko men dant Brach spę dził w
płoc kiej po li cji wie le lat, do -
brych lat dla na sze go mia sta 

i po wia tu – mó wił. – Świad czą o
tym wy ni ki. W imie niu sa mo rzą -
du i włas nym dzię ku ję za po pra -
wę bez pie czeń stwa, co by ło wi -
docz ne nie tyl ko w sta ty sty kach,
ale także w od czu ciach miesz -
kań ców. 

Mi ro sław Mi lew ski pod kre -
ślał bar dzo do brą współ pra cę
po li cji z sa mo rzą dem. – Za wsze
spo ty ka łem się z otwar to ścią 

i kon kre ta mi, któ re przy no si ły
efek ty – wspo mi nał. – Je steś my
wzo rem dla in nych miast, jak
po win na wy glą dać współ pra ca. 

Do strze gał czło wie ka 
Od cho dzą cy ko men dant Ja -

ro sław Brach po dzię ko wał za
współ pra cę. – Wbrew po zo rom
nie o wszyst kim de cy du je ko -
men dant – mó wił. – Chciał -
bym po dzię ko wać prze de
wszyst kim po li cjan tom i pra-
cow ni kom. Nie by ło by ta kich
wy ni ków bez nich.

Pra cę pod wo dzą Ja ro sła wa
Bra cha ciep ło też wspo mi na ją
je go pod wład ni. Wśród sta ty -
sty ki, sto sów pa pie ru i prze pi -
sów za wsze wi dział czło wie -
ka. Przez wie le lat był rzecz ni -
kiem płoc kiej po li cji. Otwar ty
na wszel kie no win ki był czę -
stym go ściem płoc kich fo rów,
na któ rych wy jaś niał, do ra dzał
i tłu ma czył in ter na u tom co ro -
bi ła po li cja. Dzia ło się to 
w cza sach, kie dy na biur ku
rzecz ni ka stał te le fon sta cjo -
nar ny i ar cha icz ny kom pu ter, 

a coś ta kie go jak stro na in ter -
ne to wa płoc kiej po li cji ni ko mu
nie mie ści ło się w gło wie. 

Po kil ku la tach wró cił do
płoc kiej jed nost ki, ale już ja ko
szef. I nic się nie zmie ni ło,
znów wyz na czał no we dro gi 
i nie szab lo no we zwy cza je. Już
w pier wszych dniach swo ich
rzą dów po ka zał, że li czy się ze
zda niem każ de go po li cjan ta 
i jest ze swo i mi ludź mi. Czę sto
cho dził po ko ry ta rzach wy -
dzia łów, py ta jąc: Cze go po -

trze bu je cie do jesz cze lep szej
pra cy? Za wy ni ki na gra dzał
nie tyl ko pre mia mi. Po tra fił

przyjść ra no i cze kać na po li -
cjan tów, że by im po dzię ko wać
za uda ną ak cję. Był za wsze 
z po li cjan ta mi, na wet w chwi -
lach bar dzo złych i dra ma tycz -
nych. Ga bi net ko men dan ta był
za wsze ob le ga ny. Ni gdy nie
od mó wił po mo cy. – Ko men -
dant Brach sta wiał spra wy
rze czo wo. Je że li wie dzia łeś,
cze go chcesz, mog łeś po dej -
mo wać te mat, dla po zo ran tów
nie by ło miej sca w „Brach Te -
am” – pod kre śla ją by li pod -
wład ni.

No wy ko men dant
Je rzy Kal bar czyk, na stęp ca

Bra cha, kie ro wał ostat nio jed-
nost ką w Cie cha no wie. – Do
Płoc ka po raz pier wszy przy je -
cha łem 20 lat te mu. Wte dy
mia sto ja wi ło się jako sza re –
mó wi. – Gdy przy by łem po -
now nie 3-4 la ta te mu, Płock
był zu peł nie in ny. Bę dzie dla
mnie zasz czy tem pra co wać 
w tak pięk nym mie ście. Wiem,
że bu dżet mia sta przez na cza
du żo pie nię dzy np. na pa tro le
po nad nor ma tyw ne. Mam na -
dzie ję, że tak bę dzie da lej.
Mam chęć i mo ty wa cję do pra -
cy, bo wie rzę, że miesz kań cy
Płoc ka i oko lic mo gą być jesz -
cze bez piecz niej si.

Mał go rza ta Da nie luk

Zmia na na sta no wi sku
Ko men dant po li cji Ja ro sław Brach od szedł na eme ry tu rę. Je go obo wiąz -
ki prze jął in spek tor Je rzy Kal bar czyk.

Choć dzień św. Flo ria na –
pa tro na stra ża ków – wy -

padł we wto rek, to płoc cy fun -
kcjo na riu sze ob cho dzi li go trzy
dni póź niej, 7 ma ja. I jak za -
wsze niek tó rzy otrzy ma li awan -
se. Dzie wię ciu stra ża ków do sta -
ło stop nie ofi cer skie. Po nad to
sze ściu stra ża kom na da no sto -
pień as pi ran ta, 17 za słu ży ło na
sto pień po do fi ce ra, a je den na
sto pień stra ża ka. 

Bryg. Da riusz Or łow ski, do -
wód ca Jed nost ki Ra tow ni czo -
Gaś ni czej nr 1 zo stał odz na czo -
ny srebr nym me da lem za dłu go -
let nią służ bę, na da wa nym przez
Pre zy den ta RP. Na to miast de cy -
zją Mi ni ster stwa Spraw Wew -
nętrz nych i Ad mi ni stra cji Ire ne -
usz Smol czew ski, do wód ca
JRG nr 3 odz na czo ny zo stał zło -
tą odz na ką „Za słu żo ny dla och -
ro ny prze ciw po ża ro wej”. 

Pre zy dium Za rzą du Od dzia-
łu Wo je wódz kie go Związ ku
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych
RP woj. ma zo wiec kie go na da -
ło: dwa zło te i sześć brą zo wych
me da li „Za za słu gi dla po żar -
nic twa”. 

Wy jąt ko we wy róż nie nie cze -
ka ło na Ada ma Woź nic kie go,
miesz kań ca Rost ko wa, któ ry 10
lu te go ura to wał tro je dzie ci 
z po ża ru oraz oca lił dom od cał -

ko wi te go spa le nia. Za mę stwo,
ofiar ność i od wa gę ma zo wiec ki
ko men dant wo je wódz ki PSP st.
bryg. Gu staw Mi ko łaj czyk wrę -
czył mu list i sta tu et kę. 

– Płoc kie jed nost ki PSP i OSP
za bez pie cza ją te ren o po wierz -
chni oko ło 1900 km kwadra-
towych, na któ rym za miesz ku je
po nad 240 tys. osób – mó wił
pod czas spot ka nia ko men dant
Krzysz tof Frą czkow ski. – Stra -
ża cy co ro ku uczest ni czą w po -
nad 2,8 ty sią cach zda rzeń. 

Świę to stra ża ka to rów nież
oka zja do prze ka za nia spe cja li -
stycz ne go sprzę tu, wy ko rzy sty -
wa ne go do ga sze nia po ża rów 
i ra to wa nia ludz kie go ży cia. 
A trze ba przyz nać, że pre zen -
tów w tym ro ku by ło na praw dę
spo ro. Naj bar dziej oka za ły 
i naj droż szy był sa mo chód Re -
na ult Ke rax wraz ze spe cja li -
stycz nym kon te ne rem. Je go za -
kup kosz to wał po nad 920 tys.
zł, a środ ki prze ka za li: Pre zy -
dent Mia sta Płoc ka, Mar sza łek
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go,
Wo je wo da Ma zo wiec ki oraz
Wo je wódz ki Fun dusz Och ro ny

Śro do wi ska i Gos po dar ki Wod-
nej w War sza wie. 

Sa mo chód ra tow ni czo -gaś ni -
czy mar ki Vol vo o war to ści 575
tys. zł stra ża cy ku pi li ze środ ków
prze ka za nych przez Pre zy den ta
Mia sta Płoc ka i WFO ŚiGW. 

Pie nią dze z bu dże tu Płoc ka,
sta ro stwa po wia to we go i Fun da -
cji Or le nu „Dar Ser ca” poz wo li -
ły na za kup sa mo cho du ope ra -
cyj ne go z na pę dem te re no wym.
Koszt to po nad 87 tys. zł. 

PERN prze ka zał do dys po zy -
cji płoc kich stra ża ków uży wa ny
sa mo chód rów nież z na pę dem
na czte ry ko ła. Po nad 180 tys. zł
kosz to wa ły na to miast: przy cze -
pa wraz ze zwi ja dłem i za po rą
ela stycz ną prze ci wo le jo wą, sil-

nik do ło dzi mo to ro wej oraz ze -
staw na rzę dzi ra tow ni czych.
Za kup moż li wy był dzię ki wo -
je wo dzie ma zo wiec kie mu, Ba -
sell Or len Po ly o le fins i Or len
As falt. (m.d.)

Pie nią dze 
dla po li cjan tów
Przez ko lej nych pięć
lat mia sto bę dzie fi -
nan so wa ło utrzy ma -
nie trzech eta tów dla
dziel ni co wych. 

Płock po dzie lo ny jest na
trzy re wi ry dziel ni co wych.
Łącz nie za trud nio nych jest 
w nich 30 fun kcjo na riu szy.
Eta ty trzech z nich fi nan so -
wa ne są z miej skie go bu dże -
tu na mo cy po ro zu mie nia
obo wią zu ją ce go od 1 stycz -
nia 2006 ro ku do 31 grud nia
2010 ro ku. Dwaj dziel ni co wi
pra cu ją w ko mi sa ria cie na
Po dol szy cach, a trze ci od po -
wia da za bez pie czeń stwo na
Sta rów ce. We dług po li cji, 
w 2006 ro ku rocz ne utrzy-
ma nie trzech eta tów kosz to -
wa ło oko ło 130 tys. zł, a w
2010 ro ku – ok. 200 tys. zł. 

Na ostat niej se sji rad ni
pod ję li uch wa łę o prze ka zy -
wa niu na ten cel środ ków
tak że w okre sie od 1 stycz nia
2011 ro ku do koń ca grud nia
2015 ro ku. (m.d.)

Za mę stwo i ofiar ność
Odz na cze nia, awan se i pre zen ty – tak w skró cie wy glą da ły ob cho dy Dnia Stra ża ka. 

Da riusz Za widz ki, za stęp ca pre zy den ta Płoc ka
prze ka zu je stra ża kom akt własności samochodu
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Mi ro sław Mi lew ski po dzię ko wał ko men dan to wi
Bra cho wi za dłu go let nią współ pra cę 

FO
T.
 K

R
Z
Y
S
Z
TO

F 
K
A
LI
Ń
S
K
I

Je rzy Kal bar czyk, 
no wy ko men dant 
płoc kiej po li cji
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Wio śla rze otwo rzy li se zon
7 maja w dość spar tań skich
wa run kach, bo ich sie dzi ba to
na dal plac bu do wy. Dla te go
uro czy sto ści od by wa ły się
pod ogrom nym na mio tem. –
Wie rzę, że to pier wszy i ostat-
ni se zon otwie ra ny w ta kich
wa run kach, że za rok bę dzie -
my cie szyć się z no wej ba zy –
mó wił Piotr Ku be ra, za stęp ca
pre zy den ta Płoc ka, któ ry ofi -
cjal nie otwo rzył se zon. Po
oko licz no ścio wym prze mó -
wie niu by ło wrę cze nie kó łek
olim pij skich (I, II i III stop-
nia) i od czy ta nie ape lu olim -
pij skie go przez Kla u dię Ma -
łec ką. 

– Jak co ro ku, w „Dniach
Olim pij czy ka” apel ten kie -
ru je my do wszyst kich pol s-
kich spor tow ców i tre ne rów,
do dzia ła czy oraz przed sta -
wi cie li władz pań stwo wych i
sa mo rzą do wych, do lu dzi
me diów, spon so rów, ki bi ców
i przy ja ciół spor tu. (...).

Za na mi XXI Zi mo we Igrzy s-
ka Olim pij skie. Start w ka na -
dyj skim Van co u ver, okra szo -
ny aż sze ścio ma me da la mi,
to naj lep szy wy stęp w hi sto rii
udzia łu bia ło – czer wo nych
w zi mo wych igrzy skach –
czy ta ła Kla u dia.

– My mo że my przy wieźć ty -
le me da li z jed nej dy scy pli ny
– ko men to wał po tem Grze-
gorz Stel lak pre zes PTW 
i nie ma w tym cie nia prze sa -
dy, bo płoc cy wio śla rze od
lat są w czo łów ce. – Ostat nio
z Re gat Kwa li fi ka cyj nych
Otwar cia Se zo nu Se nio rów w
Poz na niu przy wie źliś my czte -
ry. (O za wo dach pi sze my na
str. 17)

Jed nak naj wię ksze wyz wa -
nie to przy go to wa nia do
przy szło rocz nych no mi na cji
olim pij skich, do któ rych
PTW szy ku je dwój kę – Piotr
Bu chal ski i Do mi nik Ku biak
oraz Ka mi la Zaj kow skie go.

(rł)

Se zon Mi strzów 
– Ra no był tre ning, te raz uro czy sto ści, a po 
po łud niu znów na wo dę. To, że ma my otwar cie
se zo nu nie oz na cza, że le niu chu je my – mó wi
Grze gorz Stel lak, pre zes Płoc kie go To wa rzy stwa
Wio ślar skie go.

De ba ta od by ła się w au li
Pań stwo wej Wyż szej Szko ły
Za wo do wej w Płoc ku – Trze -
po wie. Oprócz pre lek cji, któ re
wyg ło si li: prof. Ka zi mierz Fie -
do ro wicz, Ce za ry Su peł, dy -
rek tor Biu ra Za rzą du Iz by
Gos po dar czej Re gio nu Płoc -
kie go oraz Jo an na Olej nik
z Płoc kie go Par ku Prze my sło -
wo -Tech no lo gicz nego klu czo -
wym pun ktem spot ka nia by ły
se sje pa ne lo we. Pier wsza, za -
ty tu ło wa na „Czy war to być
przed się bior czym?” od by ła się
z udzia łem wy kła dow ców
płoc kich uczel ni wyż szych.
„Po co uczyć się przed się bior -
czo ści?” po pro wa dzi li na u czy -
cie le pod staw przed się bior czo -
ści szkół po nad gim na zjal nych,
na to miast ostat nią se sję pa ne -
lo wą „Czy je stem przed się -

bior czy?” – wy kła dow cy In -
sty tu tu Pe da go gi ki PWSZ. 

Uczest ni cy se sji pa ne lo -
wych mó wi li prze de wszyst -
kim o po trze bie by cia przed-
się bior czym, mo ty wu jąc zgro-
ma dzo nych mło dych słu cha -
czy do na sta wie nia się na ży -
cio wy suk ces, któ ry bę dzie
moż li wy dzię ki ich sa mo za -
par ciu i otwar ciu na wyz wa -
nia, ja kie sta wia przed ni mi
gos po dar ka ryn ko wa. 

Ce lem przed sięw zię cia by ło
po pra wia nie ja ko ści kształ ce-
nia po staw przed się bior czych
wśród mło dzie ży oraz upo -
wszech nia nie przed się bior czo -
ści ja ko na u ki prak tycz nej, pod -
wyż sza ją cej ja kość pra cy każ dej
pry wat nej i pań stwo wej dzia łal -
no ści gos po dar czej. Ce lem de -
ba ty by ła też in te gra cja śro do wi -

ska uczel nia ne go, szkol nic twa
po nad gim na zjal ne go i biz ne su
w ra mach roz wo ju przed się bior -
czo ści lo kal nej. 

De ba ta od by ła się w Dniu
Otwar tym In sty tu tu Na uk Eko-
no micz nych PWSZ, dla te go
mło dzież po za koń cze niu spot -
ka nia mia ła oka zję za poz nać
się z ofer tą edu ka cyj ną uczel ni
oraz zwie dzić ca ły In sty tut. 

Or ga ni za to rzy de ba ty prze -
ka za li też gra tu la cje prze wod -
ni czą ce mu Re gio nal nej Sek cji
Oświa ty NSZZ „So li dar ność”
Mar ko wi Krysz to fia ko wi
z oka zji 30. rocz ni cy pow sta -
nia związ ku za wo do we go,
a tak że w po dzię ko wa niu za
otwar cie dro gi do wol no ści
gos po dar czej, dzię ki któ rej
mo że roz wi jać się przed się -
bior czość. (ak, am)

Pre le gen ci prze ko ny wa li, że war to być przed się bior czym 

FO
T.
 K

R
Z
Y
S
Z
TO

F 
K
A
LI
Ń
S
K
I

Ak tyw ność dro gą do suk ce su
Przed się bior czość efek tem roz wo ju re gio nal ne go to ty tuł de ba ty, któ rą
przy go to wał płoc ki od dział Oś rod ka Do sko na le nia Na u czy cie li Sie dlec -
kie go Cen trum Edu ka cyj ne go. 

– Nasz ju bi le usz przy pa da
w ro ku kap łań skim – mó wił
na kon fe ren cji pra so wej bi -
skup Piotr Li be ra. – Otrzy-
ma liś my list z Wa ty ka nu, co
świad czy o tym, że Sto li ca
Apo stol ska przy łą cza się do
na sze go świę ta. 

Ju bi le u szo we ob cho dy za -
pla no wa no na ca ły 2010 rok.
Pod ko niec lu te go otwar ta zo -
sta ła wy sta wa po świę co na hi -
sto rii se mi na rium, któ rą moż -
na jesz cze oglą dać do koń ca
ma ja w WSD przy ul. No wo -
wiej skie go 2. W mar cu od by -
ła się se sja na u ko wa po świę -
co na hi sto rii płoc kie go se mi -
na rium. Cen tral ne uro czy sto -
ści od bę dą się w so bo tę 22
ma ja. Po czą tek za pla no wa no
na godz. 11. W Ba zy li ce Ka-
te dral nej od pra wio na zo sta nie
uro czy sta 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 Opac twie Po -
be ne dyk tyń skim od bę dzie się
se sja na u ko wa. Wy kład na te -
mat hi sto rii i współ czes no ści
WSD wyg ło si ks. Woj ciech
Gó ral ski. O godz. 14 na te re -
nie se mi na rium po świę co na
i od sło nię ta zo sta nie tab li ca
upa mięt nia ją ca ju bi le usz. 

– Po wie lu la tach wra ca my
do tra dy cji i otwie ra my dla
wszyst kich na kil ka go dzin
drzwi se mi na rium – za pra sza
ks. Mi ro sław Ko sek. 

Od godz. 9.30 do 18 gru pa
kle ry ków opro wa dzać bę dzie
chęt nych po po miesz cze -
niach WSD i po ogro dzie.
Bę dzie też moż li wość wspól-
nej mo dli twy oraz wy pi cia
ka wy, her ba ty w re fek ta rzu.

(m.d.)

Od wiedź płockie
se mi na rium
Wyż sze Se mi na rium Du chow ne ob cho dzi w tym
ro ku ju bi le usz 300-le cia ist nie nia. Cen tral ne uro -
czy sto ści z tej oka zji od bę dą się 22 ma ja. 

Apel pa mię ci

W 65. rocz ni cę za koń -
cze nia II woj ny świa to wej
w Eu ro pie płoc cy har ce -
rze zor ga ni zo wa li apel
przy Gro bie Niez na ne go
Żoł nie rza. 8 ma ja wy sta -
wi li tam war tę ho no ro wą
i przy go to wa li mon taż
sło wo -mu zycz ny. W uro -
czy sto ści wzię li udział
przed sta wi cie le sa mo rzą -
du mia sta, or ga ni za cji
kom ba tan ckich oraz de le -
ga cje miast par tner skich.

