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Płocczanin 2005
O tym kto zostanie „Płocczaninem Roku 2005” dowiemy się 2

czerwca podczas obchodów Dni Historii Płocka. Jak co roku na ryn−
ku Starego Miasta zostaną ogłoszone wyniki plebiscytu (prowadzo−
nego przez „Gazetę Wyborczą Płock”). Do tytułu nominowani zosta−
li: ks. Jacek Adler, lekarze Andrzej Drzewiecki i Włodzimierz Figatow−
ski, Ireneusz Jeleń oraz zespół Lao Che. 

Ks. Jacek Adler, salezjanin, zanim
przyjechał do Płocka (w 1997 r.) pracował
w ośrodku dla narkomanów Towarzystwa
Zapobiegania Narkomanii w Wólce Przy−
bojewskiej, a jako kleryk jeździł na festiwa−
le do Jarocina. Chętnie pracuje z młodzie−

żą trudną. Przy parafii św. Stanisława Kostki założył świetlicę środo−
wiskową ”Nasz domek” – pierwszą prowadzoną przez księży i jedy−
ną otwartą dla wszystkich. Potem z ”Naszego domku” wydzielił jesz−
cze Klub Profilaktyki Oratorium ks. Bosco dla młodzieży po 14. roku
życia. Dziennie do jednego i drugiego przychodzi po 50 osób
(wszystkich pojawiających się tam w ciągu roku jest blisko 350). Co
roku organizowane są bezpłatne kolonie i zimowiska. 

Kardiolodzy ze szpitala wojewódz−
kiego Andrzej Drzewiecki i Włodzi−
mierz Figatowski są pomysłodawca−
mi utworzenia w Płocku pracowni he−
modynamicznej. W kwietniu ub.r.
pracownia została uroczyście otwar−
ta. Płocczanie po zawałach, cierpiący

na choroby układu krążenia mają teraz większe szanse na przeżycie
dzięki nowoczesnym metodom kardiologii inwazyjnej (koronarogra−
fii i angioplastyce wieńcowej). Pod koniec ub.r. rozpoczęła się adap−
tacja pomieszczeń dla oddziału intensywnej opieki kardiologicznej,
który ruszył na początku 2006 roku. A w tym roku ma ruszyć ośro−
dek wszczepiania rozruszników serca.

Ireneusz Jeleń do Płocka przyjechał
przed 4 laty. Uważany jest za najwybitniej−
szego zawodnika Wisły i jednocześnie jed−
nego z najlepszych polskich piłkarzy. Naj−
więcej meczów rozegrał w sezonie
2003/2004 – z 18 trafieniami sięgnął wte−

dy po tytuł wicekróla strzelców polskiej ekstraklasy. W zeszłym roku
przyczynił się do zdobycia (najwyższego w historii klubu) czwartego
miejsca w ekstraklasie, a nafciarze awansowali do Pucharu 
UEFA. Paweł Janas powołał go do składu reprezentacyjnego na mi−
strzostwa świata w Niemczech.

Zespół Lao Che nagrał najważ−
niejszą płytę rockową ostatnich lat
w Polsce, okrzykniętą w 2005 roku
wydarzeniem muzycznym i arty−
stycznym roku. „Powstanie War−
szawskie” to druga ich płyta−słu−
chowisko, która przedstawia 10

obrazów najbardziej znamiennych dla 63 dni warszawskiego zry−
wu. O buncie pokolenia Kolumbów płocki zespół opowiada języ−
kiem współczesnym nawiązującym do buntu wyrażanego w mu−
zyce zespołów hardcorowych, punkowych i reggae lat 80−tych, tj.
Izrael, Siekiera czy Chłopcy z Placu Broni. Muzycy zdecydowali
się opowiedzieć o historii sprzed ponad 60 lat w sposób wyjątko−
wy – zamiast podręcznikowych informacji – oddali po prostu at−
mosferę tamtych dni i emocję, które towarzyszyły warszawskim
powstańcom. 

Płocki septet tworzą: Mariusz Denst, Hubert Dobaczewski, Michał
Jastrzębski, Rafał Borycki, Filip Różański (jedyny warszawiak w skła−
dzie), Kuba Pokorski, Maciek Dzierżanowski. (opr. rł)

Płocka policja ma nowoczesny
motocykl. Pojazd został zakupiony
z budżetu miasta. Przekazanie od−
było się 11 maja przed ratuszem. 