(nż)

Re kru ta cja do pro jek tu
trwa ła od wrześ nia i za koń -
czy ła się w li sto pa dzie 2009
ro ku. Zak wa li fi ko wa nych zo -
sta ło 37 bez ro bot nych miesz -
kań ców Płoc ka. Wszy scy są
za re je stro wa ni w Miej skim
Urzę dzie Pra cy i ko rzy sta ją
z po mo cy Miej skie go Oś rod ka
Po mo cy Spo łecz nej w Płoc ku.
Do koń ca 2009 r. wszy scy
bra li udział w in dy wi du al nych
spot ka niach z psy cho lo giem
i do rad cą za wo do wym, któ rzy
do ko ny wa li dia gno zy oso bo -

wo ści. Mię dzy in ny mi, dzię ki
te mu spe cja li ści mo gli wy kryć
pre dys po zy cje za wo do we
uczest ni ków. Od stycz nia
2010 r. pro wa dzo ne są przez
psy cho lo gów i do rad ców za -
wo do wych oraz pe da go gów
za ję cia war szta to we. Po trwa ją
do sier pnia. Ru szy ły też szko -
le nia za wo do we oraz kur sy,
m.in. z księ go wo ści kom pu te -
ro wej, ję zy ka an giel skie go
a tak że na kie row cę wóz ków
wi dło wych i spa wacz me to dą
Mag 135. (opr. rł)

Pra ca dla pra cy
Mi nę ła już po ło wa re a li za cji II edy cji Pro jek tu „KIS –
Po moc wy klu czo nym” współ fi nan so wa ne go przez UE. 
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Choć tak na praw dę ju ry już
na pod sta wie ma te ria łów do -
star czo nych na kon kurs nie
mia ło wąt pli wo ści do ko go
„Del fin” tra fi. To głów na na -
gro da Mię dzy na ro do we go
Fe sti wa lu Twór czo ści Szkol-
nej w San re mo w ka te go rii
mu si cal. 

„Dro gi ży cia” to spek takl,
któ ry miał swo ją pre mie rę 
w li sto pa dzie 2008 r. Od te go
cza su obej rza ło go po nad 4
tys. ucz niów płoc kich szkół.
Każ da pre zen ta cja gro ma dzi -
ła peł ną wi dow nię. Re ży se -
rem mu si ca lu jest Ma riusz
Po go now ski (aktor płockiego
teatru), mu zy kę skom po no -
wał Bo gdan Mar ci niak (pe da -
gog pro wa dzą cy zes pół wo -
kal ny „Can ti ca”), li bret to na -
pi sa ła Gra ży na Ry bic ka (po -
lo nist ka z III LO), wo kal nie
przy go to wa ła gru pę Mar ta
Gło wac ka (ANA MOR i Jaz-
zCa pe), a au tor ka mi cho re o -
gra fii są: Ka ta rzy na Syl we -
strzak (Im pre sja) i An na Ko -
wal ska (PO KiS). Po my sło -
daw cą i ko or dy na to rem pro-
jek tu jest Ro man Ku sy, 
dy rek tor MDK, któ ry za grał
rów nież na ba sie wspie ra jąc
Krzysz to fa Mi sia ka, Da riu -
sza Pe te ra i Do ro tę Szu -
nie wicz. 

Spek takl opo wia da o gru -
pie na sto lat ków, ich mło -
dzień czych prob le mach i za -
gro że niach, ja kie ży cie sta w-
ia na ich dro dze.

– Waż na by ła moż li wość
po ka za nia się przed in ną
pub licz no ścią. Zo ba czy liś my

też co się na ta kich mię dzy na -
ro do wych fe sti wa lach dzie je.
To cen ne do świad cze nia. A
prze de wszyst kim ten wy jazd
poz wo lił wykonawcom sil niej
się zin te gro wać. Jesz cze bar -
dziej sta li się zes po łem – mó -
wi Ro man Ku sy.

Mie li tyl ko mie siąc, aby
przy go to wać an giel skie dia lo -
gi (ta ki był wy móg ju ry), ale
uda ło się. Po każ dej pio sen ce –
wy ko na nej po pol sku (tekst po
an giel sku wy świet la ny był nad
sce ną) – otrzy my wa li bra wa. –
Mo że nie do koń ca wi dzo wie
re a go wa li tak jak pol ska pub-
licz ność, nie za wsze to co ba -
wi ło lu dzi, w Pol sce, tam zo -
sta ło zro zu mia ne, ale do ce ni li
in ne ele men ty spek ta klu – do -
da je Ku sy. – Zes pół „Dróg ży -
cia” brał rów nież udział w ka t-
e go rii „Sco ol ex po”. Tu nie
cho dzi ło nam o na gro dę, ale
bar dziej o pro mo cję na sze go
mia sta. 

Jest szan sa, że ten kto nie
wi dział „Dróg ży cia” bę dzie
je mógł zo ba czyć w po ło wie
sier pnia w am fi te a trze. 

MDK za mie rza wy dać 
w tym ro ku CD z pio sen ka mi
i li nia mi me lo dycz ny mi. Po -
szu ku je też spon so rów na
książ kę do ku men tu ją cą pro-
jekt i... my śli o ko lej nym mu -
si ca lu. MDK był go to wy na
wy jazd do San Re mo 
w ubieg łym ro ku, jed nak w
do bie kry zy su trud no by ło o
spon so rów. W tym ro ku uda -
ło się po zy skać me ce na sów,
wśród któ rych był m.in.
Urząd Mia sta. (rł)

Srebr ny Del fin za mu si cal
W słyn nym te a trze Ari ston, w ko leb ce wło skiej pio -
sen ki, ja ko je dy ni da li peł ny 50-mi nu to wy po kaz i...
zdo by li ser ca ju ry otrzy mu jąc głów ną na gro dę
„Srebr ne go Del fi na”. 

Smu kłe, led wo do strze gal ne
po sta cie pol skich żoł nie rzy
wpi sa ne w strze li ste drze wa 
i wiel ki su ro wy na pis „Ka tyń”
to zwy cię ska pra ca Ar tu ra
Gas pa ry a na z I Pub licz ne go
Li ce um Pla stycz ne go w Płoc -
ku. – By ła to jed na z naj lep -
szych prac w Pol sce. Ge nial ny
po mysł i my ślę so bie, że ten
pla kat mo że za ist nieć jesz cze
po za Płoc kiem – mó wił Ja cek
Pa wło wicz, hi sto ryk z In sty tu -
tu Pa mię ci Na ro do wej, czło -
nek ko mi sji kon kur so wej, w
któ rej za sie dli przed sta wi cie le
war szaw skie go od dzia łu INP.

Wstrzą sa ją ce obra zy
Kon kur su skie ro wa ny do

gim na zja li stów i ucz niów szkół
po nad gim na zjal nych zo stał og -
ło szo ny z ini cja ty wy In sty tu tu,
jak wie le in nych w ca łym kra ju.
Jed nak to na płoc ki, wspó łor ga -
ni zo wa ny z Wy dzia łem Edu ka -
cji Urzę du Mia sta, nap ły nę ło
naj wię cej, bo 117 prac. 

Zwy cięz ców, w trzech ka te -
go riach: pra ce pla stycz ne, mul-
ti me dial ne i ese je – poz na liś my
7 ma ja. – Chcia łem po dzię ko -
wać za odzew na kon kurs, po -

gra tu lo wać po my słów, a od
Ka mi la chciał bym otrzy mać
ko pię je go pre zen ta cji na włas -
ny uży tek. Na praw dę świet na
pra ca – mó wił pod czas uro czy -
sto ści, któ ra od by ła się w au li
ra tu sza, za stęp ca pre zy den ta
Płoc ka Piotr Ku be ra. Ka mil
Kry siak z Gim na zjum nr 5
przy go to wał war tką, cie ka wie
ani mo wa ną pra cę, np. wy ra zy
„wol ność, ho nor, in te li gen cja”
po kry wa ją się krwią, a w ostat-
nich se kun dach wybrz mie wa ją
sło wa pio sen ki Pa wła Ku ki za

„oni się jesz cze ru sza ją, ru sza -
ją... wy pij my Grisz ka do dna” i
pa da strzał, a na ekra nie po ja -
wia się „spę ka ny” na pis „KA -
TYŃ – PA MIĘ TA MY”. 

Tra gicz ne miej sce
Nie co bar dziej osz częd ną w

for mie, ale rów nie przej mu ją cą
pra cę przy go to wa ła Mał go rza ta
Ci choc ka z III LO. Wra że nie
ro bi zwłasz cza ze sta wie nie tre ś-
ci z pod kła dem mu zycz nym,
któ rym jest li nia me lo dycz na
„You Be long To Me” Bo ba Dy -
lan, dla mło dych ko ja rzo na jed-
noz nacz nie z głoś nym fil mem
Oli vie ra Sto ne „Uro dze ni mor -
der cy”. Hi sto ria ka tyń ska jest
opo wie dzia na z per spek ty wy
ppor. Ka zi mie rza Pstrą gow skie -
go – „sy na zie mi płoc kiej”. 

Na uwa gę za słu gi wa ła rów -
nież pra ca pla stycz na Ka ro li ny
Do nar skiej z I Pry wat ne go Li -
ce um Pla stycz ne go, zdo byw -
czy ni II miej sca, wy ko na na w
tech ni ce szab lo nu – su ro wa,
osz częd na i moc na. 

Na za koń cze nie spot ka nia
na u czy cie le otrzy ma li pa kie ty
edu ka cyj ne do ty czą ce zbrod ni
ka tyń skiej. (rł)

Ka tyń w pa mię ci mło dych
Kon kurs „Kłam stwo, mil cze nie, praw da – rzecz o zbrod ni ka tyń skiej” za sko -
czył nie tyl ko licz bą ucz niów, któ rzy wzię li w nim udział, ale rów nież wy so ką
war to ścią ar ty stycz ną prac. 

Trzyd nio wy ma ra ton eg za mi -
na cyj ny dla ucz niów III klas
gim na zjów roz po czął się 27
kwiet nia te stem spraw dza ją cym
wie dzę hu ma ni stycz ną. Za sia -
dło do niego po nad 1,3 tys. ucz -
niów z Płoc ka. 28 kwiet nia pi -
sa li część ma te ma tycz no -przy -

rod ni czą, a w czwar tek 29
kwiet nia – z ję zy ka ob ce go.
Wy ni ki bę dą zna ne w czer wcu,
po tym jak pra ce spraw dzą eg -
za mi na to rzy Okrę go wej Ko mi -
sji Eg za mi na cyj nej.

Eg za min gim na zjal ny jest
obo wiąz ko wy ja ko je den z wa -

run ków ukoń cze nia szko ły,
choć licz ba pun któw nie ma w
tym przy pad ku zna cze nia. Na -
bie ra go do pie ro, kie dy ab sol -
went chce się do stać do do brej
szko ły po nad gim na zjal nej, bo
wy nik eg za mi nu (ale tyl ko 
z czę ści hu ma ni stycz nej i ma -
te ma tycz no -przy rod ni czej)
jest bra ny wte dy pod uwa gę. 

Do ma tur przy stą pi ło w tym
ro ku w Płoc ku po nad 2 tys.
osób. Naj wię cej emo cji bu dzi -
ła ma te ma ty ka, po raz pier-
wszy obo wiąz ko wa dla wszys-
t kich. No wo ścią by ło też uje-
d no li ce nie eg za mi nów pi sem -
nych z przed mio tów obo wiąz -
ko wych. Ucz nio wie zda wa li je
wy łącz nie na po zio mie pod sta -
wo wym. Ci am bit niej si, któ rzy
chcie li wy ka zać się wię kszą
wie dzą, mo gli przy stą pić do
nich jesz cze raz te go sa me go
dnia, w for mie roz sze rzo nej. 

(rł)
Niek tó re za da nia wy ma ga ły głę bo kie go na my słu.

Na zdję ciu ucz nio wie Gim na zjum nr 2.
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Eg za mi na cyj ne ma ra to ny 
Naj pierw, pod ko niec kwiet nia, te sty roz wią zy wa li gim na zja li ści. W ma -
ju do eg za mi nu doj rza ło ści przy stą pi li ma tu rzy ści. 

W mu si ca lu wstę pu ją ucz nio wie płoc kich szkół

Pra ca Ka ro li ny Do nar -
skiej (II na gro da)
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W I edy cji pro jek tu 8 płoc -
kich szkół wzię ło udział w ek -
spe ry men cie, któ re go ce lem
by ło uak tyw nie nie śro do wi ska
oświa to we go, za chę ce nie go do
in no wa cji, no wa tor skich roz -
wią zań. Ideą ek spe ry men tu,
pod któ rym ocho czo pod pi sa ło
się wów czas kil ka in sty tu cji,
m.in. Urząd Mia sta i ów czes ny
Oś ro dek Do sko na le nia Na u -
czy cie li, by ła pro sta: tyl ko sy s-
te mo we i wie lo let nie dzia ła nia
mo gą przy nieść po żą da ne efek-
ty – zmia nę spo so bu my śle nia,
pra cy i re la cji szkol nych.

Spra wo zda nia z dzia łań
wspie ra ją cych twór czość ucz -
niów na u czy cie le przed sta wi li
w czer wcu 2006 ro ku przed ko -
mi sją akre dy ta cyj ną, w skład
któ rej wesz li m.in. przed sta wi -
cie le Ku ra to rium Oświa ty, Wy -
dzia łu Oświa ty Urzę du Mia sta
oraz Ma zo wiec kie go Sa mo rzą -
do we go Cen trum Do sko na le nia
Na u czy cie li Wy dział w Płoc ku.
Wszyst kie 8 szkół otrzy ma ło

po zy tyw ne oce ny i cer ty fi ka ty
„Szko ły Wspie ra ją cej Uzdol-
nie nia”. Wśród nich by ła m.in.
Szko ła Pod sta wo wa z Od dzia -
ła mi In te gra cyj ny mi nr 11 im.
Bo le sła wa Chro bre go – ini cja -
tor i wspó łor ga ni za tor Mię -
dzysz kol ne go Fe sti wa lu Twór-
czo ści. W pro gra mie te go rocz -
nej im pre zy od by wa ją cej się
pod ha słem „Twór czość w na u -
ce i tech ni ce” zna laz ło się m.in.
wrę cze nie cer ty fi ka tów szko -
łom bio rą cym udział w II edy-
cji pro jek tu, prze ka za nie i po -
świę ce nie sztan da ru SP 11 oraz
II sym po zjum na u ko we zor ga -
ni zo wa ne przez In sty tut Pe da -
go gi ki Pań stwo wej Wyż szej
Szko ły Za wo do wej do ty czą ce
za gad nień zwią za nych z twór c-
zo ścią w edu ka cji. 

Or ga ni za to rem fe sti wa lu,
któ ry od bę dzie się 24 – 26 ma -
ja jest SP 11 przy współpracy 
z MSCDN Wy dział w Płoc ku 
i In sty tut Pe da go gi ki PWSZ. 

(rł)

Sta wia my na twór czość
Od 5 lat Urząd Mia sta re a li zu je sy ste mo wy pro jekt
wspie ra nia pla có wek oświa to wych, któ re nie bo ją
się wpro wa dzać in no wa cyj ne formy i me tody pra cy
pt. „Szko ła Wspie ra ją ca Uzdol nie nia”. 

Ofer ta skie ro wa na jest do
na u czy cie li szkół pod sta wo -
wych i gim na zjal nych. W
pro gra mie m.in. lek cje otwar -
te. Ol ga Za lew ska po ka że jak
wy ko rzy stać tab li cę in te rak -
tyw ną na lek cji che mii, Iwo na
War szaw ska za pro po nu je lek -
cję ję zy ka an giel skie go z wy -
ko rzy sta niem kom pu te rów.
Na ko niec za pla no wa no pre -
zen ta cję mul ti me dial ną pt.
„Two rze nie i re a li za cja in no -
wa cji na przy kła dzie pro gra -
mu eu ro pej sko -in for ma tycz -

ne go wdra ża ne go w Gim na -
zjum nr 5 w Płoc ku”.

Fo rum od bę dzie się 27 ma ja
w godz. 13.30 – 16 w Gim na -
zjum nr 5 przy ul. Kró lo wej
Jad wi gi 4. To wa rzy szyć mu
bę dzie wy sta wa „Zro bi my po
swo je mu” pre zen tu ją ca dzia ła -
nia ucz niów w ra mach pro jek -
tu fi nan so wa ne go ze środ ków
Pro gra mu „Mło dzież w dzia ła -
niu”. Par tne rem pro jek tu jest
Wy dział Edu ka cji Urzę du
Mia sta i płoc ka de le ga tu ra Ku -
ra to rium Oświa ty. (rł)

In no wa cje w edu ka cji
Na dru gie Fo rum Na u czy cie li In no wa to rów za pra -
sza Gim na zjum nr 5 w Płoc ku. 

Na czym po le ga Kra jo wy
Sy stem Wspie ra nia Zdol no ści
i Ta len tów „UWA GA! Zdol-
no ści!”?

To ini cja ty wa Cen tral ne go
Oś rod ka Do sko na le nia Na u czy -
cie li w War sza wie (dziś – Oś -
rod ka Roz wo ju Edu ka cji). Cho -
dzi ło o stwo rze nie w pol skiej
oświa cie jed no li tej struk tu ry
wspo ma ga ją cej sy ste mo wo
szko ły w sku tecz nym roz wo ju
zdol no ści i ta len tów ucz niów,
plat for my wy mia ny do świad -
czeń i do brych prak tyk. Z po -
cząt ku pro gram miał obej mo -
wać wszyst kie dzie ci. Trzy ma -
jąc się te o rii „in te li gen cji wie lo -
ra kich” Ha war da Gar dne ra
wszyst kie dzie ci ma my zdol ne.
Trze ba tyl ko te zdol no ści do -
strzec i roz wi jać. Mi ni ster stwo
Edu ka cji Na ro do wej, któ re za -
pro si liś my do udzia łu w pro jek -
cie, za pro po no wa ło, aby sy stem
miał też wydź więk eli tar ny, że -
by rów nież sy ste mo wo po trak -
to wać dzie ci wy bit nie uzdol nio -
ne. Na szym za da niem jest wy -
wa że nie tych dwóch pro po zy cji
i uję cie w jed nym sy ste mie.

Za in try go wał mnie ty tuł
„Uwa ga! Zdol no ści!”. 

...czy li za u waż my zdol no ści.
Do tej po ry w prak ty ce edu ka -
cyj nej bar dzo du żą uwa gę przy-
wią zy wa ło się do dzie ci, któ re
ma ją de fi cy ty. Mó wi ło się o
dzie ciach ze spe cjal ny mi po trze -
ba mi edu ka cyj ny mi, do któ rych
kie ro wa liś my du żo za jęć wy -
rów nu ją cych ich szan se edu ka -
cyj ne. Na to miast w cie niu zo sta -
wa ły dzie ci uzdol nio ne. Ba zo -
wa no jak by na sła bych stro nach
w roz wo ju dziec ka. Chce my to
od wró cić. Uwa ga!, to mo że być
dziec ko, któ re ma de fi cy ty z jed-
nej stro ny, ale my chce my, że by
do strze żo no u nie go rów nież to,
w czym jest do bre. 

Jak pa ni zna laz ła się w gro -
nie 25 ek sper tów pra cu ją cych
nad pro jek tem? 

W Płoc ku re a li zo wa liś my już
z po wo dze niem od kil ku lat pro-
gram „Szko ła Wspie ra ją ca
Uzdol nie nia”, mie liś my za tem
pew ne do świad cze nia. Ta kich
osób szu ka ła Te re sa Ko sia rek,
ko or dy na tor kra jo we go sy ste -
mu. W tym pro gra mie oprócz
mnie są też re a li za tor ki płoc kie -
go pro gra mu „Szko ła Wspie ra -
ją ca Uzdol nie nia”, któ re wno szą
du ży wkład w opra co wa nie kra-
jo we go sy ste mu. 