Piraci,
bójcie się 

To najnowocześniejszy i najszybszy
motor, jaki ma policja nie tylko w Płocku,
ale także w Polsce. Honda CB została spe−
cjalnie sprowadzona z Japonii. Ma 1300
centymetrów sześciennych pojemności,
a pod maską 140 koni mechanicznych.
Waży 237 kilogramów, osiąga maksymal−
nie 250 kilometrów na godzinę, a do „set−
ki” dochodzi w trzy sekundy! Do zbiorni−
ka można jednorazowo wlać 21 litrów pa−
liwa. Motocykl ma niewiele ponad metr
wysokości, prawie 800 centymetrów sze−
rokości i nieco ponad dwa metry długości.
Z nowego motocykla korzystać będą poli−
cjanci z Sekcji Ruchu Drogowego. 

– Od kilku miesięcy docierały do nas
sygnały od policji, że mają duży kłopot
z piratami na motorach – mówił prezy−
dent Mirosław Milewski. – Aby poprawić
bezpieczeństwo mieszkańców Płocka po−
stanowiliśmy sfinansować zakup nowo−
czesnego sprzętu. 

– To bardzo poręczny motocykl o krót−
kim rozstawie osi – opowiadał Paweł
Sobczyk, mistrz Europy w wyścigach na
quadach. – Idealnie nadaje się do miasta.
To trafiona inwestycja. Piraci już muszą
zacząć się bać. 

Komendant płockiej policji Ryszard
Kijanowski podkreślał, że jednoślad nie
będzie służył tylko do ścigania piratów.
– Dzięki niemu funkcjonariusze będą mo−
gli szybko, bez stania w korkach dotrzeć
do wszelkich zdarzeń drogowych, na
przykład wypadków – mówił.

Oprócz nowoczesnego motocykla, po−
licjanci dostali również od miasta radio−
wóz. Volkswagen T5 będzie wykorzy−
stywany przez policjantów z referatu pa−
trolowo−interwencyjny sekcji prewencji. 

Cały sprzęt kosztował 160 tys. zł. M.D.
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2 czerwca na Starym Rynku

Tu Es Petrus
(Ty Jesteś Skałą)

W ramach tegorocznych, wspólnych obchodów
Dni Historii Płocka i Dnia Chemika, w piątek
o godz. 20 na Starym Rynku rozpocznie się
niecodzienny koncert oratorium „Tu Es Petrus”,
przygotowany przez specjalnie dobraną grupę
świętokrzyskich muzyków i śpiewaków, do
których dołączyli znani polscy artyści. „Tu Es
Petrus” to poetycka opowieść o 3 najważniejszych
tajemnicach świata: tajemnicy stworzenia,
tajemnicy krzyża i tajemnicy miłości,
w powiązaniu z 3 największymi problemami:
głodem, wojną i nienawiścią. To także opowieść
o następcy św. Piotra – Janie Pawle II, któremu
w czasie Jego pontyfikatu ze wszystkimi tymi
problemami przyszło się zmierzyć.

Oratorium, dedykowane naszemu Papieżowi,
składa się z 6 części: Pater noster, Litania
z czterema porami roku, Ecce Homo, Litania za
niosących śmierć, Takiej miłości nikt im nie może
dać, Litania do każdziutkiego na ziemi. Muzyka
kompozytora i dyrygenta Piotra Rubika przeplata
się z tekstem Zbigniewa Książka, opartym na
cytatach z Biblii. Solistami zespołu są: Dorota
Marczyk – wokalistka i skrzypaczka, Joanna
Słowińska – pieśniarka i skrzypaczka, Olga
Szomańska – solistka chóru gospelowego TGD,
Przemysław Branny – aktor i pieśniarz, Maciej
Miecznikowski – śpiewak operowy (bas), Janusz
Radek – aktor i wokalista. Śpiewakom
towarzyszy chór kameralny Fermata i orkiestra
symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej.

Premiera oratorium miała miejsce 14 maja 2005
roku w amfiteatrze w Kielcach. Przez rok „Tu Es
Petrus” obejrzały dziesiątki tysięcy zachwyconych
widzów m.in. przed koncertem J.M. Jarre’a
w Gdańsku i w Łagiewnikach, na koncercie
pożegnalnym dla kard. Franciszka Macharskiego.
Piosenka pt. „Niech mówią, że to nie miłość”
z oratorium, w wykonaniu Olgi Szomańskiej
i Przemysława Brannego zdobyła główna nagrodę
ubiegłorocznego plebiscytu „Przeboje lata Jedynki”.(j)

Szczegółowy program Dni Historii i Dnia Che−
mika publikujemy na str. 9



* Wojciech Rygalski został dyrekto−
rem płockiej delegatury Kuratorium
Oświaty. Zastąpił Teresę Dobrosiel−
ską, która przeszła na emeryturę.
* Płocki tenisista na wózku Piotr Ja−

roszewski zdobył brązowy medal na
Mistrzostwach Świata w Brazylii.
* Wydział Oświaty Urzędu Miasta

przeprowadził się z ratusza na ul.
Piekarską 16 (pomieszczenia po
Straży Miejskiej).
* Rozpoczęła się przebudowa boi−

ska Wisły Płock. Wymiana płyty
i założenie systemu jej podgrzewania
będzie kosztowało około 2,5 mln zło−
tych. Prace mają zakończyć się w po−
łowie sierpnia.
* Do konkursu na komendanta Stra−

ży Miejskiej stanęło 8 kandydatów.
* Nowa przeprawa przez Wisłę z po−

wodu braku do niej dróg dojazdowych
uznana została w IX ogólnopolskim
plebiscycie za „Bzdurę Roku”. Nagro−
da jest Złota Muszla (sedes).
* Od połowy maja na urologii na

Winiarach funkcjonuje nowoczesny
aparat do rozkruszania kamieni ner−
kowych.
* I Liceum Ogólnokształcące PUL

(o kierunku wojskowym) przyjęło
imię 4. Pułku Strzelców Konnych. 
* Płoccy szóstoklasiści otrzymali

średnio z testu 25,6 pkt. na 40 możli−
wych – tyle ile wyniosła średnia kra−
jowa. Najlepiej wypadli uczniowie
ZOK „Profesor” ze średnią 31,8 pkt.
* Dariusz Jarosiński z Komendy

Miejskiej Policji w Płocku zajął IV
miejsce w konkursie na najlepszego
dyżurnego na Mazowszu.
* 24 czerwca na Sobótce rozpocznie

się kolejny letni turniej siatkówki
plażowej.
* Podczas koncertu kończącego ak−

cję „Pola nadziei” Hospicjum Płoc−
kie zebrało tysiąc złotych. Pieniądze
przeznaczone są na organizację let−
niego wypoczynku dla dzieci, które
straciły najbliższych. Pomóc można
wpłacając datki na konto Hospicjum:
BPH S.A. O/Płock 91 1060 0076
0000 3200 0025 0394.
* 23 maja zmarł trener−legenda Ka−

zimierz Górski. Był Honorowym
Obywatelem Miasta Płocka.
* Nietoperz złapany 27 kwietnia

w ratuszu był chory na wściekliznę.
W związku z tym Powiatowy Lekarz
Weterynarii rejon Starego Miasta og−
łosił terenem zagrożonym.
* Ekipa Zespołu Szkół Zawodo−

wych nr 2 (Marek Fabiszewski, Mar−
cin Kamiński, Jakub Kuznecki, Pa−
tryk Obrębski, Piotr Bukowicki)
zwycięzcą wojewódzkiego etapu mi−
strzostw w udzielaniu pierwszej po−
mocy. Drużyna dostała puchar Woje−
wody Mazowieckiego, a zwycięzca
indywidualny – Marcin Kamiński –
plecak−apteczkę.
* W Komunikacji Miejskiej trwa re−

mont stacji paliw – już niebawem bę−
dzie ona dostępna dla wszystkich
a spółka obiecuje, że ceny będą na
niej niższe. (j)

2 Sygnały Płockie

Droższe spółki
Do spółki – Zakład Utylizacji Odpa−

dów Komunalnych w Kobiernikach
wniesiony został aport w postaci wie−
rzytelności Gminy Płock z tytułu dop−
łat wniesionych w latach 1999 – 2001.
Wartość księgowa aportu wynosi 19
mln złotych i o tyle podniesiony został
kapitał zakładowy spółki, wynoszący
obecnie 40 mln 338 tys. zł. Natomiast
do Płockiego Parku Przemysłowo−
Technologicznego wniesiono z budże−
tu miasta wkład pieniężny w wysoko−
ści 12 mln 500 tys. zł. i o tyle wzrósł
jego kapitał.

Lokale na sprzedaż

Do sprzedaży przeznaczono 2
gminne lokale użytkowe (wraz
z ułamkową częścią gruntu), znajdu−
jące się przy ul. Kolegialnej 33. Je−
den ma powierzchnię 24,7 mkw.
a drugi 23,1 mkw.