Od kie dy to czą się pra ce?
Je sie nią 2008 r. by ło pier wsze

spot ka nie, ko lej ne od by wa ły się
w 2009 r. w Su le jów ku. Te raz
spo ty ka my się na po cząt ku ma -
ja, by opra co wać mo duł pra cy z
dziec kiem uzdol nio nym. Sy s-
tem jest ca ły czas w trak cie two -
rze nia, po dle ga we ry fi ka cji i jest
do sko na lo ny. Wszyst ko dla te go,
aby nie spa lić się na star cie, aby
mógł on być wdra ża ny sy ste mo -

wo w ca łym kra ju, a nie w wy -
bra nych re gio nach. Oczy wi ście
do ty czy to tych szkół, któ re bę -
dą chcia ły do nie go przy stą pić. 

A ja kie bę dą mia ły z te go
ko rzy ści?

Je śli szko ła przy stą pi do pro-
gra mu mo że li czyć na wspar cie
me ry to rycz ne i kon sul ta cje. Bę -
dzie mia ła do stęp do plat for my
in for ma cyj nej i wszyst kich no -
wo ści edu ka cyj nych oraz szko -
leń. Oczy wi ście po speł nie niu
pew nych wa run ków, czy li po
opra co wa niu i wdro że niu szkol-
ne go pro gram wspie ra nia zdol-
no ści i ta len tów. 

W prak ty ce za tem każ dy na -
u czy ciel bę dzie mu siał wy pra -
co wać włas ną me to dę. Ale pro -
szę pa mię tać, że my nie tra fia -
my na pust kę. W tej chwi li wie -
lu na u czy cie li ro zu mie prob-
lem, że dzie ci, każ de na swój
spo sób, są zdol ne. Od cho dzi my
jed nak od na rzę dzi dia gno zu ją -
cych, na rzecz ukie run ko wa nej
ob ser wa cji. 

Na po cząt ku wpro wa dzi my
pro gram pi lo ta żo wy. Zo sta ły do
nie go wy ty po wa ne w Płoc ku:
dwa gim na zja: nr 13 i 6, szko ły
pod sta wo we nr 1, 11 i 21 oraz
pla ców ki we Wro cła wiu. Tam
od 10 lat dzia ła Ruch Szkół
Wspie ra ją cych Uzdol nie nia, sy -
ste mo we roz wią za nie nie co in ne
niż w Płoc ku. Pi lo ta żem ob ję ty

zo sta nie rów nież re gion rze s-
zow ski, gdzie szko ły nie ma ją
żad nych do świad czeń w sy ste -
mo wym wspie ra niu zdol no ści
twór czych dzie ci.

Płock znaj dzie się w pi lo ta -
żu dzię ki „Szko le Wspie ra ją -
cej Uzdol nie nia”?

Tak, ale oprócz te go ma my
dru gie sy ste mo we roz wią za nie,
tym ra zem dla mło dzie ży wy bit -
nie uzdol nio nej, czy li Del ta Klub
oraz pro jekt re a li zo wa ny z Urzę-
dem Mar szał kow skim, czy li
„Ma zo wiec kie Ta len ty”. Nie tyl -
ko roz wi ja my zdol no ści twór-
cze, ale zaj mu je my się rów nież
dzieć mi, któ re są wy bit ne uzdol-
nio ne w róż nych dzie dzi nach.

Pod czas te go rocz nej edy cji
Mię dzysz kol ne go Fe sti wa lu
Twór czo ści pod su mu je cie 5
lat pro jek tu. Jak Pa ni oce nia
je go re a li za cję? 

Bar dzo do brze. Ma my co raz
wię kszy za sięg, a na u czy cie le w
mia rę jak się do sko na lą me ry to -
rycz nie i or ga ni za cyj ne bio rą
udział w dzia ła niach o za się gu
po zasz kol nym. Z re a li za to rów
pro jek tu dwie pa nie zo sta ły do -
rad czy nia mi od „pe da go gi ki
twór czo ści”. Bio rą też udział w
ko mi sjach akre dy ta cyj nych, do
któ rych przy stę pu ją no we pla -
ców ki. Ta kich szkół jest już 14,
w tym czte ry spo za Płoc ka, i
dzie więć przed szko li. Ak tu al nie
pro gra mem ob ję tych jest oko ło
1000 dzie ci szkół pod sta wo -
wych i 300 przed szko la ków. To
bar dzo du żo. 

Po za tym na u czy cie le mó -
wią, że udział w pro gra mie
przy no si im ogrom ną sa tys fak -
cję, po nie waż na lek cjach czy
za ję ciach z twór czo ści dzie ci
się otwie ra ją, są bar dzo ak tyw -
ne, two rzą się mię dzy ni mi do -
bre re la cje. Pa nie z przed szko -
li pod kre śla ją, że dzie ci któ re
do tej po ry by ły zam knię te, bo
na przy kład brzyd ko ry so wa ły,
na tych za ję ciach się otwie ra ją.
I jesz cze jed na rzecz. Tu są ak -
tyw ne dzie ci, któ re na lek cjach
ta kie nie są, bo ma ją złe oce ny.
Na u czy cie le są bar dzo czę sto
tym za sko cze ni. By liś my w
nie jed nej szko le gdzie dzie ci,
któ re mia ły oce ny nie do sta -
tecz ne, wy stę po wa ły z bar dzo
ory gi nal ny mi po my sła mi. Za -
ję cia te są właś nie bar dzo cen -
ne też z te go po wo du, że poz -
wa la ją na od kry wa nie zdol no -
ści u każ de go dziec ka.

Do strze ga nie zdol no ści
Z El żbie tą Le mań ską – kon sul tan tem Mazowieckiego Samorządowego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wy dział w Płoc ku i ko or dy na to rem

pro jek tu „Ma zo wiec kie Ta len ty – Szko ła Wspie ra ją ca Uzdol nie nia” 
roz ma wia Ra do sław Ła ba rzew ski 

Tań ce przed ra tu szem pod czas ubieg ło rocz nej
edy cji fe sti wa lu
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El żbie ta Le mań ska
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Za wo dy zor ga ni zo wa ne
przez Ucz niow ski Klub Spor -
to wy „Osiem nast ki” przy
wspó łu dzia le Urzę du Mia sta
Płoc ka – Wy dzia łu Kul tu ry 
i Spor tu, Wy dzia łu Edu ka cji,
Wy dzia łu Pro mo cji i Współ -
pra cy z Za gra ni cą oraz MZOS
mia ły na ce lu upo wszech nie -
nie ma so we go bie ga nia, pro -
pa go wa nie zdro we go sty lu
ży cia wol ne go od oty ło ści,
stre su i uza leż nień. Or ga ni za -
to rzy po ka za li, że bie ga nie za -
bi ja nu dę, poz wa la roz wi nąć
się fi zycz nie, a tak że poz nać
lu dzi, któ rzy re a li zu ją swo je
pa sje. Dla te go za pro szo no
zna ne go, mło de go, uta len to -
wa ne go i prze de wszyst kim
am bit ne go ma ra toń czy ka Ma -
riu sza Gi żyń skie go, któ ry no -
ta be ne był tre no wa ny przez
Mar ka Za rych tę, a obec nie
przy go to wu je się do ma ra to nu
w Bar ce lo nie. Ho no ro wy mi
goś ćmi za wo dów by li, jak co
ro ku ro dzi ce zmar łe go dzia ła -
cza spor to we go Mar ka Za -
rych ty oraz je go cór ka Jo a -
sia.

W bie gu wzię ło udział 260
ucz niów z płoc kich szkół nr: 3,
5, 6, 11, 12, 13, 21 oraz z pod-
sta wó wek w Bul ko wie i Ro go -
zi nie. Za wod ni cy star to wa li 
w od po wied nich ka te go riach
wie ko wych na tra sie 800 m
nad Za le wem So bót ka przy
pięk nej wio sen nej po go dzie,
któ ra po raz ko lej ny nie za wio -
dła or ga ni za to rów.

Do dat ko wą atrak cją zawo -
dów był bieg otwar ty, w któ -
rym moż na by ło zmie rzyć się
ze zna ny mi spor tow ca mi –
Ma riu szem Gi żyń skim i Ar tu -
rem Nie dziel skim. Naj star -
szym uczest ni kiem bie gu był
82–let ni, wciąż czyn ny stra -
żak pan Ma la now ski, któ ry
bez za dysz ki po ko nał ca łą tra -
sę bie gu. 

Na im pre zie po ja wi li się
rów nież przed sta wi cie le
płoc kiej ko men dy, któ rzy
przy go to wa li dla uczest ni -
ków kon kur sy na te mat bez-
pie czeń stwa. – Po li cjan ci
wrę czy li wszyst kim drob ne
upo min ki, tak że od bla ski,
któ re przy nio sła na sza ze bra
w pa ski. Dzię ki nim mło dzież
bę dzie wi docz na na dro gach,
a przez to bez piecz niej sza –

mó wi Piotr Je le nie wicz, ofi-
cer pra so wy płoc kiej po li cji. 

Iwo na Jóź wic ka

Re je stra cja kan dy da tów do
szkół śred nich w tym sy ste mie
roz po czę ła się 12 ma ja. Na bór
skła da się z pię ciu eta pów.
Każ dy uczeń musi za lo go wać
się na stro nie www.plock.
edu.com.pl. W sy ste mie ucz -
nio wie do ko nu ją wy bo ru szkół
i klas. Na stęp nie wy peł nio ne i
wy dru ko wa ne for mu la rze mu -
szą zło żyć w szko łach do 26
ma ja. W cza sie re kru ta cji ist-
nie je moż li wość zmia ny swo -
ich pre fe ren cji pod wa run -
kiem, że kan dy da ci zro bią to
od 18 do 22 czer wca. Okres
mie dzy 25 a 28 czer wca to
czas na skła da nie ko pii świa -
dectw do wszyst kich wy bra -
nych szkół. Ostat nim kro kiem
jest zło że nie ory gi na łu świa -

dec twa oraz ory gi na łu za -
świad cze nia o wy ni kach eg za -
mi nu gim na zjal ne go do szko -
ły, do któ rej ucz nio wie zo sta li
przy ję ci (w ter mi nie 1-5 lip ca).
Re kru ta cja koń czy się 9 lip ca o
godz. 15. Wte dy szko ły og ło -
szą osta tecz ne li sty przy ję tych
do klas pier wszych.

Aby po móc gim na zja li -
stom w wy bo rze szko ły
Urząd Mia sta wy dał in for ma -
tor „Szko ły po nad gim na zjal -
ne w Płoc ku”, w któ rym za -
pre zen to wa no ofer ty 15 pub-
licz nych i 9 nie pub licz nych
szkół po nad gim na zjal nych 
w mie ście. Pub li ka cję otrzy-
mał każ dy uczeń, jest ona
rów nież do stęp na w Wy dzia -
le Edu ka cji UMP. (seb)

Internetowa rekrutacja

Pięć kro ków do szkoły
Po raz siód my gim na zja li stom w wy bo rze szkół po -
mo że sy stem in ter ne to wy KSE ON Op ti vum. 

Opie ką OHP ob ję ci są mło -
dzi lu dzie, któ rzy ukoń czy li 15
lat naj póź niej w dniu roz po czę -
cia za jęć dy dak tycz no -wy cho -
waw czych; ma ją opóź nie nie w
cy klu kształ ce nia i nie ro ku ją
ukoń cze nia szko ły pod sta wo -
wej lub gim na zjum dla dzie ci i
mło dzie ży; ma ją uwa run ko wa -
nia psy cho fi zycz ne lub trud ną

sy tu a cję ży cio wą ogra ni cza ją cą
moż li wość na u ki.

Na rok szkol ny 2010/2011
płoc ki Hu fiec Pra cy pro wa dzi
na bór mło dzie ży do Gim na -
zjum dla Do ro słych oraz Za sad -
ni czej Szko ły Za wo do wej dla
Do ro słych w Cen trum Kształ -
ce nia Usta wicz ne go w Płoc ku
w za wo dach: sprze daw ca, ku -

charz ma łej ga stro no mii, fry z-
jer, me cha nik po ja zdów sa mo -
cho do wych, a tak że w in nych
zawo dach, o któ re hu fiec chce
po sze rzyć swo ją ofer tę.

Prak tycz ne przy go to wa nie
za wo do we mło dzież od by wa
na sta tu sie mło do cia ne go pra-
cow ni ka na pod sta wie umo wy
o pra cę bez poś red nio u pra co -

daw ców. Pier wszeń stwo przy -
jęć przy słu gu je mło dzie ży po -
cho dzą cej z ro dzin nie peł nych,
za gro żo nych bez ro bo ciem,
wie lo dziet nych, znaj du ją cych
się w trud nej sy tu a cji ma te rial -
nej. Licz ba miejsc jest ogra ni -
czo na. – Za pra sza my do
współ pra cy rów nież pra co -
daw ców chęt nych za trud niać
mło do cia nych pra cow ni ków –
ape lu je Chot kow ska. 

Szcze gó ło we in for ma cje: te -
le fo nicz nie 24/ 364 78 65 lub
oso bi ście al. Pił sud skie go 6, p.
212, II pię tro (bu dy nek CKU).

(ic)

Wyksz tał ce nie w huf cu
Do Huf ca Pra cy mo że być przy ję ta mło dzież zgła sza ją ca się z włas nej ini cja -
ty wy, skie ro wa na przez pe da go gów szkol nych, po rad nie psy cho lo gicz no -pe -
da go gicz ne, ku ra to rów są do wych oraz in ne in sty tu cje śro do wi sko we – wy jaś -
nia wy cho waw ca Iza be la Chot kow ska.

VI Bieg im. Mar ka Za rych ty

Pa sja na zdro wie
Po raz szó sty mło dzi lu dzie mo gli spraw dzić swo je moż li wo ści oraz zmie -
rzyć się z ró wieś ni ka mi w Bie gu im. Mar ka Za rych ty, któ ry w tym ro ku
prze bie gał pod ha słem,,Żyj Bez piecz nie – Za cho waj Trzeź wy Umysł”.

Pod czas im pre zy pro pa go wa no zdro wy styl ży cia
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Zwy cięz cy 
posz cze gól nych 
bie gów we dług 

ka te go rii wie ko wych

D z i e w  c z ę  t a :  
(ur. 1999) Da ria Chy liń ska
SP Bul ko wo, (1998) We ro ni -
ka Ku czyń ska SP nr 6,
(1997) Do mi ni ka Or li kow ska
SP nr 6. 

C h ł o p  c y :  
(1999) Da niel Go lat SP 6,
(1998) Do mi nik Gi żyń ski SP
12 (1997) Se ba stian Goź -
dziew ski SP 12.

Ga zet ka szkol na! Ma rze nie
po ko leń wszyst kich ucz niów!
Świa dec two ich pra wa do wol-
no ści sło wa!

Za czy na liś my od pi sa nych na
ma szy nie i wy kle ja nych zdję -
cia mi po wie la nych na kse ro
jed nod nió wek. Ko lej ne rocz ni ki
na da wa ły ga zet kom włas ne ty -
tu ły (np. „Mał pi szon”, „Ale Nu -
mer”, „Siak”) i włas ny styl sza-
cie gra ficz nej. Jed nak naj waż -
niej sze by ło to, że ga zet ka ży ła 
i ko men to wa ła szkol ną rze czy -
wi stość. 

Od 1994 ro ku ko lej ne nu me -
ry uka zy wa ły się pod ty tu łem
„Ga ze ta Za bor cza”. Ty tuł 
był pa raf ra zą ogól no pol skie go 
dzien ni ka i su ge ro wał dra pież -
ność za miesz cza nych tek stów. 
Z cza sem ar ty ku ły by ły co raz
mniej za bor cze, ale mło dzież

pra gnę ła, by ty tuł po twier dzał
ciąg łość i dłu gą tra dy cję wy da -
wa nia ga zet ki. Od 6 lat Klu bo -
wi „Re dak tor” prze wo dzi na u -
czy ciel ka Ewa Cież niew ska.
Je go po ziom po twier dza kil ka -
krot ne uzy ska nie na gród w
kon kur sie na ga zet kę szkol ną.
Sa ma za li czam się do naj wier -
niej szych czy tel ni czek „Ga ze ty
Za bor czej”, tym bar dziej że ja -
ko po lo nist ka ro bię ko rek tę i
wni kli wie, cza sem po kil ka kroć
wczy tu ję się w każ dziut ki tekst.

Naj wię cej ko rzy ści z wy da -
wa nia ga zet ki szkol nej ma ją
człon ko wie „Re dak to ra”. Szli-
fu ją tu swo je pió ra, uczą się od -
po wie dzial no ści za sło wo, do -
sko na lą po praw ność ję zy ka,
uwraż li wia ją się na in nych lu -
dzi. Sto lat dla szkol nych dzien -
ni ka rzy! Gra ży na Ry bicka

40-le cie III LO

Szkol ni dzien ni ka rze
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In we sty cję re a li zu je Agen -
cja Re wi ta li za cji Sta rów ki. 
W obiek cie przy ul. Sy na go -
gal nej znaj dą się 22 lo ka le biu -
ro we i usłu go we o po w. od ok.
50 mkw. do ok. 120 mkw.

– Do głów nych wa lo rów no -
wo wzno szo ne go bu dyn ku moż -
na za li czyć m.in. pre sti żo wą lo -
ka li za cję – bli skość Urzę du
Mia sta, są dów, Sta re go Ryn ku
z wie lo ma sty lo wy mi re sta u ra -
cja mi i ka wiar nia mi oraz nie -
ba nal ną ar chi tek tu rą. Bu dy nek
bę dzie do zo ro wa ny sy ste mem
wi zyj nym i strze żo ny przez ca łą
do bę. Obiekt bę dzie po sia dał
po dziem ny ga raż, wew nątrz bu -
dyn ku znaj dzie się win da pa no -
ra micz na. War to też zwró cić
uwa gę na fakt, iż ca łość bę dzie
wy ko na na z ma te ria łów bar dzo
do brej ja ko ści – in for mu je Da-
riusz Sztan der ski, pre zes ARS.

Li cy ta cje od bę dą się w sie -
dzi bie ARS przy Pl. Sta ry Ry -

nek 19 (wej ście od ul. Sy na go -
gal nej). 19 ma ja o godz. 11
sprze daż lo ka li usy tu o wa nych
na par te rze, 21 ma ja o godz. 11
lo ka li na pier wszym pię trze,
24 ma ja o godz.10 lo ka li na II
pię trze, a te go sa me go dnia o

godz. 13 po miesz czeń na pod-
da szu. 

In for ma cje na te mat bu do wy
oraz li cy ta cji wraz z ce na mi
wy wo ław czy mi znaj du ją się
na stro nie www.ars.plock.pl. 

(ab)

Lo ka le na sprze daż
Przez trzy ma jo we dni trwać bę dą li cy ta cje na sprze daż lo ka li biu ro wych
i usłu go wych w ek sklu zyw nym bu dyn ku Sy na go gal na Of fi ce Cen ter. 

Wi zu a li za cja no we go obiek tu przy ul. Sy na go gal nej 

Pier wsza do ku men ta cja do -
ty czyć bę dzie re mon tu mo stu
na rze ce Słu pian ce. Znaj du je
się on w cią gu ul. Har cer skiej
na osie dlu Bo ro wi czki, w oko -
li cy Pla cu Wi to sa. Ma 11,8
me trów dłu go ści i 10,2 me try
sze ro ko ści. Most jest kon-
struk cją jed no przę sło wą. Na -
wierz chnię chod ni ków sta no -
wią pły ty be to no we. Noś ność
mo stu wy no si 30 t. 