Garaż do wynajęcia

Do wynajęcia w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego przezna−
czono garaż o pow. 18 mkw. zlokali−
zowany przy ul. Błonie 1a. Garaż
znajduje się w zabudowie szerego−
wej – ściany i dach z płyt żelbeto−
wych, drzwi drewniane.

Dyrektor przedszkola

W związku z brakiem nie rozstrzy−
gnięcia pierwszego konkursu na dyrekto−
ra Miejskiego Przedszkola nr 4 przy ul.
Czwartaków, Prezydent postanowił ten
konkurs unieważnić i ogłosić drugi na to
samo stanowisko. Oferty przyjmowane
są do 5 czerwca w Wydziale Oświaty,
Kultury i Sportu Urzędu Miasta.

Lokale do wynajęcia

Do wynajęcia w trybie publiczne−
go przetargu nieograniczonego są 4
lokale w centrum miasta: przy ul.
Bielskiej 19 (27,3 mkw.), Sienkiewi−
cza 64 (44 mkw.) 1 Maja 2 (27,6
mkw.) i Kolegialnej 12 (24 mkw.).

Masovia we Francji

Zespół muzyczno−taneczny Maso−
via i rzeźbiarz Maciej Marciszewski
wzięli udział (24−29 maja) w dorocz−
nych targach kultury regionalnej
w Auxerre. Na imprezę tę Auxerre za−
prasza wszystkie swoje miasta par−
tnerskie, które prezentują narodowe
kuchnie, rękodzieło artystyczne, fol−
klorystyczną muzykę. (j)

Prezydent zarządził Minęło pół miesiąca...

„Sygnały Płockie” − Pismo Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09−400 Płock, tel. (024) 367 15 78, fax. 367 15 79. Redaktor naczelny − Ewa Jasińska. Redaguje
zespół.  Skład komputerowy: Urząd Miasta Płocka. Druk: „Iwanowski” Wydawnictwo i Poligrafia, ul. Dziewiarska 7, 09−407 Płock, tel. (024) 263 65 93.. Redakcja nie
zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmian tytułów. Nakład 9 000 egz.           e−mail: sygnaly@ump.pl   www.ump.pl

Odzyskaj mienie
Jesteś właścicielem toyoty, citroena,

skody, opla, peugeota lub seata i na po−
czątku kwietnia (5−7) skradziono kołpaki
z twojego samochodu? Teraz jest szansa
na ich odzyskanie. Komenda Miejska Po−
licji ma kołpaki, które skradziono z aut
zaparkowanych przy ul. Królewieckiej
i Nowy Rynek. Po ich odbiór należy
zgłosić się do KMP, ul. Słowackiego 4/1,
pokój 305, w godz. 7.30−15. (m.d.)

Przez trzy dni władza w mieście nale−
żała do studentów. Od rana, 12 maja,
płoccy żacy zbierali myto na ulicach.
Ten dzień był – jak nazwali go sami stu−
denci – kulturalny. Odbył się więc tur−
niej bilarda i wielka parada ulicami mia−
sta. Wieczorem przed ratuszem ucznio−
wie płockich uczelni oficjalnie odebrali
klucze do bram miasta od Prezydenta.

Na Starym Rynku można było po−
dziwiać zabytkowe motocykle i samo−
chody. Zgromadzeni mogli oglądać
występy zespołów: cheerleaderek,
Masovia i Mark Dance.

Kolejny dzień – sobota – upłynął na
sportowo. Odbywały się turnieje siat−
kówki, koszykówki, piłki nożnej i sza−

chowy, warsztaty taneczne oraz zawo−
dy Strong Student. W auli Politechniki
Warszawskiej można było pośmiać się
do woli, bo odbywał się – tradycyjny
już – maraton kabaretowy.

Niedziela to zabawa na maxa za free
– zachęcali studenci i tak też było.
Oprócz turnieju siatkowego szkół
wyższych i średnich, który odbywał
się na Sobótce, można było spróbować
swoich sił we wspinaczce, na quadach
oraz stoczyć się ze zbocza skarpy
w plastikowej kuli (zorba). Na koniec
juwenaliów, na Starym Rynku odbył
się koncert (wystąpiły zespoły, m.in.
T−Love) oraz pokaz sztucznych ogni. 
(m.d.)

Zorba i T−love
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29 maja spółka Fortum Heat (dawny
PEC) rozpoczęła letni przegląd sieci.
Przez najbliższy miesiąc kolejne osie−
dla przez kilkanaście dni pozbawione
będą ciepłej wody. Do 8 czerwca tylko
na zimny prysznic liczyć mogą miesz−
kańcy Skarpy, Winiar i osiedli położo−
nych między ul. Łukasiewicza, Tysiąc−
lecia, Tumską i Małachowskiego. Od 9

do 21 czerwca zaplanowano przegląd
sieci w rejonie ul. Bielskiej, Jachowi−
cza, Kolegialnej, Misjonarskiej po
Sienkiewicza, Nowy Rynek, 3 Maja
i Piękną. Na końcu – od 20 czerwca
– ciepłej wody nie będzie w kranach
mieszkańców Kostrogaju, Międzyto−
rza, osiedla Cotex, Podolszyce, Chopi−
na, Mickiewicza, Dworcowej. (j)

Zimny prysznic

W strugach deszczu i przy szaleją−
cym wietrze odbyła się 21 maja XV
Giełda Rolnicza. 

Mimo tego, odwiedzających były
tysiące. Samochody w korkach stały
nawet kilkaset metrów, a z parkowa−
niem przy Zespole Szkół im. Leokadii
Bergerowej był duży problem. 

Amatorzy, którzy chcieli kupić ro−
śliny do swojego ogródka, na balkon
lub taras na pewno nie byli zawiedze−
ni. Rozczarowani mogli się czuć ci,
którzy chcieli kupić kwiaty pokojowe.
Tych było jak na lekarstwo. Jednak już
od samego patrzenia mogło zawirować
w głowie. Ciekawe były także nazwy
niektórych roślin. Zwiedzający mogli
poznać np. perukowce, żarnowce dy−
wanowe, skimie, pęcherznice „diabo−
lo” czy agaty jońskie. 

Na giełdzie można było dowiedzieć
się, jakie są najlepsze nawozy do naszych
roślin, jakich folii lub węży należy uży−
wać w ogródkach lub jaką wybrać przy−
domową oczyszczalnię ścieków. (m.d.)

Perukowce i nawozy
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Płocki ogród zoo będzie miał nowe la−
tarnie. Zamówienie obejmuje oświetle−
nie alejek spacerowych na obszarze 3,3
ha. Projekt przewiduje, że w zoo stanie
130 nowych latarń. Lampy będą niewy−
sokie, aby światło nie raziło zwierząt.
Ponadto będą wkomponowane w istnie−
jące otoczenie i zieleń. Przypominać bę−
dą oświetlenie ogrodowe i podkreślać
parkowy charakter tego miejsca. 

Nowe latarnie zwiększą również
bezpieczeństwo w zoo; zarówno go−
ści, którzy przypadkiem zostaną
w ogrodzie po zmierzchu, a także
pracowników ochrony, którzy pilnu−
ją nocą porządku oraz opiekunów
zwierząt. 

Wybrana w przetargu firma będzie
miała osiem tygodni na przebudowa−
nie oświetlenia. (m.d.)

Jaśniej i bezpieczniej

Dziś jest tak: koleiny, dziury, że
strach jeździć, a i chodnikom wiele by
można zarzucić. Tak będzie: nowiutki
asfalt, a chodniki wykonane z koloro−
wej kostki brukowej. O czym mowa?
O przebudowie ulicy Popłacińskiej.
Urząd poszukuje firmy, która zajmie
się remontem odcinka o długości ok.
750 metrów od granic miasta do ulicy
Stoczniowej . 

Popłacińska leży w ciągu drogi kra−
jowej nr 62 Strzelno – Dorohusk. Co−
dziennie przejeżdżają nią tysiące sa−

mochodów. Firma, która wygra prze−
targ będzie musiała całkowicie roze−
brać istniejącą nawierzchnię jezdni,
chodników, wjazdów i wykonać nowe.
Do zadań należeć będzie również bu−
dowa kanalizacji deszczowej. 

Przewidywany termin zakończenia
prac: 30 września 2007 roku. 

Firmy, które są zainteresowane zło−
żeniem ofert mają czas do 4 lipca. Do−
kumenty należy dostarczyć do Biura
Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stano−
wisko nr 8. (m.d.)

Wjazd do miasta
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Urząd Miasta poszukuje firmy, któ−
ra opracuje kompletną dokumentację
techniczną (projektowo−kosztoryso−
wą) w ramach zadania pn. Budowa
dróg wraz z infrastrukturą w zachod−
niej części osiedla Borowiczki. 