W skład do ku men ta cji wej -
dzie pro jekt bu do wla no -wy ko -
naw czy re mon tu wraz z wy ma -
ga ny mi opi nia mi, uzgod nie nia -
mi i poz wo le nia mi. Znajdzie
się tam m.in. do kład ny opis
kon struk cji (obec nie brak jest
do ku men ta cji z cza sów bu do -
wy i ek splo a ta cji obiek tu) 
i wy kaz prac re mon to wych po -
mo stu: wy mia na izo la cji, na -
wierz chni, ba lu strad, kra węż -
ni ków mo sto wych, wy ko na nie
od wod nie nia. Opra co wa nie
za wie rać bę dzie rów nież pro-
jekt za bez pie cze nia an ty ko ro -
zyj ne go kon struk cji sta lo wej 
i po wierz chni be to no wych
oraz in for ma cję, jak po win ny

zo stać umoc nio ne skar py i dno
rze ki. Uw zględ nio ny zo sta nie
rów nież pro jekt wy ko na nia
scho dów dla ob słu gi oraz tym-
cza so wej or ga ni za cji ru chu (na
czas re mon tu). Miej ski Za rząd
Dróg cze ka tak że na kosz to rys
in we stor ski, któ ry obej mie ro -
bo ty re mon to we mo stu wraz 
z pra ca mi roz biór ko wy mi. 

Ko lej na do ku men ta cja pro-
jek to wa pow sta nie dla za da nia
„Prze bu do wa uli cy Zgle nic -

kie go”. Uli ca ma 2.990 me -
trów i le ży w cią gu dro gi po -
wia to wej. Za kres opra co wa nia
obej mu je prze bu do wę na -
wierz chni jezd ni, zja zdów, za -
tok au to bu so wych i chod ni -
ków. W do ku men cie znaj dą
się też roz wią za nia do ty czą ce
od wod nie nia na wierz chni uli -
cy oraz bu do wę oświet le nia.
Wy re gu lo wa na zo sta nie tak że
wy so kość ist nie ją cych stu -
dzie nek. (m.d.)

Re mont mo stu i uli cy
Mia sto przy go to wu je się do dwóch du żych re mon tów. Do ku men ta cje pro jek to we wy -
ko na ją fir my wy bra ne w prze tar gu, któ re za pro po nu ją naj niż sze ce ny. Na do star cze -
nie opra co wa nia ma ją czas do koń ca li sto pa da. 

Ron do u zbie gu ulic: Ar mii
Kra jo wej i Wań ko wi cza no si
te raz imię rtm. Wi tol da Pi lec -
kie go. Z ta ką pro po zy cją do
Zes po łu ds. Na zew nic twa Ulic
wy stą pił za stęp ca pre zy den ta
To masz Kol czyń ski. (O rtm. W.
Pi lec kim pi sze my na str. 11).

Dro ga łą czą ca ron do Woj ska
Pol skie go i ul. Kut now ską
(dro ga do ja zdo wa do mo stu)
naz wa na zo sta ła Tra są ks. Je -
rze go Po pie łusz ki. Pro po zy -
cję wy su nę li: Ze non Dy lew ski

i Za rząd Re gio nu Płoc kie go
NSZZ „So li dar ność”. 

W wy ni ku po dzia łu nie ru -
cho mo ści w re jo nie ul. Ma zo -
wiec kiej trze ba by ło na dać
naz wy no wym uli com. Dro ga
łą czą ca ul. Go ści niec z ul. Lu -
bu ską to ul. Cheł miń ska, a
uli ca pro sto pa dła do ul. Lu bu -
skiej – ul. Bał tyc ka. Pro po no -
wa ne naz wy ulic zo sta ły po zy -
tyw nie za o pi nio wa ne przez
Ra dę Miesz kań ców Osie dla
„Bo ro wi czki”. (m.d.)

No we naz wy w mie ście
Płock ma dwie no we uli ce, jed no ron do i jed ną tra -
sę. Na ostat niej se sji rad ni przy ję li dla nich naz wy. 

Udział w tar gach za po wie -
dzia ło po nad 40 wy staw ców,
z cze go po ło wa to fir my za in te -
re so wa ne za trud nie niem osób
nie peł no spraw nych. Bę dą też
sto i ska in for ma cyj ne urzę dów
pra cy, Za kła du Ubez pie czeń
Spo łecz nych, Pań stwo we go
Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób
Nie peł no spraw nych oraz Pol-
skiej Or ga ni za cji Pra co daw -
ców Osób Nie peł no spraw nych.
Wy staw ca mi bę dą też sto wa -
rzy sze nia, fun da cje, in sty tu cje
zaj mu ją ce się na co dzień
wspar ciem tej gru py osób. Na
tar gach obec ny bę dzie tłu macz

ję zy ka mi go we go, by rów nież
oso by nie sły szą ce mog ły ak ty-
w nie uczest ni czyć w przed -
sięw zię ciu. 

Od godz. 13 od bę dzie się pik -
nik in te gra cyj ny, na któ rym bę -
dzie moż na skosz to wać po traw
z gril la. Waż nym pun ktem
w pro gra mie tar gów bę dzie lo -
te ria przez na czo na dla osób nie -
peł no spraw nych. Do wy gra nia
są m.in. bi le ty do Mu ze um Ma -
zo wiec kie go, ku po ny do piz ze -
rii oraz lek cje te ni sa pro wa dzo -
ne przez człon ków Sto wa rzy -
sze nia In te gra cyj ny Klub Te ni -
sa w Płoc ku. (m.d.)

Tar gi Pracy i lo te ria
20 ma ja od bę dą się IV Płoc kie Tar gi Pra cy Osób
Nie peł no spraw nych. Z ofer ta mi pra cy bę dzie moż na
za poz nać się w godz. 10-15 w Do mu Tech ni ka. 

Pi san ki i kra szan ki oraz Wiel ka noc – to ha sła krzy żó wek, któ re
za mie ści liś my w świą tecz nym wy da niu na sze go cza so pis ma. Do
re dak cji nap ły nę ło bar dzo du żo po praw nych od po wie dzi. Wśród
ich au to rów roz lo so wa liś my na gro dy. 

Na gro dy ufun do wa ne przez „Sy gna ły Płoc kie” otrzy mu ją: 
Ha li na Ku siń ska – ek spres do ka wy, Sta ni sław Do miń ski –

te le fon bez prze wo do wy, Ja ro sław Wroń ski – gof row ni ca, Ja -
nusz Ko mo row ski – czaj nik bez prze wo do wy, Syl wia Sza łań -
ska – su szar ka do wło sów. 

Pa ra sol ki z lo go Płoc ka: Mie czy sław Bej man, Da riusz Wiś -
niew ski, El żbie ta Gral. 

Ze staw upo min ków z płoc kim mo ty wem (ku bek, pod kład ka
pod mysz kom pu te ro wą, ma gnes na lo dów kę, smycz): Ur szu la
An drze jew ska, Ali na Za rzyc ka, Han na Ja ku biak. 

Al bu my ufun do wa ne przez Płoc ki Klub Mi łoś ni ków 
Roz ry wek Umy sło wych „Re laks” otrzy mu ją:

Ju li ta Ja ku bow ska – „Ilu stro wa ny at las Pol ski”, An drzej Zie -
mic ki – „Pta ki świa ta”, Jo lan ta Ko wal ska – „Sztu ka świa ta”. 

Po na gro dy na le ży zgło sić się z do wo dem oso bi stym do re dak -
cji „Sy gna łów Płoc kich” w bu dyn ku ra tu sza, Pl. Sta ry Ry nek 1
po kój 220. Re dak cja czyn na w go dzi nach pra cy Urzę du Mia sta.
Wy gra ną na le ży ode brać do 31 ma ja. Na gro dy nieode bra ne 
w tym ter mi nie za si lą pu lę w na stęp nych kon kur sach. (ab)

Na gro dy dla Czy tel ni ków

Kur so wa mo ty wa cja
Dzię ki fi nan so we mu wspar ciu z Unii Eu ro pej skiej zor ga ni zo wa no kurs

na pra wo ja zdy ka te go rii A i B dla ucz niów Za sad ni czej Szko ły Za wo do -
wej dzia ła ją cej w Spe cjal nym Oś rod ku Szkol no -Wy cho waw czym nr 2. 

– Przy stą pie nie do kur su po prze dza ła re kru ta cja, w któ rej obok we ry -
fi ka cji me dycz nej oraz te stu kom pe ten cji, pod sta wo we kry te rium sta no -
wi ła śred nia ocen, frek wen cja oraz za cho wa nie ucz niów. W kur sach
uczest ni czy 17 ucz niów, w tym tro je jed no cześ nie w obyd wu kur sach.
Dla każ de go z nich jest to ogrom ne wy róż nie nie – pod kre śla Ro bert Ko -
wal ski, dy rek tor SOSW. Naj wię kszą atrak cją, niez wy kle mo ty wu ją cą 
do na u ki prze pi sów i czę ści te o re tycz nej kur su, jest na u ka ja zdy sa mo -
cho dem. Wszy scy uczest ni cy z ogrom nym za pa łem przy stą pi li do tej
czę ści szko le nia. (bc) 
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Dwa dni po tym jak płoc cy
rad ni na da li ron du łą czą ce mu
ul. Ar mii Kra jo wej i Wań ko wi -
cza imię rtm. Wi tol da Pi lec kie -
go, w Książ ni cy Płoc kiej mó wił
o nim Ja cek Pa wło wicz. Hi sto -
ryk z war szaw skie go IPN jest
au to rem książ ki „Rot mistrz Wi -
told Pi lec ki 1901 – 1948”, któ ra
w 2009 ro ku zo sta ła og ło szo na
hi sto rycz ną książ ką ro ku. 

Do bro wol nie do Ausc hwitz
W książ ce „Six Fa ces of Co -

u ra ge”, hi sto ryk bry tyj ski, pro-
fe sor Mi cha el Fo ot już w 1978
ro ku za li czył Pi lec kie go do sze -
ściu na jod waż niej szych lu dzi
ru chu opo ru pod czas II woj ny
świa to wej. Dla cze go? Choć by

dla te go, że do bro wol nie po -
szedł do obo zu kon cen tra cyj ne -
go Ausc hwitz, aby ze brać od
wew nątrz in for ma cje wy wia -
dow cze na te mat je go fun kcjo -
no wa nia i zor ga ni zo wać tam
ruch opo ru. Za do sta nie się do
obo zu, a na stęp nie ucie czkę (w
oba wie przed de kon spi ra cją)
zo stał pod wój nie odz na czo ny. 

Pi lec ki zo stał człon kiem taj -
nej or ga ni za cji „NIE”, któ ra
szy ko wa na by ła do kon ty nu o -
wa nia wal ki o nie po dleg łość
Pol ski po wkro cze niu Ar mii
Czer wo nej. Wy buch Pow sta nia
War szaw skie go przer wał przy-
go to wa nia. Pi lec ki ja ko czło nek
NIE miał się pow strzy mać od
udzia łu w wa lkach. Mi mo to,
nie po tra fił stać bez czyn nie.
Dla te go, po cząt ko wo nie ujaw-
nia jąc swe go stop nia woj sko -

we go, wal czył w sto li cy ja ko
sze re go wy żoł nierz w Zgru po -
wa niu „Chro bry II”. 

W ko mu ni stycz nym 
wię zie niu 

Od 1945 ro ku rtm. Pi lec ki był
w II Kor pu sie Woj ska Pol skie go
we Wło szech, skąd na po le ce nie
gen. Wła dy sła wa An der sa po -
wró cił do ko mu ni stycz nej Pol s-
ki, by od two rzyć roz bi te po
dzia ła niach wo jen nych struk tu -
ry wy wia dow cze, dzia ła ją ce dla
Rzą du Rzeczy pos po li tej na Ob -
czyź nie. Zo stał aresz to wa ny 
w ma ju 1947 r. i osa dzo ny w
aresz cie śled czym przy ul. Ra -
ko wiec kiej w War sza wie. – Po -
mi mo tor tur do koń ca za cho wał

bo ha ter ską, żoł nier ską po sta wę.
Ca łą „wi nę” wziął na sie bie.
Ko mu ni ści przeć wi czy li na nim
wszyst kie sa dy stycz ne me to dy
śled cze, z któ rych wy ry wa nie
paz nok ci by ło naj lżej sze – mó -
wił Pa wło wicz. Pilecki zo stał
za mor do wa ny 25 ma ja 1948 ro -
ku. Do 1989 ro ku in for ma cje o
do ko na niach i lo sie rot mi strza
po dle ga ły w PRL ści słej cen zu -
rze. Choć ro dzi na i or ga ni za cje
spo łecz ne wal czy ły o je go re ha -
bi li ta cję przez kil ka dzie siąt lat,
uda ło się to do pie ro w 1990 ro -
ku i je dy nie po ło wicz nie. Pro ku -
ra to ra woj sko wa unie waż ni ła
wy rok, choć pier wot nie wnio sek
prze wi dy wał peł ną re ha bi li ta cję. 

Wszyst ko oj czyź nie
– Je stem bar dzo szczę śli wa,

że mo że my mó wić o na szym oj -

cu ja ko o wiel kim bo ha te rze 
i Po la ku. Nie ma jąc gro bu oj ca
(nie wia do mo gdzie go ko mu ni -
ści po cho wa li – przyp. aut.) je -
stem szczę śli wa, bo trwa pa -
mięć o nim, co czę sto do świad -
cza my. Już kil ka na ście pol skich
szkół obra ło go so bie na pa tro -
na – mó wi ła Zo fia, cór ka rot mi -
strza, któ ra wraz z bra tem An -
drze jem by ła obec na na spot ka -
niu w Płoc ku. 

– Pró bo wa liś my po sta wić
przed są dem ostat nie go z jesz -
cze ży ją cych opraw ców rot mi -
strza. Nie uda ło się. Miał atak
ser ca na uli cy rtm. Wi tol da Pi -
lec kie go. Umie rał świa do my na
ja kiej uli cy się znaj du je – mó wił
Pa wło wicz. 

Rów nie cie ka wa by ła opo -
wieść o ży ciu Wi tol da Pi lec kie -
go w II Rzecz pos po li tej, kie dy
to gos po da rzył w ro dzin nym
ma jąt ku w Su kur czach or ga ni -
zu jąc tam po moc spo łecz ną,
kół ka rol ni cze i kur sy przys po -
so bie nia woj sko we go. Nie wie -
le bra ko wa ło a zo stał by ma la -
rzem. Pi sał też wier sze. Jed nak
je go po wo ła niem by ła wo ja -
czka. Za każ dym ra zem kie dy
oj czyz na wzy wa ła – czy to w
cza sie woj ny pol sko – bol sze -
wic kiej, czy pod czas walk 
o Lwów, czy w kam pa nii
wrześ nio wej oraz w tych naj -
bar dziej dra ma tycz nych ostat-
nich la tach ży cia – był go tów
po świę cić dla niej wszyst ko.
Wię cej o rtm. Pi lec kim moż na
zna leźć na stro nie www.pi lec -
ki.ipn.gov.pl. (rł)

Rot mistrz Wi told Pi lec ki 

Żoł nierz niez łom ny
Ko mu ni stom nie wy star czy ła je go śmierć. Chcie li też za bić pa mięć 
po nim. To nie po ję te, bo sło wa „bo ha ter” czy „czło wiek ho no ru” to za
ma ło, aby opi sać to, kim był i cze go do ko nał.

Spot ka nie od by ło się dwa dni
przed 65. rocz ni cą za koń cze nia
woj ny. – Dzię ku ję wam za to co
zro bi li ście dla Oj czyz ny i za to,
co dzi siaj ro bi cie dla na sze go
mia sta, da jąc lek cję hi sto rii, pa -
trio tyz mu i tra dy cyj ne go pol-
skie go wy cho wa nia – mó wił
Mi ro sław Mi lew ski.

W imie niu Pre zy den ta RP,
Mi ro sław Mi lew ski wrę czył
Krzyż Ze słań ców Sy bi ru Jad wi -
dze Lip nie wicz. Odz na cze nie to
usta no wił Par la ment RP w 2003
ro ku ja ko wy raz na ro do wej pa -
mię ci o pol skich oby wa te lach
de por to wa nych w la tach 1939-
56 na Sy be rię, do Ka zach sta nu i
pół noc nej Ro sji. Odz na cze nie
jest wy ra zem hoł du za ich mę -
czeń stwo oraz wier ność ide a łom
wol no ści i nie po dleg ło ści.

Oś miu płoc czan, któ rzy
koń czy li woj nę na fron cie Pre -
zy dent Płoc ka uho no ro wał me -
da lem La u de Pro bus, czy li Za -
słu gu ją cy na Poch wa łę. Wśród
odz na czo nych zna le źli się: płk
Jan Abro sie wicz, por. Je rzy Ja -

ni szew ski, ppor. Jan Ko wal ski,
ppor. Sta ni sław Mo roń, ppor.
Ste fan Ro ma now ski, ppor. Ka -
zi mierz Rzęt kow ski, por. An -
to ni Szym czyk i płk An to ni Je -
lec. Na to miast wszyst kim 22
uczest ni kom spot ka nia w ra tu -
szu wrę czo no al bu my o bo ha -
ter skim rot mi strzu Wi tol dzie
Pi lew skim. 

Pre zy dent przyz nał, że wła -
dze Płoc ka my ślą o stwo rze niu
tzw. Do mu Kom ba tan ta. 

– Wszyst kie or ga ni za cje mia -
ły by sie dzi bę w jed nym miej scu,
oczy wi ście gdy by wy ra zi ły ta ką
wo lę – mó wił. – Chcie li byś my,
aby by ły to lo ka le w cen trum
mia sta, a naj le piej w bu dyn ku
po by łym ho te lu Pe tro pol. 

Mi ro sław Mi lew ski za de kla -
ro wał, że oprócz biur or ga ni za -
cji zna laz ła by się tam sa la do
spot kań, a tak że po miesz cze nie,
w któ rym moż na by urzą dzić
sa lę tra dy cji. – Jest szan sa, aby
ten po mysł zo stał zre a li zo wa ny
jesz cze w tym ro ku – wyjaśnił
prezydent. (m.d.)

Świad ko wie cza sów po gar dy
Pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski spot kał się z uczest ni ka mi
II woj ny świa to wej. Do sa li sej mo wej w płoc kim ra tu szu
przy by li płoc cza nie, któ rzy wal czy li na fron cie, 
w Pow sta niu War szaw skim, Ar mii Kra jo wej, by li ze słań -
ca mi na Sy bir, więź nia mi obo zów zag ła dy czy przy mu -
so wy mi ro bot ni ka mi nie miec kiej Rze szy.

Pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski wrę czył Jad wi dze
Lip nie wicz Krzyż Ze słań ców Sy bi ru
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(Od le wej): Dzie ci rtm. Pi lec kie go – syn An drzej i cór ka Zo fia 
oraz au tor książ ki Ja cek Pa wło wicz 
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Cześć ich pa mię ci 
W ko ście le św. Sta ni sła wa Kost ki od sło nię to tab li cę po świę co -
ną pa mię ci żoł nie rzy AK z Płoc ka, któ rzy zo sta li za mor do wa ni 
i spa le ni przez Niem ców 4 lu te go 1944 ro ku w Po mie chów ku.

Uro czy stość od by ła się 9 ma ja. Na tab li cy wy mie nio nych zo sta ło
14 naz wisk płoc czan: Ja nusz An tczak, To masz Dań czuk, To masz Fal -
kow ski, Bo le sław Kos sow ski, Ka zi mierz Kul czyc ki, Jan Lasz kie wicz,
Cze sław Mar kie wicz, Je rzy Mi cha lik, An drzej Przy by szew ski, Ka zi -
mierz Rę dziń ski, ppłk An to ni Rud nic ki, An to ni Sob czak, kpt. Mie czy -
sław Te o dor czyk i kpt. Ser giusz Woj no. Z ini cja ty wą od sło nię cia tab -
li cy wysz li człon ko wie Związ ku Żoł nie rzy AK „Ma zo wsze Płock”. 