Dokumentacja musi objąć branże:
drogową, sanitarną oraz elektryczną.
Budowane będą ulice (od ul. Harcer−
skiej w prawo): Małopolska, Biało−
wieska, Łomżyńska, Łowicka, Kur−

piowska, Mazurska, Korczaka, Żuław−
ska, Lubuska, Pomorska, Śląska, War−
mińska, Podlaska, Kaszubska, Skier−
kowskiego, Kujawska, Zarzeczna, Fli−
sacka, Wójtowa, Zgodna i Gmury. 

Wybrana w przetargu firma będzie
miała czas do 15 maja 2007 r. na zrea−
lizowanie zamówienia. 

Oferty należy składać do 20 czer−
wca br. w Biurze Obsługi Klienta, ul.
Zduńska 3, stanowisko 8. (m.d.)

Dla Borowiczek

Jeśli wszystko pójdzie dobrze to już
na początku listopada ruszy kolej lino−
wo−terenowa. Urząd Miasta poszukuje
firmy, która opracuje dokumentację
budowlano−wykonawczą oraz zreali−
zuje inwestycję.

Kolejka powstanie w rejonie skrzy−
żowania ulic: Kazimierza Wielkiego
oraz Okrzei i będzie prowadziła na So−
bótkę. Poruszać się będzie na szynach,
a jej napęd stanowić będą liny.

Górna stacja kolejki znajdzie się na
wysokości 105 metrów n.p.m., a dolna
na 63 m. n.p.m. Wagonik kolejki bę−
dzie przejeżdżał trasę 120 metrów
w 2,2 minuty. Do wagonika jednora−
zowo będzie mogło wejść 16 osób. Na
górze i dole skarpy powstaną dwupo−
ziomowe budynki, gdzie znajdą się po−
mieszczenia dla załogi, toalety dla pa−
sażerów oraz – być może – część ga−
stronomiczna. Całość toru kolejki zo−
stanie oświetlona prawdopodobnie 10

lampami, umieszczonymi na słupach
przynajmniej siedmiometrowych. 

Przejazd kolejką będzie płatny, a za−
kup biletów będzie odbywał się w au−
tomatach. Pasażer będzie kasował bi−
let, a następnie przechodził przez
bramkę otwierającą wejście na peron.
Takie rozwiązania są zastosowane np.
w metrze. Przewiduje się, że przy ob−
słudze znajdzie zatrudnienie sześć
osób. Z kolejki będą mogły również
korzystać osoby niepełnosprawne. 

Firmy, które chcą wystartować
w przetargu mają czas do 10 lipca na
złożenie odpowiednich dokumentów
w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska
3, stanowisko nr 8. Do 31 sierpnia wy−
brany wykonawca będzie musiał opra−
cować dokumentację projektowo−
kosztorysową i uzyskać pozwolenia na
budowę. Realizacja zadania powinna
zakończyć się do 31 października br. 

(m.d.)

Jak na Gubałówce

– Mimo bogatych doświadczeń mię−
dzynarodowych, nigdy jeszcze nie
współpracowaliśmy z miastem z dale−
kich Chin – mówił na spotkaniu w ratu−
szu prezydent Mirosław Milewski.
– Mam nadzieję, że wizyta ta przyczyni
się do nawiązania współpracy w róż−
nych dziedzinach: gospodarce, kulturze,
turystyce i oświacie.

Jak goście z Azji trafili akurat do
Płocka? – Konsul generalny w Szan−
ghaju podpowiedział, że Płock będzie
dla nas idealny – mówił Liu Gu−
angzhong, zastępca prezydenta Hu−
ai’an. – Mimo dużej odległości wiele
mamy ze sobą wspólnego, chociażby
to że w obu miastach rozwija się prze−
mysł petrochemiczny oraz chemiczny. 

Chińczycy liczą również na wymia−
nę doświadczeń w oświacie, medycy−
nie, kulturze, sporcie, ochronie środo−
wiska naturalnego i przetwórstwa spo−
żywczego. – Bardzo poważnie myśli−
my również o inwestycjach – mówił
Liu Guangzhong. 

Zanim jednak goście z Azji podejmą
współpracę chcieli poznać nasze miasto
i przybliżyć Huai’an władzom Płocka.