9 ma ja odprawiona została rów nież msza św. w in ten cji po leg łych
i po mor do wa nych pod czas II woj ny świa to wej. Za pa lo no tak że zni cze
i zło żo no kwia ty przed tab li cą Żoł nie rzy płoc kich po leg łych na po lu
chwa ły i po mor do wa nych w II woj nie świa to wej. (m.d.)
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Na po cząt ku li sto pa da 1890
r. I. Ja no wicz po wo łu je na

sta no wi sko Pre zy den ta Mia sta
Płoc ka ko lej ne go rdzen ne go
Ro sja ni na, ge ne ra ła -ma jo ra
Mi ko ła ja Kon stan ty no wi cza
Żer we. Uro czy ste, jak za wsze,
wpro wa dze nie od by ło się 4
grud nia 1890 r. Tak jak je go
po przed ni cy no wy pre zy dent
nie ma wy star cza ją cej kwo ty
1000 rub li na ka u cję i pro si o
roz ło że nie na ra ty bra ku ją cych
mu 400 rub li. Ja ko pre zy dent
jest za pra sza ny do uczest nic twa
w Gu ber nial nej Ra dzie Opie ki
Spo łecz nej, a ja ko Ro sja nin od
Opie ki Pra wo sław nej, uczest ni -
czy rów nież w uro czy sto ściach
szkol nych. Znacz nie go rzej jest
z wy ko ny wa niem obo wiąz ków
służ bo wych. Pro ku ra tor
wszczy na prze ciw ko nie mu do -
cho dze nie z po wo du nie do peł -
nie nia obo wiąz ków urzęd ni ka
sta nu cy wil ne go wyz nań niech -
rze ści jań skich. Pre zy dent Żer -
we dał się zwieść sło wom
świad ków, któ rzy przysz li spo -
rzą dzić akt zgo nu nie ja kie go
Szoe la Rej chma na, sam jed nak
nie po szedł upew nić się na ocz -
nie o praw dzi wo ści słów oz naj -
mu ją cych. Prze pro wa dzo ne
śledz two wy ka za ło, że ów
niesz częś nik zmarł do pie ro na -
stęp ne go dnia. Pre zy den tu ra
Mi ko ła ja Żer we by ła krót ka,
trwa ła nies peł na rok. Pod su mo -
wu jąc ją moż na po wie dzieć, że
nie był to naj szczę śli wszy
okres w je go ży ciu i ka rie rze. 

Na po cząt ku wrześ nia gu -
ber na tor płoc ki wyz na czył na
pre zy den ta swo je go urzęd ni ka
do za dań spe cjal nych – ase so -
ra ko le gial ne go Alek se go
Man tje wa.

Pre zy den tu ra Alek san dra
Iwa no wi cza Man tje wa roz -
po czę ła się je sie nią 1891 r. 
a trwa ła do je sie ni 1893 ro ku 
i by ła prze ry wa na licz ny mi
wy ja zda mi służ bo wy mi pre zy -
den ta na po le ce nie gu ber na to -
ra. Z ob szer ne go ra por tu zło -
żo ne go la tem 1892 r. wy ni ka,
że był on de le go wa ny do upo -
rząd ko wa nia pra cy w Sier pcu,
Ry pi nie, Lip nie, szcze gól nie
in te re so wał się ra chun ko wo -
ścią kas gmin nych i miej skich.

W Płoc ku w cza sie je go pre -
zy den tu ry do ko na no re mon tu
wię zie nia oraz do koń czo no
do bu do wa nie i prze bu do wa nie
skrzy dła ra tu sza od stro ny ul.
Do brzyń skiej (obec nie ul. Ka -
zi mie rza Wiel kie go). W stycz -
niu 1893 r. Alek sy Man tjew
zo stał uho no ro wa ny Or de rem
św. An ny III kla sy. We wrześ -
niu te goż ro ku na je go włas ną
proś bę zo stał prze nie sio ny na
na czel ni ka po wia tu lip now -

skie go. W cza sie je go de le ga -
cji i le cze nia fun kcję pre zy -
den ta spra wo wał Rat man Ty -
mo te usz Waś niew ski, naj bar -
dziej do świad czo ny i cie szą cy
się za u fa niem i au to ry te tem.
Za 40 lat nie na gan nej służ by
Wa niew ski i Ka zi mierz Ma -
kow ski zo sta li na gro dze ni
przed przej ściem na eme ry tu rę

w 1894 roku. Waś niew ski,
Ma kow ski i Na dra tow ski re -
pre zen to wa li typ skrom ne go,
pra co wi te go i ucz ci we go
urzęd ni ka Po la ka.

W po ło wie grud nia 1893 r.
gu ber na tor Ja no wicz po wo łał
na Pre zy den ta Mia sta Płoc ka
ka pi ta na szta bo we go Alek san -
dra Mi ko ła je wi cza Szpi lo to -
wa z kwa te ru ją ce go w Kut nie
4. Puł ku Strzel ców. Ka pi tan

Szpi lo tow był sy nem ge ne ra ła,
wła ści cie la ma jąt ku Cheł mi ce
w gu ber ni ka li skiej. Ma ją tek
ten oj ciec ge ne rał po da ro wał
sy no wi. Uro czy stość ofi cjal na
ob ję cia urzę du opóź ni ła się i
do ko na no jej do pie ro 8 lu te go
1894 r. Ak ta do ty czą ce pre zy -
den ta Szpi lo to wa świad czą, że
miał on prob le my fi nan so we,

wie lo krot nie był wzy wa ny do
spła ce nia po ży czki, któ rą
wziął jesz cze za nim przy był
do Płoc ka. Po dob nie by ło z
od pro wa dze niem po dat ku od
da ro wiz ny oj ca na rzecz Ka li -
skiej Iz by Skar bo wej. Pre zy -
dent miał rów nież prob lem z
roz li cze niem się z głów nej in -
we sty cji – utwo rze nia do mu
noc le go we go dla ro bot ni ków.
W cza sie je go pre zy den tu ry

tron w Ce sar stwie Ro syj skim
ob jął car Mi ko łaj II. Te mu wy -
da rze niu to wa rzy szy ły uro czy -
sto ści re li gij no -pań stwo we w
ca łym Im pe rium, tak że w
Płoc ku. De le ga cja mia sta
wzię ła udział w głów nej uro -
czy sto ści w Mosk wie. 

Po stać pre zy den ta Szpi lo to -
wa bu dzi kon tro wer sje. Z jed-
nej stro ny to spraw ny ad mi ni -
stra tor pod czas prze pro wa dza -
nia pier wsze go w Ro sji po -
wszech ne go spi su lud no ści w
stycz niu 1897 r., z dru giej
czło wiek, któ ry nie re gu lu je
ra chun ków, nie roz li cza się z
po bie ra nych z Ka sy Mia sta za -
li czek. Dla te go nie dzi wi na ga -
na udzie lo na pre zy den to wi
przez gu ber na to ra w de kre cie
prze ka za nym Ma gi stra to wi w
li sto pa dzie 1897 r., któ ra po -
skut ko wa ła proś bą pre zy den ta
o dy mi sję, ofi cjal nie mo ty wo -
wa ną wzglę da mi ro dzin ny mi.
Kon tro la ka sy oraz ksiąg lud-
no ści do ko na na przez Rat ma na
Alich nie wi cza wy ka za ła nie -
pra wi dło wo ści i opóź nie nia. 
1 grud nia 1897 r. Alek san der
Mi ko ła je wicz Szpi lo tow
prze stał być pre zy den tem
mia sta i te go sa me go dnia zo -
stał po wo ła ny przez gu ber na -
to ra Ja no wi cza ostat ni w
Płoc ku pre zy dent Ro sja nin,
któ rym był Sier giej Pie tro -
wicz Fio do row. 

Sier giej Fio do row, po dob nie
jak je go po przed nik przy był do
Płoc ka z ar mii, a ści śle z 47.
Ta tar skie go Puł ku Dra go nów,
sta cjo nu ją ce go w War sza wie.
Fio do row tak że jak wię kszość
je go po przed ni ków był czło -
wie kiem mło dym, uro dził się
w 1868 r., po cho dził z ro syj -
skiej szlach ty ro do wej z gu ber -
ni mo skiew skiej. Ukoń czył
Szko łę Ka wa le rii w Twe rze.
For mu larz służ bo wy od no to -
wu je uwa gi o wzo ro wym za -
cho wa niu i pil no ści w na u ce
oraz służ bie. Wkrót ce po
awan sie na rot mi strza szta bo -
we go Fio do row zo stał pre zy -
den tem Płoc ka. Ofi cjal na uro -
czy stość wpro wa dze nia od by -
ła się 24 grud nia 1897 r. zgod-
nie z pro ce du rą. 32-let ni pre -
zy dent nie był przy go to wa ny
do peł nie nia wie lo ra kich obo -
wiąz ków wy ni ka ją cych ze
spra wo wa nia urzę du. Z pier-
wszych ru chów po czy nio nych
przez Fi do ro wa moż na są dzić,
że miał do bre in ten cje. Służ bę
roz po czął od za poz na nia się z

pro wa dze niem ksiąg lud no ści
wyz nań niech rze ści jań skich
oraz we ry fi ka cji ma jąt ku na le -
żą ce go do mia sta, a użyt ko wa -
ne go przez woj sko i róż ne in -
sty tu cje cy wil ne. Pra ce w tych
dzie dzi nach spot ka ły się z
apro ba tą władz zwierz chnich,
któ re uho no ro wa ły Fio do ro wa
Or de rem Św. Sta ni sła wa III
kla sy i ty tu łem rad cy dwo ru.
W cza sie pre zy den tu ry Fio do -
ro wa do ko na no za ku pu do mu
przy le ga ją ce go do ra tu sza, na -
le żą ce go do Ko siń skich.

W grud niu 1902 r. Fio do row
otrzy mał or der Św. An ny III
kla sy. W tym sa mym jed nak
ro ku miał miej sce skan dal w
aresz cie po li cyj nym, w wy ni -
ku któ re go pre zy dent, se kre -
tarz mia sta Czer ny sze wicz i
po lic maj ster Pro chow otrzy-
ma li na ga ny. A cho dzi ło o po -
bi cie aresz tan tów przez oso by
z do zo ru po li cyj ne go, ogól ny
ba ła gan i na du ży cie wła dzy
pod czas aresz to wa nia nie ja kie -
go An to nie go So bo lew skie go,
któ ry zło żył skar gę do na czel -
ni ka kra ju. Trud no usta lić, co
by ło istot ną przy czy ną dy mi sji
Sier gie ja Fio do ro wa, czy by ły
to je go włas ne sta ra nia, czy
spe ku la cje per so nal ne ów czes -
ne go gu ber na to ra Ne ud har dta,
w każ dym ra zie w po ło wie
mar ca 1903 r. Fio do row zo stał
prze nie sio ny do gu ber ni kur -
skiej na sta no wi sko star sze go
urzęd ni ka do za dań spe cjal -
nych przy tam tej szym gu ber -
na to rze. Wczes ną wios ną pre -
zy dent Fio do row prze ka zał
klu cze od Ka sy Mia sta i kan -
ce la rię rat ma nom: Mi chaj ło -
wo wi, Ba bu ri no wi i Czer ny -
sze wi czo wi, któ rzy do cza su
wyz na cze nia no we go pre zy -
den ta prze ję li od po wie dzial -
ność za Ma gi strat. Rząd Gu -
ber nial ny, a szcze gól nie gu -
ber na tor, za sta na wiał się nad
tym, ko mu po wie rzyć urząd
pre zy den ta Płoc ka. W po cząt -
kach czer wca 1903 r. za pa dła
de cy zja, aby po wo łać na to od -
po wie dzial ne sta no wi sko Po -
la ka. Wy bór padł na urzęd ni ka
Łom żyń skie go Rzą du Gu ber -
nial ne go – Al fon sa Skro boń -
skie go.

cdn.
Kry sty na Gro chow ska

W pub li ka cji wy ko rzy sta no
ma te ria ły Ar chi wum Pań stwo -
we go w Płoc ku

Za pre zy den tu ry Fio do ro wa, w 1901 r. zbu do wa no
na cmen ta rzu miej skim ne o go tyc ką ka pli cę, 

któ rej fun da to rem był Sta ni sław Gór nic ki

Wła dze gu ber nial ne go mia sta Płoc ka 
w la tach 1866-1914 (7)
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Or ga ni za to rem kon kur su
jest płoc ki od dział Sto wa rzy -
sze nia Au to rów Pol skich.
Kon kurs ma cha rak ter otwar -
ty. Wa run kiem uczest nic twa
jest na de sła nie trzech ni gdzie
do tąd nie pub li ko wa nych 
i nie na gro dzo nych wier szy 
w pię ciu eg zem pla rzach ma -
szy no pi su bądź czy tel ne go
rę ko pi su. Każ dy z uczest ni -
ków mo że przy słać je den ze -
staw. Wier sze na le ży nad sy -
łać na adres: Sto wa rzy sze nie
Au to rów Pol skich Od dział w
Płoc ku, Al. M. J. Pił sud skie -
go 31, 09-407 Płock z do pi -
skiem: V Ogól no pol ski Kon -
kurs Poe tyc ki im. Sta ni sła wa
Na wroc kie go. 

Roz strzy gnię cie kon kur su
oraz uro czy ste wrę cze nie na -
gród nastąpi w czwar tym
kwar ta le 2010 ro ku. Wię cej in -
for ma cji na www.znaj -sap.pl

(ab)

Kon kurs poe tyc ki
Do koń ca sierpnia moż na nad sy łać wier sze na 
V Ogól no pol ski Kon kurs Poe tyc ki im. Sta ni sła wa
Na wroc kie go. W tym ro ku te mat brzmi: Cho pin.

Sta ni sław Na wroc ki

do mat ki

nie wy bie raj z ust mych ci szy
kie dy no cy bu kiet pło nie

mów my z so bą nikt nie sły szy
przy zga szo nym nie bosk ło nie

o swym bó lu mi opo wiedz
o bez kre sie dróg twych bo sych

co po bu rzy jak wę dro wiec
roz bie ra ły tra wy z ro sy

o je sie ni nag łej wios ną
gdy się czy jeś imię grze bie
o mi ło ści w któ rą wros ną

dni poch mur ne dni bez cie bie

mię dzy na mi prze strzeń dłu ga
dłuż sze jed nak spoj rzeń sie ci

kie dy lam pką do mnie mru gasz
piach jak do broć two ja świe ci

Sta ni sław Na wroc ki
(ur. w 1947 Przas ny szu, zm. 2004 r. w Płoc ku) 

Pra co wał ja ko rad ca praw ny, ad wo kat oraz na u czy ciel. Dzia łał 
w Sto wa rzy sze niu Au to rów Pol skich, Związ ku Li te ra tów Pol skich,
był człon kiem To wa rzy stwa Na u ko we go Płoc kie go i władz Okrę-
go wej Ra dy Ad wo kac kiej, pre ze sem Sto wa rzy sze nia Ta necz ne go
„Skan dia”. Ma lo wał obra zy olej ne i ak wa re le, pi sał wier sze, zaj mo -
wał się pub li cy sty ką, był też tłu ma czem li te ra tu ry fran cu skiej.
Opub li ko wał 10 ksią żek poe tyc kich – pier wsze to mi ki wy dał pod
pse u do ni mem Ma rek Bar tnic ki. W 2002 ro ku zo stał rad nym, a od
8 lip ca 2003 peł nił fun kcję prze wod ni czą ce go Ra dy Mia sta Płoc ka.
Poś mier tnie został uho no ro wa ny me da lem Za słu żo ny dla Płoc ka.

I ta ki, zło żo ny z róż no rod -
nych ele men tów, por tret poe ty,
bo ha te ra szó ste go nu me ru
kwar tal ni ka „Znaj”, pre zen tu ją
au to rzy za miesz czo nych w
nim licz nych ese jów i wier szy.
Z ra cji szczup ło ści ła mów za -
trzy maj my się tyl ko przy kil ku
z nich.

Okrut ny sy stem
Boh dan Ur ban kow ski

przed sta wia Wła dy sła wa Bro -
niew skie go przez pryz mat
spot kań z nim – naj pierw po -
przez lek tu rę wier szy, a póź -
niej oso bi stych. Poe ta ja wi się
nam ja ko czło wiek z krwi i ko -
ści, z jed nej stro ny wy bit ny
twór ca, ale też po sia da ją cy
włas ne sła bo ści. Ur ban kow ski
tłu ma czy tak że, dla cze go Bro -
niew ski, żoł nierz Le gio nów
Pił sud skie go, świa dek na pa ści
Ar mii Czer wo nej na Pol skę,
wię zień NKWD i żoł nierz 2.
Kor pu su Pol skie go spla mił się
„Sło wem o Sta li nie”. 

– Pow sta ło ono w 1949 r. na
za mó wie nie, któ re mu poe ta
bał się od mó wić. (…) To, że
Bro niew ski dał się zła mać, że
na pi sał ta ką za kła ma ną la ur kę
– to oskar ża nie tyl ko poe tę.
Prze de wszyst kim oskar ża
ustrój, któ ry ła mał poe tów –
pi sze Ur ban kow ski. 

Uro dzi ny poe ty
Jed nak te go wier sza wie lu

nie mog ło poe cie wy ba czyć,
tak że w Płoc ku, o czym w swo -
im tek ście wspo mi na Ma rek
Mo kro wiec ki, dy rek tor płoc -
kie go te a tru. – Kie dy w 1990 r.
za czą łem pra cę w płoc kim te a -
trze, w pra sie trwa ła oży wio na

dy sku sja, czy i w ja ki spo sób
zde mon to wać pom nik (Bro -
niew skie go – przyp. red.). Bo
wia do mo – re likt epo ki ko mu -
niz mu, bo słu gus i ulu bie niec
re żi mu, bo „Poe mat o Sta li -
nie”, licz ne wier sze (tak je na -
zy wa no) re wo lu cyj ne, bo szpe ci
Tum skie Wzgó rze. Na szczę ście
pom nik oca lał – pi sze Mo kro -
wiec ki. I właś nie przy tym
pom ni ku od cza su spek ta klu
„…I znów je stem w Płoc ku” w
1997 r., od by wa ją się 17 grud-
nia, w dniu uro dzin Bro niew -
skie go, hap pe nin gi or ga ni zo -
wa ne przez płoc kich ak to rów. 
– Za pa li liś my zni cze, chlus nę -
liś my ki eliszek wód ki na pom-
nik, wy pi liś my za pa mięć poe ty.
Boh dan Ur ban kow ski mó wił o
poe zji Bro niew skie go, każ dy z
nas po wie dział ja kiś frag ment
wier sza ze spek ta klu, ten naj -
bar dziej ulu bio ny – wspo mi na
pier wsze, spon ta nicz ne spot -
ka nie Mo kro wiec ki. Hap pe -
nin gi od by wa ją się już od 13
lat. Ja ka bę dzie ich przy szłość?
Dy rek tor te a tru chciał by, aby
tra dy cja prze trwa ła, jed nak by
spot ka nia nie prze ro dzi ły się w
aka de mię „ku czci”, z ofi cjal -
nym za dę ciem. 

Z ko lei Ma ria Za lew ska -Mi -
kul ska, dy rek tor Książ ni cy
Płoc kiej za pro po no wa ła spa cer
po Płoc ku śla da mi Bro niew -
skie go, czy li wę drów kę po -
przez miej sca zwią za ne z poe -
tą. Po czą tek tra sy oczy wi ście
w Do mu Bro niew skie go, ale
póź niej znaj du ją się na niej
mniej oczy wi ste przy stan ki.
Jed nym z nich jest np. ka te dra
czy „Jagiellonka”. Dlaczego?
Odsyłam do tekstu.

Cen nym uzu peł nie niem in for-
ma cji o poe cie są za miesz czo ne
w „Znaj” ar chi wal ne zdję cia ze
zbio rów Mu ze um Wła dy sła wa
Bro niew skie go w War sza wie. 

Pod czas pro mo cji pub li ka cji
w Książ ni cy Płoc kiej płoc cy
ak to rzy – Ma rek Mo kro wiec ki
i Han na Zien ta ra – zna ko mi cie
za pre zen to wa li róż no rod ną
twór czość Bro niew skie go –
nie tyl ko wier sze pa trio tycz ne,
ale tak że li rycz ne czy wier szy -
ki dla dzie ci.

Wer sja mło dych
Po za tym w „Znaj” róż ne

spoj rze nia na pa trio tyzm, a
tak że re la cje z kon kur sów li te -
rac kich i spot kań au tor skich. Z
sar kaz mem i go ry czą w swo im
fo to re por ta żu przed sta wił pa -
trio tyzm Ja nek Drze wiec ki.
Jed no ze zdjęć pokazuje od ci -
nek ren ty z kwo tą 635,11 zł. 

War to tak że od wró cić „Znaj”
i za poz nać się z ru bry ką re da go -
wa ną przez mło dych twór ców
pod wo dzą Ka pi ta na Mat zky
(czy li Ma cie ja Wło dar czy ka).
Al ter na tyw na wer sja „Zie lo ne -
go wier sza” Bro niew skie go na -
pi sa na przez uczest ni ków fo rum
in ter ne to we go do star cza niez -
wy kłych doz nań este tycz nych,
a roz wa ża nia o współ czes nym
pa trio tyz mie wy ra żo ne pió rem
Ma riu sza Se pio ło i Ja ku ba Wa -
lic kie go da ją wie le do my śle nia. 

Ali na Bo czkow ska

Pa trio tyzm nie jed no ma imię
Bro niew ski – pa trio ta. Ale tak że wspa nia ły li ryk, uważ ny ob ser wa tor sier-
mięż nej rze czy wi sto ści, czło wiek wraż li wy na krzyw dę ludz ką i sam
gorz ko do świad czo ny przez los.

Na książ kę „Usły szeć Ame -
ry kę” skła da ją się fe lie to ny,
któ re au tor pi sał pod czas swo-
je go po by tu w USA w 2004 r.
Dla niek tó rych tek sty mo gą
być zna jo me, gdyż uka zy wały
się co ty dzień w lo kal nej ga ze -
cie „Ży cie Płoc ka”. 

W zwiew nych i lek kich fra -
zach Skier ski po ka zu je Ame -
ry kę wi dzia ną nie ocza mi tu -
ry sty przyt ło czo ne go in for ma -
cja mi z pros pek tów, ale poz-
na wa ną dzię ki bez poś red nim
kon tak tom z ludź mi. Krót kie
mi gaw ki ze Sta nów Zjed no -
czo nych za wie ra ją też spo -
strze że nia i od nie sie nia do
pol skiej rze czy wi sto ści oraz

do kon dy cji czło wie ka w
świe cie. W od kry wa niu Ame -
ry ki po ma ga li fe lie to ni ście
na si ro da cy, któ rzy za oce a -
nem zna le źli swo je miej sce na
zie mi. 

Książ ka łą czy Pol skę z USA
tak że po przez to, że jest dwu-
ję zycz na. Tak więc moż na
„usły szeć Ame ry kę” dzię ki
wra że niom opi sa nym przez
au to ra, ale rów nież po czuć jej
smak za spra wą ję zy ka. 

Wy daw cą książ ki jest płoc -
ki od dział Sto wa rzy sze nia Au -
to rów Pol skich, a do uka za nia
się ład nej edy tor sko po zy cji
przy czy ni li się licz ni me ce-
na si. Ali na Bo czkow ska 

Mi gaw ki zza oce a nu
Ame ry ka w dwu dzie stu czte rech od sło nach wi dzia -
na ocza mi płoc cza ni na Lesz ka Skier skie go, to in te -
re su ją ca pro po zy cja dla czy tel ni ków. 

Pod czas pro mo cji
„Znaj” wier sze 

Bro niew skie go zna -
ko mi cie in ter pre to wał
Ma rek Mo kro wiec ki
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Człon ko wie re dak cji „Znaj” – Ewa Li lian na Ma tu siak,
se kre tarz i Krzysz tof Bień kow ski, re dak tor na czel ny 
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Dwie kil ku na sto me tro we
pra ce, zaj mu ją ce ca łą dol ną
część płoc kiej ga le rii – Fe cit
Pra gue Ma nui Sa ta nis (tzw.
„pra ski te atr ry so wa nia”) 
z 1988 ro ku oraz Prze ciw Bec -
ke to wi z 1995 ro ku – wy peł -
nia ją, cha rak te ry stycz ne dla
twór czo ści Fran cisz ka Sta ro -
wie y skie go, ob fi te ko bie ce
cia ła, fan ta stycz ne zwie rzę ta i
fan tas ma go rie z cha rak te ry -
stycz ną ba ro ko wą de for ma cją. 

Pra ce przy je cha ły do Płoc -
ka z war szaw skie go Te a tru
Stu dio, z któ rym ar ty sta
przez wie le lat był zwią za ny. 

Te a try ry so wa nia by ły jed-
no 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 pub-
licz no ści. Pier wszy pow stał
w 1980 roku pod czas ple ne ru 
w Świd wi nie. Sta ro wie y ski
za in spi ro wał się wte dy XIX -

wiecz nym obra zem Gu sta -
ve’a Co ur be ta Pra cow nia
ma la rza, na któ rym ar ty sta
ma lu je obraz w to wa rzy stwie
na giej mo del ki i zgro ma dzo -
nej pub licz no ści. Wzo ru jąc
się na nim, Sta ro wie y ski zre-
a li zo wał 23 ta kie ak cje na ca -
łym świe cie, m.in. w We ne -
cji, Pa ry żu, Spo le to, Se wil li i
Chi ca go. 

Wy sta wa czyn na bę dzie do
koń ca ma ja. (rł)

Bar dziej róż nić się nie mo -
gli. Karl pra cu je ja ko obie cu ją -
cy mło dy urzęd nik w re no mo -
wa nej fir mie ubez pie cze nio -
wej. Hans, zwa rio wa ny 
ar ty sta, pra cu je do ryw czo.
Przy pa dek łą czy ich lo sy. Kar-
lo wi, któ re go ka rie ra jest za -
pro gra mo wa na, nie bra ku je ni -
cze go. Do pie ro kie dy poz na je
Han sa i je go przy ja ciół kę Stel -
le sło wa „szczę ście” i „przy-
jaźń” za czy na ją na bie rać no -

we go zna cze nia. No wy przy ja -
ciel za chę ca Kar la do róż nych
sza leństw, na przy kład ja zdy
na go w por sche. I do te go jesz -
cze Stel le, w któ rej pow ścią -
gli wy urzęd nik na tych miast się
za ko chu je...

(mw)

Dom Dar mstadt, 19 ma ja
godz. 10, 17. Film w ory gi nal -
nej wer sji ję zy ko wej. Wstęp
wol ny.

Sza leń stwa z przy ja cie lem
W ra mach cy klu „Ki no nie miec kie w Do mu Dar m-
stadt” zo sta nie wy e mi to wa na ko me dia pt. „Mój
przy ja ciel” („Ein Fre und von mir”) w re ży se rii Se ba -
stia na Schip pe ra. 

Dwa te a try Sta ro wie y skie go 
Rok te mu zmarł je den z naj wy bit niej szych pla ka ci stów pol skich, ma larz, ko -
lek cjo ner, znaw ca sztu ki i ko bie ce go cia ła. Płoc ka Ga le ria Sztu ki przed sta -
wia je go dwie, ogrom ne pra ce ze słyn ne go cy klu „Te a try ry so wa nia”.

Pa raf ra zu jąc sło wa Ja na No -
wic kie go moż na po wie dzieć,
że Ro sja mia ła za wsze wspa -
nia łą i bo ga tą kul tu rę oraz po t-
wor ne go pe cha do wła dzy, któ -
ra tę kul tu rę – zwłasz cza w
ostat nim stu le ciu – bez względ -
nie nisz czy ła. Naj no wszy nu -
mer „Go ściń ca Sztu ki” w ca ło -
ści po świę co ny na szym przy ja -
cio łom Mo ska lom wy cho dząc
od pol sko -ro syj skich wąt ków
lo kal nych sta ra się ła pać szer-
szą per spek ty wę („Alek sy Ki r-
iu szyn i iko no stas” A. Ta ra se -
wicz oraz „Alek sy Ki riu szyn.
Ar ty sta praw dzi wy” I. Kor gul -
Wysz tayc kiej czy „Pa ra fia pra-
wo sław na w Płoc ku” ks. E. Ta -
ra se wi cza). 

Jak zwy kle brak tu sztam py,
cze go do wo dem są cho ciaż by
tek sty do ty czą ce hi sto rii ro syj -
skie go pun ka Ra fa ła Ko łac kie -
go czy ro syj skiej awan gar dy
Da riu sza Brzost ka. Ca łość uzu -
peł nio na wy wia dem z Wła di -
mi rem Ta ra so wem – iko ną ro -
syj skie go jaz zu. Niez wy kle
zaj mu ją cy jest cykl ar ty ku łów
po świę co ny wspa nia łej i tra g-
icz nej po sta ci oj ca Alek san dra
Mie nia, któ ry w cza sach so -
wiec kie go ter ro ru od waż nie
bro nił swo jej wia ry i za ra żał
nią in nych. W Ro sji mó wio no
o nim „cud, któ rym jest Oj ciec
Alek san der”. Re dak cja pub li -
ku je wy wiad z du chow ny m,
wspom nie nia wier nych i przy-
ja ciół i je go tek sty.

Ro syj ski nu mer „GS”
otwie ra wiersz Alek san dra
Pusz ki na „Do...”, po któ rym

na stę pu je po ry wa ją ca opo -
wieść Ta tia ny Step now skiej 
o je go ro man sie z An ną Kern.
Na praw dę pa sjo nu ją ca to lek-
tu ra, po dob nie jak bio gra ficz -
ny esej Jo an ny Ry kiel o Ki rze
Bu ły czo wie – pi sa rzu fan ta -
stycz nym z prób ką je go pi sar -
stwa w po sta ci tek stu „Jak le -
czo no smo ka”. Uko ro no wa -
niem nu me ru jest – dla mnie
od kryw czy i orzeź wia ją cy –
tekst An drze ja Do rob ka „Be -
at ni cy z Le nin gra du?” o ro -
syj skiej gru pie poe tyc kiej
OBE RIU oraz wier sze 
jej przed sta wi cie li: Mi ko la ja
Za bo łoc kie go i Da nie la Char -
msa.

Trze ba przyz nać, że nr 14
ma ga zy nu to dzie ło god ne po -
le ca nia i do wód na to, że
„GS” po zo sta je jed nym z naj-
cie ka wszych zja wisk ar ty -
stycz no -lie rac kich w na szym
mie ście.

Ra do sław Ła ba rzew ski

Wi taj nam Ro sjo
Tro chę przez przy pa dek naj no wszy nu mer „Go ściń-
ca Sztu ki” wpi su je się w lo gi kę ostat nich ty god ni,
kie dy na Ro sję za czy na my pa trzeć in nym, bar dziej
przy jaz nym okiem.

Peł ne roz ma chu, fa scy nu ją ce i ogrom ne dzie ła Sta ro wie y skie go 
w Płoc kiej Ga le rii Sztu ki 
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Daniel Charms 
w karykaturze 

Mikołaja Zabołockiego

Obec ne wy da rze nie, wspó ł-
or ga ni zo wa ne z Płoc kim Oś -
rod kiem Kul tu ry i Sztu ki, za -
pre zen tu je ar ty stycz ne umie -
jęt no ści uzdol nio nej mu zycz -
nie mło dzie ży płoc kiej, dzia -
ła ją cej w zes po łach chó ral -
nych.

Przy czyn kiem do pod ję cia
te ma tu jest po stać zna ne go
pol skie go chór mi strza i kom-
po zy to ra, wy bit ne go płoc cza -
ni na – Wa cła wa Lach ma na.

Tra dy cje chó ral ne w Płoc -
ku kul ty wu je wie le zes po łów

pre zen tu ją cych zróż ni co wa -
ny wach larz mu zycz nych za -
in te re so wań – od mu zy ki
czy sto kla sycz nej do ty po wo
roz ryw ko wej. 

Pod czas kon cer tu „Płock
na wie le gło sów” usły szy my
sie dem zes po łów chó ral nych
i wo kal nych, re pre zen to wa -
nych za rów no przez dzie ci,
jak i do ro słe po ko le nie płoc -
czan. 

Ho no ry gos po da rza wie-
czo ru peł nić bę dzie zna ny
płoc ki chór mistrz i ak tyw ny

dzia łacz spo łecz ny Ro bert
Ma jew ski.

W przer wie kon cer tu na -
stą pi uro czy ste otwar cie wy -
sta wy prac pla stycz nych na -
de sła nych na kon kurs pod
ha słem „Płock a Mu zy ka” or -
ga ni zo wa ny przez Sto wa rzy -
sze nie IN GE NIUM i PO KiS.

Piotr Pa rul ski

Sa la kon cer to wa Płoc kiej
Or kie stry Sym fo nicz nej (ul.
Ko le gial na 23), 16 ma ja godz.
18. Wstęp wol ny.

Płock na wie le gło sów
To czwar ta im pre za w ra mach pro jek tu „Płock a Mu zy ka”, or ga ni zo wa ne go
przez IN GE NIUM Sto wa rzy sze nie Edu ka cji Mu zycz nej przy wspó łu dzia le par t-
ne rów pro jek tu, in sty tu cji i or ga ni za cji zwią za nych z kul tu rą i sztu ką. 
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Zes pół wy ko nu je bar dzo
róż no rod ny re per tu ar – utwo -
ry ro syj skiej mu zy ki sa kral -
nej i kla sycz nej, kla sycz ną
mu zy kę za chod nio e u ro pej -
ską, dzie ła współ czes nych
kom po zy to rów, a tak że czer-
pie z fol klo ru ro syj skie go i
wie lu kra jów świa ta. 

W Płoc ku go ścił po raz ko -
lej ny i zo stał bar dzo ciep ło
przy ję ty. Chó rem dy ry go wa -
ła Je ka te ri na Du na je wa. 

An na Bram ska, dy ry gen tka
Pu e ri i Pu el lae Can to res Plo-
cen ses po in for mo wa ła, że
człon ko wie chó ru „Ra dość”
w kwiet niu go ści li u sie bie
płoc kich chó rzy stów. 

W sto li cy Ro sji re pre zen -
tan ci na sze go mia sta wzię li
udział w mię dzy na ro do wym
fe sti wa lu „Brzmi Mosk wa”,
gdzie w gro nie 63 zes po łów
zdo by li dru gie miej sce w ka t-
e go rii mu zy ki sa kral nej i
trze cie w ka te go rii ogól nej. 

Ko lej ny kon cert w ra mach
Płoc kich Dni Mu zy ki Chó ral -
nej 30 ma ja w ka te drze. 

Or ga ni za to ra mi im pre zy
są: Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i

Sztu ki, Sto wa rzy sze nie Przy-
ja ciół Ka te dral ne go Chó ru
Pu e ri et Pu el lae Can to res
Plo cen ses oraz pa ra fia ka te -
dral na. (ab)

Ra dość chó ral ne go śpie wa nia
Mo skiew ski chór „Ra dość” za i na u gu ro wał te go rocz ną, ós mą edy cję
Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Płoc kie Dni Mu zy ki Chó ral nej. 

Mo skiew skim chó rem dy ry go wa ła Je ka te ri na Du na je wa
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Trzyd nio wa im pre za roz -
pocz nie się w śro dę 26 ma ja
o godz. 18 wer ni sa żem wy sta -
wy fo to gra ficz nej „Mo ja Ja ku -
cja”. Au tor ką zdjęć jest Kiun-
nej Ta ka sa je va. 

Ko lej ny dzień up ły nie pod
zna kiem mu zy ki. 27 ma ja
o godz. 18 wy stą pi Fa i na Ni ko -
las z kon cer tem „Bal la dy i Ro -

man se ro syj skie”. – Je stem ro -
syj ską pio sen kar ką, od wie lu lat
miesz ka ją cą w Pol sce. Cie szę
się, że mo gę się po dzie lić ze
swo i mi słu cha cza mi cząst ką
bo ga tej ro syj skiej kul tu ry. Wy s-

tę pu ję z so lo wy mi kon cer ta mi,
akom pa niu jąc so bie na gi ta rze.
W mo im re per tu a rze są ro man -
se ro syj skie – kla sycz ne

i współ czes ne, pio sen ki li rycz ne
oraz bal la dy. Wy ko nu ję po pu -
lar ne i lu bia ne utwo ry oraz te
mniej zna ne i no we. Je stem la -
u re at ką II Mię dzy na ro do we go
Fe sti wa lu „Ro syj ska pio sen -
ka”, któ ry od był się w Mosk wie
w lu tym te go ro ku — mó wi Fa -
i na Ni ko las.

Im pre zę za koń czy w pią tek
28 ma ja o godz. 17 pro jek cja
fil mu „Za gi nio ne im pe rium”
w re ży se rii Ka re na Szach na za -
ro wa. Ak cja fil mu obec ne go
dy rek to ra Mos fil mu, re ży se ra
cie szą ce go się w Ro sji ol brzy -
mią po pu lar no ścią, dzie je się
w la tach 1973-1974, w cza -
sach kie dy im pe rium ra dziec -
kie zda wa ło się być nie na ru -
szal ne. Mło dzi bo ha te ro wie
ak cep tu ją ustrój, w któ rym się
uro dzi li, sta ra jąc się do nie go
do sto so wać. Fil mem tym kon-
ty nu u je Szach na za row prob le -
ma ty kę ze swe go obra zu „Ku -
rier”, gdzie spor tre to wał dy le -
ma ty mło dzie ży okre su pie re -
stroj ki. (opr. ab)

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek
8), 26-28 ma ja. Wstęp wol ny

Ro syj skie kli ma ty w DD
Przez trzy dni w Do mu Dar mstadt kró lo wać bę dzie Ro sja. W ra mach Dni 
Kul tu ry Ro syj skiej bę dzie moż na obej rzeć wy sta wę fo to gra ficz ną, po słu chać
bal lad i ro man sów oraz zo ba czyć film fa bu lar ny. 

Fa i na Ni ko las zaś pie wa bal la dy 
i ro man se ro syj skie

– Że by ma rze nia się speł nia -
ły – trze ba ma rzyć... A ko lej nym
mo im ma rze niem by ło śpie wać
pio sen ki, na któ rych się wy cho -
wa łam – wyz na je Boń czyk. –
Dla te go przy go to wa łam pro-
gram z pio sen ka mi z lat 60. 
i 70. Sta re do bre, pol skie prze-
bo je, któ re wszy scy zna ją i ko -
cha ją, te raz moż na usły szeć 
w pięk nych swin gu ją cych aran -
ża cjach, któ re przy go to wał Ja -
cek Pi skorz – je den z naj bar -
dziej uta len to wa nych pia ni stów
i aran że rów w Pol sce.

W kon cer cie bę dzie moż na
usły szeć m.in. pio sen ki z re -
per tu a ru: Ire ny San tor – „Em -
bar ras”, Re ny Rol skiej –
„Jesz cze po cze kaj my”, Ma rii
Ko ter bskiej – „Gdzie ty, gdzie
ja” czy Woj cie cha Mły nar skie -

go – „Czas mi ło ści” oraz wie le
in nych zna ko mi tych kom po -
zy cji. (ab)

Dom Dar mstadt, 16 ma ja
godz. 18, Bi le ty w ce nie 20 zł. 

Po ma rzyć z Boń czyk
Po pu lar na ak tor ka te a tral na i fil mo wa Ol ga Boń czyk
wy stą pi w Do mu Dar mstadt z re ci ta lem „Trze ba 
ma rzyć”. 

Pią ta edy cja płoc kie go fe sti -
wa lu bo gat sza bę dzie o pro jekt
ba daw czy, czy li tar gi pol skich
firm zaj mu ją cych się mu zy ką
nie za leż ną oraz war szta ty z
gwia zda mi Au dio ri ver 2010. To
wszyst ko kry je się pod naz wą
Ry nek Nie za leż ny i jest fir mo -
wa ne przez Red Bull Mu sic
Aca de my. Na miot Aka de mii
sta nie na ryn ku Sta re go Mia sta.
W nim od bę dą się war szta ty z
za gra nicz ny mi gwia zda mi te go -
rocz nej edy cji Au dio ri ver. Or -
ga ni za to rzy za po wia da ją, że
wkrót ce og ło szą naz wi ska wy -
kła dow ców, któ rzy za gosz czą
w Płoc ku.