Huai’an to pięciomilionowe miasto
o historii sięgającej ponad dwa tysiące
lat. To ważny węzeł komunikacyjny dla
wschodnich Chin. We wrześniu organi−
zowany jest wielki Festiwal Kuchni
Wykwintnej, na który już teraz zostały
zaproszenie władze Płocka. W mieście
działają cztery wyższe uczelnie i kilka−
naście wykwalifikowanych szkół zawo−
dowych. W Huai’an urodził się wielki
mistrz Opery Pekińskiej. – Gdy już bę−
dziecie mieli gotowy swój teatr, chętnie
przyślemy wam naszych artystów – za−

pewniał zastępca prezydenta Huai’an.
Chińskie miasto, z którym Płock na−

wiąże współpracę, jest bardzo bogate.
W 2005 roku Huai’an osiągnął dochód
aż 1 miliard dolarów. Co roku miasto
dostaje dotację z urzędu prowincji.
W ubiegłym roku otrzymało ono 500
milionów dolarów. Pieniądze są przez−
naczane m.in. na budowę dróg, oświa−
tę i pensje urzędników. 

Władze Huai’an stawiają również na
rozwój sportu; każdy oddział urzędu
miejskiego ma własną salę, gdzie znaj−
duje się stół do gry w ping−ponga.

A jakie wrażenie Płock zrobił na
chińskiej delegacji? – To bardzo spo−
kojne miasto – mówił Liu Gu−
angzhong. – Macie mnóstwo zieleni
i bogatą kulturę, która nas zachwyca
i chcielibyśmy ją jak najlepiej poznać.

Władze Huai’an zaprosiły przedsta−
wicieli Płocka z oficjalną wizytą do
Chin. – Gdy poznamy nasze miasta,
wtedy dopiero będziemy mogli mówić
o konkretnej współpracy – zapewnił Liu
Guangzhong. – Jest to zgodne z chiń−
skim przysłowiem, które mówi, że pier−
wsze spotkanie to spotkanie z obcymi,
natomiast drugie – to spotkanie ze zna−
jomymi, na którym można rozmawiać
na każdy temat i zadać każde pytanie.

Prezydent Milewski otrzymał klu−
cze do bram Huai’an oraz róże – sym−
bol miasta. Goście otrzymali natomiast
upominki związane z Płockiem.

Przez dwa dni wizyty w naszym
mieście, sześcioosobowa delegacja
zwiedziła m.in. Muzeum Mazowiec−
kie, katedrę, Sanktuarium Bożego Mi−
łosierdzia oraz Małachowiankę.

Małgorzata Domańska

Przez dwa dni w Płocku gościła sześcioosobowa delegacja
z chińskiego miasta Huai’an w prowincji Jiangsu 

Goście z miasta róż
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Wszystko zaczęło się od mszy św.
w intencji strażaków w kościele Świę−
tego Krzyża na Podolszycach. Mszy
przewodniczył ks. bp. Roman Marcin−
kowski. Następnie odbyło się uroczy−
ste otwarcie Jednostki Ratowniczo−
Gaśniczej nr 3 na Podolszycach. Bi−
skup otrzymał od strażaków hełm, któ−
ry natychmiast przymierzył. Dzieciaki
z jednostki straży pożarnej, działającej
przy bibliotece na Podolszycach, rów−
nież wręczyły ks. Marcinkowskiemu
hełm. Ten także przymierzył, ku wiel−
kiej uciesze najmłodszych.

Potem uroczystości przeniosły się
na Stary Rynek. Mazowieccy strażacy
punktualnie o godz. 12 wysłuchali hej−
nału Płocka, a następnie złożyli mel−
dunek Mazowieckiemu Komendanto−
wi Wojewódzkiemu Państwowej Stra−
ży Pożarnej – Ryszardowi Psujkowi.
Nie mogło się również obyć bez uro−
czystego wciągnięcia flagi na maszt,
a dokładnie na strażacki podnośnik.
Nie zabrakło przemówień i gratulacji.

– Strażak to brzmi dumnie – mówił
prezydent Mirosław Milewski. – Zawód
ten cieszy się wielkim szacunkiem i uz−
naniem. Strażacy robią coś ponad prze−

ciętność, gdyż często narażają zdrowie,
a czasem nawet życie. Za tę wspaniałą,
choć niełatwą służbę – w imieniu swoim
i płocczan – serdecznie dziękuję wszyst−
kim strażakom. W naszym mieście wyra−
zy sympatii przeradzają się w czyny: od−
daliśmy do użytku strażnicę na Podol−
szycach, która służyć będzie przynaj−
mniej 40 tysiącom mieszkańców.

Prezydent mówił też o pomyśle wy−
budowaniu mniejszej strażnicy po dru−
giej stronie Wisły – na Radziwiu.