Przy po mi na my, że Au dio ri ver
2010 od bę dzie się w dniach 6-8
sier pnia w Płoc ku. Gwia zdy,
któ re już po twier dzi ły swój
przy jazd do Płoc ka to: Ri chie
Haw tin pre sents PLA STIK -
MAN LI VE, La u rent Gar nier li -
ve, Ha do u ken! li ve, Way Out
West So un dsy stem, Fo ur Tet li -
ve, Sub Fo cus, El len Al lien, Hy -
brid li ve, No i sia, The Mo dern
De ep Left Qu ar tet li ve, Qe mists
So un dsy stem, Kra zy Bal dhe ad
li ve, Chri stian Smith, Du sty Kid
li ve, Ka rot te, Pla sti cian, Star key,
Dan dy Jack, Oni Ay hun li ve, Ja -
kes, Si len ce Fa mi ly li ve. Wię cej
na www.au fio ri ver.pl. (op. rł)

Bo ga ty Au dio ri ver 
Od dwóch lat Au di ri ver roz sze rza się i roz ra sta. 
Na sce nie obok gwiazd mu zy ki elek tro nicz nej pre -
zen tu ją się zes po ły, któ re z po wo dze niem mog ły by
wy stą pić na ta kich fe sti wa lach jak Open Air czy 
Ro skil de. Co raz wię cej wy da rzeń or ga ni zo wa nych
jest nie tyl ko na pla ży, ale tak że na Sta rym Ryn ku.
I nie są to wy łącz nie kon cer ty.

W tym ro ku fe sti wa lo we gwia zdy po pro wa dzą
war szta ty mu zycz ne

kul tura |
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Jak przed ro kiem za gra li na
Pik ni ku Eu ro pej skim. Nie la ło
(zwy kle, gdy zes pół wy stę pu je 
w Płoc ku pa da, co – wbrew
po zo rom jest atu tem), ale i tak
by ło świet nie.

Lao Che prze de wszyst kim
przeć wi czy ło nie mal wszyst -
kie utwo ry z naj no wszej pły ty
„Prąd sta ły / prąd zmien ny”, z
któ rych naj le piej – zgod nie z
prze wi dy wa nia mi – wy pa dły
„Uro dzi ła mnie ciot ka”, „Ży -
cie jest tram waj” oraz ty tu ło wa
pio sen ka za gra na na fi nał
(przed bi sa mi). 

Ca łość prze pla ta na by ła
utwo ra mi z dwóch po przed nich
płyt z prze wa gą „Gos pe lu”. 
Z „Pow sta nia War szaw skie go”
mie liś my wspa nia łe „Sta re mia -

sto”, „Ba ry ka dy”, a z trzeciego
krążka naj bar dziej en tu zja stycz -
nie przy ję te „Czar ne kow bo je”,
„Do sy na Jó ze fa Cie śla ka” czy
„Hy dro pie kłow stą pie nie”. Fa -
nów za sko czy ła za pew ne, za -
gra na pod czas pier wsze go bi su
no wa „klubowa” aran ża cja
utwo ru „Astro log” z pły ty „Gu -
sła”. Pub licz ność dłu go nie
chcia ła wy pu ścić zes po łu ze
sce ny. „Je steś my z Płoc ka” –
krzy czał li der gru py Spię ty na
co owa cyj nie za re a go wa ła pub-
licz ność pod sce ną. Us po ko i ła
się do pie ro, gdy wy raź nie roz -
luź nie ni i za do wo le ni z wy stę pu
mu zy cy bra wu ro wo za gra li na
ko niec „Hisz pa na”, do któ re go
Ma riusz De nat wy ko nał kan ka -
na na środ ku sce ny. (rł) 

Ku ba „Krojc” Po kor ski 
i Hu bert „Spię ty” Do ba czew ski
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Ma riusz „De nat Denst
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Elek try zu ją cy wy stęp
Pół to ra go dzin ny kon cert, dwa dłu gie bi sy i sza lo ny
„kan kan” na ko niec w wy ko na niu De na ta na sce-
nie. Lao Che za grał ko lej ny do bry kon cert w swym
ro dzin nym mie ście. 

Pły ty dla fa nów 
Dla Czy tel ni ków ma my czte ry pły ty Lao Che „Prąd sta ły / prąd

zmien ny”. Trze ba tyl ko od po wie dzieć na py ta nie:
Któ ry utwór z pły ty „Gos pel” miał po cząt ko wo pro mo wać 

film An drze ja Waj dy „Ka tyń”?
Od po wie dzi pro si my do star czyć do 21 ma ja oso bi ście do Re -

dak cji „Sy gna łów Płoc kich” lub ma i lem: sy gna ly@plock.eu (na le -
ży po dać imię i naz wi sko oraz adres za miesz ka nia). Zdo byw cy
krąż ków zo sta ną wy ło nie ni w dro dze lo so wa nia. 

Pier wszy Wie czór Chwa ły
od był się w paź dzier ni ku 2007
ro ku. Od tam te go cza su Pe tro -
kle zja zor ga ni zo wa ła już po nad
30 ta kich Wie czo rów, a spot ka -
nia z te go cy klu cie szą się co raz
wię kszym za in te re so wa niem.
Or ga ni za to rom za le ży na stwo -
rze niu prze strze ni do te go, by
każ dy mógł po czuć się so bą i
aby głę bo kie tre ści, ja kie nie sie
ze so bą wia ra, mog ły prze bić
się przez gru bą sko ru pę ste re o -
ty pów i ety kie tek, od sła nia jąc
jej praw dzi wy sens.

Ini cja ty wa Wie czór Chwa ły
to pro po zy cja prze de wszyst -
kim dla mło de go czło wie ka.
Dla te go też przy bra ła for mę

bli ską po ko le niu mło dych.
Prze kaz tre ści od by wa się nie
tyl ko po przez sło wo mó wio ne,
ale rów nież mu zy kę wy ko ny -
wa ną przez spe cjal nie stwo r-
zo ny w tym ce lu chór i zes pół
mu zycz ny Bo sco Band, a tak -
że po przez ruch, gest, ta niec i
obraz kre o wa ny przez gru pę
te a tral ną Bo sco Dra ma. 

Co raz czę ściej sły szy się opi -
nię, że mło dzi lu dzie ko mu ni ku -
ją się ze so bą już pra wie tyl ko w
wir tu al nym świe cie. Praw dzi wy
obraz oso by za stę pu ją zdję cia mi
umiesz cza ny mi w ga le riach por-
ta li spo łecz no ścio wych, wy mia -
nę po glą dów za ła twia ją szyb -
kim sms-em, a w naj lep szym

wy pad ku krót ką roz mo wą przez
ko mór kę. Mi mo ogrom nej licz-
by zna jo mych w rze czy wi sto ści
czu ją się sa mot ni. Jest za tem
oka zja do spot ka nia w nie co nie -
kon wen cjo nal nych oko licz no -
ściach. 

Ks. To masz Rad kie wicz

Odlotowe spotkanie
W płoc kim am fi te a trze 28 ma ja od bę dzie się dru gie spot ka nie z cy klu Płock –
MIA STO ANIO łÓW. Za tym ta jem ni czo, a na wet pro wo ku ją co brzmią cym ty tu łem
stoi pro po zy cja twór ców ini cja ty wy Wie czór Chwa ły – Sa le zjań skie go Dusz pa -
ster stwa Aka de mic kie go Pe tro kle zja.

Za pro sze nia moż na od bie -
rać w ko ście le św. Sta ni sła wa
Kost ki Al. Ja cho wi cza 4, Cen-
trum In for ma cji Tu ry stycz nej
ul. Sta ry Ry nek 8, Płoc kim 
Oś rod ku Kul tu ry i Sztu ki 
ul. Tum ska 9 Wię cej in for ma cji
na www.wie czor chwa ly.pl
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By ło to ko lej ne waż ne spot -
ka nie dla płoc czan, gdyż każ -
dy zdo by ty punkt przyb li ża ich
do ce lu, ja kim w tym ro ku jest
po zo sta nie w sze re gach pier-
wszo li gow ców. Jak każ dy
mecz, tak i ten z go rzo wia na mi
nie na le żał do wiel kich spek ta -
kli fi ne zyj ne go fut bo lu. Go ś-
cie, po dob nie jak Wi sła, nie są
jesz cze pew ni by tu na za ple -
czu ek stra kla sy, więc ich de -
ter mi na cja i chęć wy wie zie nia
kom ple tu pun któw ze sta dio nu
przy Łu ka sie wi cza ni ko go nie
zdzi wi ła. Pier wsze mi nu ty
spot ka nia po ka za ły, że pił ka -

rze GKP nie prze stra szy li się
płoc czan, któ rzy w ostat nich 3
spot ka niach zdo by li 7 pun k-
tów (2 zwy cię stwa i re mis). Na
bram kę Prze my sła wa Mierz -
wy strze la li na szczę ście bez
skut ku Ma te usz Piąt kow ski i
Emil Dro zdo wicz. W od po -
wie dzi, w 25. mi nu cie Bar tosz
Sie lew ski pró bo wał po doś rod -
ko wa niu Mar ci na No wac kie go
zmu sić do ka pi tu la cji gol ki pe -
ra go ści Sła wo mi ra Ja nic kie -
go. 

W dru giej po ło wie obraz
gry spe cjal nie się nie zmie nił.
Go ście z Go rzo wa Wiel ko -

pol skie go op tycz nie prze wa -
ża li na bo i sku i suk ce syw nie
sta ra li się choć by o jed ne go
go la, któ ry w ta kim spot ka niu
mógł być na wa gę zwy cię -
stwa. Jed nak w 78. mi nu cie w
sze re gach Wi sły po ja wił się
na bo i sku (w miej sce Bar to -
sza Wiś niew skie go) Ra fał
Grze lak, któ ry już po mi nu cie
cie szył się wraz z ko le ga mi 
z cel ne go strza łu do bram ki
go ści. Wi sła za in ka so wa ła
ko lej ne cen ne pun kty i od da -
li ła się od stre fy spad ko wej 
w li go wej ta be li. 

Piotr Ma rek No wic ki

Piłka nożna

Ko lej ne pun kty Wi sły
Niez wy kle cen ne zwy cię stwo od nie śli pił ka rze noż ni Wi sły Płock. W me czu 28. ko -
lej ki I li gi (8.05) po ko na li na włas nym bo i sku GKP Go rzów Wiel ko pol ski 1:0 (0:0). 

W trzy o so bo wej eki pie by ło dwóch za wod ni ków ze Sto wa -
rzy sze nia In te gra cyj ne go Klu bu Te ni sa w Płoc ku: Piotr Ja ro -
szew ski i Je rzy Ku lik. Trze cim te ni si stą był Al bin Ba tyc ki ze
Spar ta ku sa w Koź mi nie Wiel ko pol skim. 

Szó ste miej sce w gro nie 32 naj moc niej szych na ro do wych dru -
żyn w świe cie, to bar dzo do bry wy nik. W ubieg łym ro ku Pol ska
ukoń czy ła Mi strzo stwa na 13. miej scu. Wie sław Chro bot 

Tenis na wózkach

Świet ny wy nik wóz ka rzy
W Dru ży no wych Mi strzo stwach Świa ta w Te ni sie na
Wóz kach w Tur cji re pre zen ta cja Pol ski upla so wa ła
się na szó stym miej scu.

Od le wej: Al bin Ba tyc ki (Spar ta kus Koź min
Wlkp.), Ma ciej Hrycy szyn – tre ner re pre zen ta cji,

Piotr Jaroszewski i Je rzy Kulik (SIKT Płock)

Ba sen we wło skim For li
był are ną III Mię dzy na ro do -
we go Tur nie ju Pły wac kie go
o Pu char Miast Par tner skich.
W za wo dach wy star to wa ło
740 za wod ni ków, do ro śli i
dzie ci z ca łej Eu ro py. Płoc -
cza nie na le że li do wy róż nia -
ją cych się ekip. Z osiem na stu
po do piecz nych tre ne ra Ju ri ja
Szy czko wa, aż dzie wię ciu
wró ci ło z me da la mi. Gwia -
zdą płoc kiej eki py zo stał
Piotr Przy bo row ski, któ ry
zwy cię żył na dy stan sie 100
me trów sty lem mo tyl ko wym
i do wol nym. Do dwóch zło -
tych me da li do ło żył tak że
brąz na 50 me trów sty lem do -
wol nym. 

Dwa zło te me da le zdo by ły
tak że dziew czę ta. Ka ro li na
Ku za wiń ska zwy cię ży ła na
dy stan sie 100 me trów mo tyl -
kiem, zaś Ma gda le na Ka liń -
ska na 100 me trów sty lem
kla sycz nym. Ka ro li na do ło -

ży ła do zło ta jesz cze brą zo wy
me dal na dy stan sie 100 me -
trów sty lem do wol nym.

Dwa srebr ne me da le na dy -
stan sie 100 me trów zdo był
Woj ciech Bziuk – sty lem mo -
tyl ko wym i do wol nym. Sre-
bro i brąz wy wal czył Da niel
Szat kow ski, któ ry za jął 2.
miej sce sty lem do wol nym na
dy stan sie 100 me trów oraz 3.
miej sce sty lem grzbie to wym
tak że na dy stan sie 100 me -
trów. Srebr ne me da le zdo by li
Ka mil Do bosz – 100 m sty -
lem kla sycz nym oraz Wik tor
Wiś niew ski -100 m sty lem
grzbie to wym, zaś brą zo we
Da niel Wa li szew ski – 100 m
sty lem kla sycz nym oraz Bar -
tło miej Ko per – 100 m sty -
lem kla sycz nym. W su mie
płoc cza nie zdo by li 4 zło te
me da le, 5 srebr nych i 5 brą -
zo wych co da ło im 5. miej sce
w kla sy fi ka cji dru ży no wej. 

(seb)

Pływanie

Wo rek me da li w For li
Suk ce sem za koń czył się start płoc kich pły wa ków 
w Pu cha rze Miast Par tner skich.

Przed se zo nem nikt w naj -
czar niej szym sce na riu szu nie
za kła dał ta kie go roz wo ju wy -
pad ków. Spek ta ku lar ne tran s-
fe ry, no wy tre ner z do świad -
cze niem na eu ro pej skich are-
nach i wnio ski z fi na ło wej po -
ty czki z Vi ve Kiel ce, w któ rej
za bra kło tro chę szczę ścia, że -
by za wie sić na pier si zło to.
Wszyst ko to mia ło zag wa ran -
to wać triumf nad od wiecz nym
ry wa lem. Nie ste ty cze goś za -
bra kło, a to co uda ło się stwo -
rzyć wy star czy ło tyl ko na bez -
bar wną i nie po rad ną wal kę
w pół fi na le. 

Pier wsze dwa spot ka nia
w Płoc ku wy gra li za wod ni cy
Wi sły, ale dziś już wia do mo
dla cze go. MMTS nie wie rzył
we włas ne si ły i chy ba za wod -
ni cy nie przy pusz cza li, że są
w sta nie ograć płoc ki zes pół
z ty lo ma gwia zda mi w skła -
dzie, na do da tek w hi sto rycz nej
ha li Bla szak Are na. Na spot ka -
nia re wan żo we w Kwi dzy nie
tre ner Zbi gniew Mar ku szew ski
od po wied nio zmo ty wo wał zes -
pół i efek tem by ły dwa dość ła -
twe zwy cię stwa je go po do -
piecz nych. O wszyst kim mia ło
zde cy do wać pią te spot ka nie
w Płoc ku. Ki bi ce zgro ma dze ni
w ha li Che mi ka spo dzie wa li się
trud nej prze pra wy, gdyż
MMTS wy raź nie zwie trzył

szan sę na hi sto rycz ny suk ces
czy li fi nał Mi strzostw Pol ski.
Już pier wsze mi nu ty po ka za ły,
że go ście są skon cen tro wa ni
i uważ ni w obro nie, co wo bec
cha o tycz nych ata ków płoc czan
poz wo li ło suk ce syw nie zy ski -
wać im bram ko wą prze wa gę.
Nie moc strze lec ka wi śla ków

mo men ta mi wy glą da ła dra ma -
tycz nie. Do 27. mi nu ty zdo ła li
zdo być tyl ko 5 bra mek, co przy
9 cel nych tra fie niach go ści nie
ro ko wa ło naj le piej. W koń ców -
ce pier wszej czę ści gry płoc -
cza nie zdo ła li jed nak pod go nić
wy nik, ale 7:10 przy zej ściu do
szat ni nie wy wo ły wa ło ra czej
u ni ko go uś mie chu na twa rzy. 

Dru ga po ło wa to przy sło -
wio we „wa le nie gło wą
w mur”. Niesk ład ne ak cje
poz ba wio ne tem pa i niez li -
czo na liczba strat przy wy -
pro wa dza niu ata ku by ły
głów ną przy czy ną po raż ki.
Mi zer na gra Wi sły prze pla ta -
na in dy wi du al ny mi rzu ta mi

Ve gar da Sam dah la to by ło za
ma ło te go dnia, aby wy e li mi -
no wać ko lek tyw nie gra ją -
cych gra czy MMTS. Osta te-
cz ne Wi sła prze gra ła 25:26,
ale wy nik zu peł nie nie odz -
wier cie dla róż ni cy o ja ką 
lep si by li te go dnia kwi dzy -
nia nie.

Piotr Ma rek No wic ki

Płoc cy szczy pior ni ści bę dą te raz wal czyć o brąz
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Piłka ręczna

Ko niec ma rzeń o zło cie
Nie pow tó rzą pił ka rze ręcz ni płoc kiej Wi sły ubieg ło rocz ne go suk ce su 
ja kim był srebr ny me dal mi strzostw Pol ski. Po trzech prze gra nych po-
je dyn kach pół fi na ło wych z MMTS Kwi dzyn po zo sta je płoc cza nom wal ka
o brą zo wy me dal z Wi słą Pu ła wy. 
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Im pre zę na to rze „Mal ta” w
pier wszy ma jo wy we e kend ro -
ze gra no tyl ko na je dyn kach i
dwój kach. Za wod ni cy Płoc -
kie go To wa rzy stwa Wio ślar -
skie go do tej bar dzo waż nej
ry wa li za cji przy stą pi li z lek -
kim nie po ko jem, któ ry wy ni -
kał z ogra ni czo ne go do stę pu
do obiek tów spor to wych z po -
wo du re mon tu ba zy PTW. 
Z po wo du niekorzystnych
warunków atmosfercznych
wczes ną wios ną nie mie li też
moż li wo ści tre nin gu na wo -
dzie. Bo ga te klu by i ści sła ka -
dra PZTW roz wią za ły ten
problem przez wy ja zdy na
zgru po wa nia do Por tu ga lii,
Chor wa cji lub Gre cji. 

Ja ko pier wsi do tej „nie rów -
nej” kon fron ta cji przy stą pi li na
dwój ce bez ster ni ka Piotr Bu -
chal ski i Do mi nik Ku biak. Do
fi na łu „A” zak wa li fi ko wa li się
z dru gie go miej sca po prze -
pięk nej wal ce. 

Historyczny finał
Fi nał stwo rzo ny przez naj -

lep szych osiem osad przej dzie
do hi sto rii tych za wo dów.
Sześć osad na me cie zmie ści ło
się w prze dzia le 3 se kund, 
a za wod ni cy z Płoc ka przyp ły -
nę li na 6. miej scu. Na to miast
siód ma i ós ma osa da fi na łu do -
tar ła na me tę w wię kszym od -
stę pie cza so wym. 

Na stęp nie do bo ju ru szył na
je dyn ce Ka mil Zaj kow ski, któ -
ry w przed bie gu po ko nał m.in.
Ada ma Ko ro la (mistrz olim pij -
ski i świa ta w czwór ce) i

wszedł do fi na łu „A”. Mi mo
te go, że Ka mil jesz cze w ro ku
ubieg łym ści gał się w ju nio -
rach (wi ce mistrz świa ta), to
już w se nio rach po ka zał swo ją
nie sa mo wi tą wa lecz ność i w
fi na le „A” za jął re we la cyj ne 4.
miej sce po zo sta wia jąc w po -
ko na nym po lu m.in. Mar ka
Kol bo wi cza par tne ra Ko ro la z
olim pij skiej czwór ki. Po tym
prze pięk nym wy stę pie, tre ne -
rzy ka dry zgło si li Ka mi la do
wspól ne go star tu z za wod ni -
kiem z klu bu KW04 Poz nań w
dwój ce pod wój nej w gru pie
mło dzie żo wej. Ta zło żo na osa -
da za sko czy ła wszyst kich zaj-
mu jąc 2. miej sce (z wy ni kiem
gor szym tyl ko 0,7 se kun dy od
osa dy AZS Szcze cin). 

Poza zasięgiem rywali
W ry wa li za cji ju nio rów do

fi na łu „A” dwó jek bez ster ni ka
zak wa li fi ko wa ły się dwie płoc -
kie osa dy. Na nie za gro żo nym
1. miej scu przyp ły nę ła osa da
PTW – Da mian Sa lak, Da mian
Ple wiń ski, na to miast na 3.
miej scu na stęp na osa da PTW –
Łu kasz Le wan dow ski, Da mian
Kru szyń ski. Jak wi dać płoc cy
wio śla rze zdo mi no wa li tę kon -
ku ren cję. Na stęp nie tre ner ka -
dry za pro po no wał, aby ju nio -
rzy pop ły nę li rów nież czwór kę
bez ster ni ka. W tej kon ku ren cji
wio śla rze PTW: Sa lak, Ple wiń -
ski, Le wan dow ski, Kru szyń ski
zde cy do wa nie po ko na li wszys-
t kie fi na ło we osa dy. 

Drugiego dnia w tej sa mej
kon ku ren cji wio śla rze PTW,

ale w zmie nio nym skła dzie:
Sa lak, Le wan dow ski, Kru -
szyń ski, Ga briel Fel bór tak że
zde cy do wa nie wy gra li fi nał
„A”. Na poch wa łę za słu gu je
rów nież osa da dwój ki pod wój -
nej ju nio rów: Mi chał Mi ko ła -
jew ski, Ra fał Zaj kow ski
(młod szy brat Ka mi la), któ rzy
po mor der czej wal ce do ostat-
nie go me tra, za ję li do sko na łe
3. miej sce w fi na le „A”. Po ta -
kim prze bie gu re gat kwa li fi ka -
cyj nych tre ne rzy płoc kich osad
– Grze gorz Stel lak i Ja cek Ka -
ro lak mo gli odet chnąć z ul gą. 

Do star tu w mię dzy na ro do -
wych re ga tach ju nio rów w Mo -
na chium zo sta li po wo ła ni: Da -
mian Sa lak, Da mian Ple wiń ski,
Łu kasz Le wan dow ski, Da mian
Kru szyń ski. Na to miast na mię -
dzy na ro do we re ga ty mło dzie -
żow ców w Du is bur gu po je dzie
Ka mil Zaj kow ski.

Na za koń cze nie re gat w Poz-
na niu obie cu ją co spi sa ła się
osa da czwór ki ze ster ni kiem ju -
nio rów młod szych tre ne ra An -
drze ja Pe try kow skie go: Ka mil
Han dlar ski, Pa weł Ko tec ki, Ja -
kub Pło ski, Ja kub Bed nar ski,
ster. Se ba stian Rad wań ski, któ -
rzy pier wszy wy ścig fi na ło wy
wy gra li, a w dru gim wy ści gu
za ję li 2. miej sce. Na le ży zaz na -
czyć, że wszy scy za wod ni cy
PTW są lub by li ucz nia mi
Szko ły Mi strzo stwa Spor to we -
go przy płoc kiej „Sie dem dzie -
siąt ce”. Wy jazd na za wo dy był
moż li wy dzię ki wspar ciu Urzę-
du Mia sta i PKN Or len.

Wal de mar Ro gow ski 

Wioślarstwo

Znakomite otwarcie
Płoc cy wio śla rze bar dzo do brze za pre zen to wa li się pod czas Re gat 
Kwa li fi ka cyj nych Otwar cia Se zo nu Se nio rów w Poz na niu. 

Płoc czan ka be zdy sku syj nie
wy gra ła tur niej pół fi na ło wy w
Lidz bar ku War miń skim, gdzie
ry wa li zo wa ła z naj lep szy mi w
tej ka te go rii wie ko wej za wod -
ni czka mi z czte rech wo je -
wództw. 

W star szej ka te go rii wie ko -
wej – ka de tek, o awans do fi -
na łów Ogól no pol skiej Olim -
pia dy Mło dzie ży otar ły się w
tur nie ju dru ży no wym Syl wia
Szel kow ska i Alek san dra Lau
rów nież z Nad wi śla ni na Płock.  

Ka sia w dro dze do tur nie ju
fi na ło we go Pu cha ru Pol ski po -
ko na ła 3:1 Mo ni kę Zdyb z
LUKS Stró ża (woj. lu bel skie),
3:0 Ju sty nę Wa rak sę z UKS
Vic to ria Więc ki (woj. war miń -
sko -ma zur skie) i w me czu o
pier wsze miej sce 3:1 Be a tę
Ko gut z Po go ni Siedl ce (ma -
zo wiec kie). Płoc czan ka za gra
w tur nie ju fi na ło wym, któ ry
od bę dzie w Brze gu Dol nym 15
i 16 ma ja. Bę dzie to już czwar -
ta im pre za ran gi mi strzostw

Pol ski, w któ rej wy stą pi Ka ta -
rzy na. W swo im do rob ku ma
srebr ny me dal mi strzostw Pol-
ski UKS (2008 r.) i brą zo wy
me dal nie o fi cjal nych mi s-
trzostw Pol ski w ka te go rii żak
(2009 r.). (rn)

Te nis sto ło wy

Wy stą pi w fi na le
Ka ta rzy na Ba grow ska, je de na sto lat ka z Nad wi śla ni -
na Płock, wy wal czy ła awans do fi na łu Pu cha ru Pol-
ski mło dzi czek w te ni sie sto ło wym (ka te go ria wie -
ko wa do 12 lat). 

Ka mil Zaj kow ski po je dzie na re ga ty mło dzie żow ców w Du is bur gu

Ka sia Ba grow ska by ła
nie po ko na na w wal ce 
o wej ście do fi na łu

W za wo dach lek ko at le tycz -
nych w Ka na dzie wzię ło
udział oko ło 2 tys. spor tow -
ców z kil ku dzie się ciu państw.
Pol skę re pre zen to wa ły czte ry
oso by, wśród nich płoc cza nin
Da riusz Bed nar ski star tu ją cy
w sko ku wzwyż. – Kon kurs
roz po czą łem od wy so ko ści
155 cm i po prze czkę pod no -
szo ną co 5 cm po ko ny wa łem
za pier wszym ra zem, aż do
170 cm. Kon ku ro wa łem z mo -
im od wiecz nym prze ciw ni -
kiem, a pry wat nie wspa nia -
łym ko le gą z Ukra i ny, Ol giem
Fie dor ko – wspo mi na płoc ki
sko czek. Ry wa li za cja za koń -
czy ła się na tej wy so ko ści, a
Ukra i niec prze sko czył po -
prze czkę do pie ro w dru gim
po dej ściu, więc mi strzem zo -
stał za wod nik z Płoc ka.

W Ha lo wych Mi strzo stwach
Pol ski w Spa le Da riusz Bed-
nar ski wy star to wał za led wie
48 go dzin po przy lo cie z Ka -
na dy. Jed nak mi mo zmę cze -
nia uzy skał re we la cyj ne re zul -
ta ty. Usta no wił w jed nym kon -
kur sie ko lej no dwa ha lo we re -
kor dy Pol ski w ka te go rii 
M-55, po ko nu jąc za pier-
wszym ra zem po prze czkę na
wy so ko ści 172 cm, a na stęp nie
174 cm. – Pod czas de ko ra cji
otrzy ma łem pięk ny krysz ta ło -
wy pu char dla naj lep sze go za -
wod ni ka mi strzostw ufun do -
wa ny przez pre ze sa PZLA Je -
rze go Sku chę. To mi łe wy róż -
nie nie i do ce nie nie za de ter mi -
na cję, sy ste ma tycz ny, cięż ki,
aczkol wiek spra wia ją cy wie le
ra do ści tre ning – przyz na je
spor to wiec. (ab)

Lek ko at le ty ka 

Po dium i dwa re kor dy 
W ry wa li za cji wśród we te ra nów ma się czym poch wa -
lić Da riusz Bed nar ski. Z Ha lo wych Mi strzostw Świa ta
Ma sters w ka na dyj skim Kam lo os sko czek we te ran 
z Płoc ka wró cił z ty tu łem mi strzow skim. Póź niej swo -
ją do brą for mę po twier dził na Ha lo wych Mi strzo -
stwach Pol ski w Spa le, gdzie tak że był naj lep szy.
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Zło te me da le: An na Szczu-
tow ska (mło dzi czka) – pchnię -
cie ku lą 3kg – 10,39 m; Mo ni -
ka Peł ka (mło dzie żo wiec) –

pchnię cie ku lą 4 kg – 12,23 m;
Prze my sław Rut kow ski (ju -
nior) – pchnię cie ku lą 6,25kg –
14,98 m; Ra fał Błasz czak

(mło dzik) – bieg na 600 m –
1:34,89 min.; Mi le na Mi ko łaj -
czyk (ju nior ka) – bieg na 800
m – 2:42,00 min.

Srebr ne me da le: Alek san -
dra Bit ner (mło dzi czka) – bieg
na 100 m – 13,72 s; Kin ga
Nisz tor (mło dzi czka) – bieg na

600 m – 1:53,10; Ju sty na
Rusz czak (ju nior ka młod sza) –
pchnię cie ku lą 4 kg – 7,86 m.

Brą zo we me da le: Iwo na
Ni ska (mło dzi czka) – bieg na
300 m – 47,56 s; An dże li ka
Ko ło dziej ska (mło dzi czka) –
pchnię cie ku lą 3 kg – 9,26 m;
Agniesz ka Fran czak (ju nior ka
młod sza) – pchnię cie ku lą 4 kg
– 7,38 m; Kry stian Ge ras (ju -
nior) – pchnię cie ku lą 6,25 kg
– 12,91 m.

War to pod kre ślić, że dzień
wcześ niej za wod ni cy MLKL
Płock do brze za pre zen to wa li
się na Mi tyn gu otwar cia se zo -
nu lek ko at le tycz ne go w Kut-
nie. Na wy róż nie nie za słu gu ją
wy ni ki Alek san dry Bit ner,
któ ra w bie gu na 300 m uzy s-
ka ła czas 44,77 s oraz Kin gi
Nisz tor w rzu cie osz cze pem –
25,21 m. Obie za wod ni czki 
są mło dzi czka mi pier wsze go
rocz ni ka. Tre ne ra mi za wod ni -
ków są: Ma riusz Ku sy, Sta ni -
sław Nisz tor, Mi ro sław Nisz-
tor, Sła wo mir Ką piń ski. (ab)

W im pre zie wzię li udział
przed sta wi cie le miej skich
przed szko li nr: 1, 2, 4, 6, 
29, 33, 34, Sa mo rzą do we go
Przed szko la w Łąc ku oraz Sa -
mo rzą do we go Przed szko la 
w Słup nie. 

W każ dej ka te go rii wie ko -
wej wy ło nio no zwy cięz ców.
Wśród 6-lat ków pier wsze
miej sce za jął Mar cin Zgo rzel -
ski (SP w Łąc ku), dru gie –
Mar cel Nie dziel ski (SP w Łąc -
ku), trze cie – Mak sy mi lian Pa -
wlak (MP nr 4). W gro nie 5-
lat ków naj lep sza by ła Ka ro li na
We ber (MP nr 34), dru gi przy-
biegł Oli wier Jan kow ski (MP
nr 4), a trze cie miej sce zdo by -
ła Pa try cja Paś nik (MP nr 1).

Sto ją cym na po dium zwy -
cięz com, przy dźwię kach fan-
far, me da le wrę czy ła dy rek tor
MP 34 Da nu ta Ko mo sa. Me -
da le otrzy ma ły rów nież wszys-
t kie dzie ci uczest ni czą ce w
bie gu, a każ de przed szko le
ode bra ło pu char Ku bu sia Pu -
chat ka. Na to miast MP 34 im.

Ku bu sia Pu chat ka i Je go Przy-
ja ciół za przy go to wa nie im pre -
zy i roz po wszech nia nie ak tyw -
no ści fi zycz nej otrzy ma ło pu -
char od „Kor tu pod La sem”.
Za wo dy przy go to wa li: na u -
czy cie le z MP 34, Woj ciech
Kro ko szyń ski, na u czy ciel w-f

z Gim na zjum Nr 2, Se ba stian
Dy mek z Biu ra Pra so we go
UMP, czło nek TKKF oraz
Wal de mar Gie res, ma ra toń -
czyk, na u czy ciel w-f. 

Nad kon dy cją uczest ni ków
czu wa ła pie lę gniar ka Agniesz-
ka Brzo zow ska. (nd)

Przed szkol ne wy ści gi
W I Bie gu Przed szko la ka o Pu char Ku bu sia Pu chat ka wy star to wa ły pię cio- 
i sze ścio lat ki z sied miu przed szko li. Wszyst kie dzie ci z wiel kim za pa łem i spor -
to wym du chem wal ki do tar ły do me ty i ukoń czy ły bieg.

– Je go głów nym ce lem jest
za chę ce nie miesz kań ców do spę -
dza nia cza su na Sta rym Mie ście.
Na pla cu Sta re go Ryn ku oraz na
ma łej sce nie or ga ni zo wa ne bę dą
im pre zy w let nie we e ken dy. Bę -
dą to prze de wszyst kim przed-
sięw zię cia mu zycz ne, ale trwa ją
rów nież roz mo wy w spra wie in -
nych atrak cji – wy jaś nia Da riusz
Sztan der ski, pre zes ARS. Kon-
ty nu o wa ny bę dzie też kon kurs,
któ ry ARS or ga ni zo wał wraz 

z re sta u ra to ra mi ze Sta rów ki, 
w któ rym moż na wy grać ko la cję
dla dwóch osób. Py ta nia kon -
kur so we bę dą pub li ko wa ne na
ła mach „Sy gna łów Płoc kich”.

Pro jekt „Sta rów ka Płoc ka”
ru sza od po ło wy ma ja. Je go sta -
łym ele men tem w maju i czerw-
cu bę dzie Fe sti wal Mu zycz ny
„Can zo na da”. Ini cja to rem te go
przed sięw zię cia jest płoc ki zes -
pół Can zo na Brass Qu in tet.
Część majowa fe sti wa lu pt.
„Kon cer ty przed Hej na łem” bę -
dzie od by wać się na tzw. Ma łej
Sce nie za wsze o g. 17. Bę dzie to
pre zen ta cja za rów no mu zy ki
kla sycz nej, jak i po pu lar nej 
w ory gi nal nych aran ża cjach 
i skła dach in stru men ta li stów. 

Już 15 ma ja (so bo ta) I edy-
cję Can zo na dy za i na u gu ru je

Can zo na Brass Qu in tet. 
W skład zes po łu wcho dzą ab -
sol wen ci aka de mii mu zycz -
nych, bę dą cy obec nie pe da go -
ga mi Pań stwo wej Szko ły Mu -
zycz nej w Płoc ku. Kwin tet
wy ko nu je wszech stron ny re -
per tu ar z róż nych ga tun ków
mu zycz nych i epok. W pro gra -
mie m.in. utwo ry kla sycz ne,
mu zy ka sa kral na oraz utwo ry
mu zy ki roz ryw ko wej, fil mo -
wej i jaz zo wej. 

Na stęp ne go dnia, 16 ma ja
wy stą pi Fa ce Band, któ ry two -
rzą ab sol wen ci i ucz nio wie
płoc kiej PSM oraz by li człon ko -
wie Szkol nej Or kie stry Dę tej
„Sie dem dzie siąt ka”. Or kie stra
pre zen tu je re per tu ar roz ryw ko -
wy opar ty na in stru men tach dę -
tych i per ku syj nych.

W nie dzie lę 23 ma ja wy stą pi
Piotr Grzy wacz, Ka wa ler Me -
da lu Św. Hu ber ta, ak tyw ny sy g-
na li sta, „Woj ski Bo rów Tu chol -
skich”. To wa rzy szyć mu bę dzie
Re pre zen ta cyj ny Zes pół Mu zy -
ki My śliw skiej Okrę go wej Ra -
dy Ło wiec kiej im. M. Ka miń -
skie go w Płoc ku. 

Ty dzień póź niej, 30 ma ja za -
pre zen tu je się Or kie stra Dę ta
OSP w Sier pcu pod dy rek cją
Mi cha ła Gło wac kie go. 

Atrak cje przed ra tu szem
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki wraz z Agen cją
Re wi ta li za cji Sta rów ki roz po czy na ją pro jekt pod
naz wą „Sta rów ka Płoc ka”.

Me da le od Kró lo wej Spor tu
Na Ogól no pol skim Mi tin gu Lek ko at le tycz nym w Płoń sku, or ga ni zo wa nym 
od wie lu lat w ra mach ob cho dów Kon sty tu cji 3 Ma ja, bar dzo do brze za pre -
zen to wa li się za wod ni cy MLKL Płock. Zdo by li aż 12 me da li. 

Dla cze go jed na z sal w płoc kim ra tu szu 
no si naz wę Sa la Sej mo wa?

Wśród Czy tel ni ków, któ rzy do 21 ma ja do star czą do re dak cji „Sy gna -
łów Płoc kich” oso bi ście lub na adres ema i lo wy: sy gna ly@plock. eu po -
praw ną od po wiedź roz lo su je my dwie na gro dy – ko la cję w ce nie 120 zł
w re sta u ra cji Este ra miesz czą cej się przy Sta rym Ryn ku 7-9. 

Spe cjal no ścią re sta u ra cji jest kuch nia ży dow ska. W me nu m.in. karp
po se far dyj sku, gę si pi pek, ka czka pie czo na z jabł ka mi, ło soś ma ry no -
wa ny w bia łym wi nie i zio łach. 

Bie ga czki (od le wej): Iwo na Ni ska i Kin ga Nisz tor

Zwy cięz cy z obyd wu ka te go rii wie ko wych 

Sta rów ka Płoc ka

Can zo na Brass Qu in tet świę tu je w tym ro ku 
10-le cie ist nie nia.

Od le wej: Je rzy Ja kow ski (tu ba), An drzej Sum liń s-
ki (wal tor nia), To masz Kac przak (pu zon), Mi chał
Gło wac ki (trąb ka), Hu bert Chi czew ski (trąb ka)
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Wi dzów przy cią gał nie od par ty urok ka ta ry nia rza i je go pa pu gi 
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Na we so ło 140-le cie ist nie nia świę to wa ła 
PSS „Zgo da”
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To ci do pie ro „tu ba”
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Ogni sty ma zur pod czas trze cio ma jo we go świę ta
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Wierni fani zes po łu Lao Che tuż przed szalonym pogo
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Płoc ka Noc Ka ba re to wa w am fi te a trze
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Zręcz no ścio we za ba wy dla du żych i ma łych pod czas
Pik ni ku Eu ro pej skie go
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Ostrą ja zdę w każ dy we e kend
za pew nia Ciuch cia Tum ska
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Płock
– wrażeń 

moc
W ma jo we 
we e ken dy w Płoc ku 
nie moż na się nu dzić. 