– 2005 rok był rekordowy pod wzglę−
dem liczby działań podejmowanych
przez mazowieckich strażaków – mówił
Ryszard Psujek. – Wyjeżdżaliśmy aż 60
tysięcy razy, z czego 30 proc. zdarzeń
podejmowali samodzielnie strażacy
z ochotniczych straży pożarnych. 

W trakcie uroczystości na Starym
Rynku wręczono odznaczenia państwo−
we i resortowe oraz awanse. W sumie
wyróżniono 87 osób, w tym: 9 cywilów,
48 członków OSP i 30 strażaków PSP.
Z okazji Dnia Strażaka 2006 z Komen−
dy Miejskiej PSP w Płocku awanse
w stopniach służbowych otrzymało pię−
ciu oficerów, jeden aspirant oraz 17 po−
doficerów. M.D.

20 maja strażacy z całego Mazowsza obchodzili Dzień Straża−
ka. Główne uroczystości odbyły się w Płocku.

Święto strażaków

Wzięli w nim udział – oprócz przedsta−
wicieli FM – szefowie Centrum Wspiera−
nia Biznesu, Powiatowego Urzędu Pracy
oraz PKO BP.

Fundusz Mikro udziela pożyczek
małym przedsiębiorcom. Posiada 42
oddziały w całej Polsce. Pracownicy
płockiej filii FM w ciągu niespełna ro−
ku udzielili 86 pożyczek na łączną
kwotę ponad 500 tys. zł. Średnio płoc−
cy przedsiębiorcy pożyczali niewiele
ponad 6 tys. zł, a czas spłaty określali
na dziewięć miesięcy. Aż 65 proc. osób
korzystających z funduszu uzyskane
środki przeznaczało na inwestycje. Po−
zostali wykorzystywali je na tzw. środ−
ki obrotowe w swoich firmach. Najwię−
cej przedsiębiorców, bo aż 59 proc. sta−
rających się o pożyczki pracuje w han−
dlu, 35 proc. – w usługach, a tylko 6
proc. zajmuje się produkcją. 

O kredyt z Funduszu Mikro mogą
starać się osoby fizyczne oraz spółki:
cywilne, jawne i z ograniczoną odpo−
wiedzialnością. FM udziela także poży−
czek firmom, które nie spełniają wyma−
gań formalnych, stawianych kredyto−
biorcom przez banki. – Najczęściej jed−
nak z naszych usług korzystają osoby
prowadzące rodzinne firmy – mówi

Maciej Kibitlewski, doradca klienta.
– Naszą zaletą jest to, że ograniczamy
formalności do minimum i pożyczamy
pieniądze na bardzo prostych zasa−
dach. Cenimy stałych klientów i im ofe−
rujemy najlepsze warunki.

Fundusz Mikro oferuje trzy rodzaje
pożyczek: biznes – dla przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą
przez minimum sześć miesięcy, starter
– dla osób, które rozpoczynają drobną
działalność, np. chcą otworzyć sklep lub
zająć się usługami oraz pożyczka na re−
ceptę – skierowana do przedstawicieli
branży medycznej, np. lekarzy, którzy
prowadzą prywatną praktykę i chcą kupić
nowy sprzęt. Z FM można pożyczyć
maksimum 150 tys. zł.

– Czas rozpatrywania wniosków, czyli
podjęcie decyzji o przyznaniu lub nie−
przyznaniu środków następuje bardzo
szybko – mówi Kibitlewski. – Jeśli kwota
jest niska, czyli do około 20 tysięcy zło−
tych, czas rozpatrywania wniosku wynosi
około 48 godzin. To bardzo ważne dla
przedsiębiorców, że mogą szybko otrzy−
mać pieniądze. 

Płocki oddział Funduszu Mikro
mieści się przy ul. Bielskiej 45, tel.
268 50 58. M.D.

Płocki oddział Funduszu Mikro obchodził pierwszą rocznicę działalności.
Z tej okazji została zorganizowana konferencja pt. „Lepsze jutro”. 

Dla mikroprzedsiębiorców

Odznaczenie zostało ustanowione
w 2003 roku przez Parlament jako wy−
raz narodowej pamięci o obywatelach
polskich deportowanych w latach 1939−
1956 na Syberię, do Kazachstanu i pół−
nocnej Rosji, w hołdzie dla ich męczeń−
stwa oraz wierności ideałom wolności
i niepodległości. Nadawany jest oso−
bom, które w chwili deportacji posiada−
ły obywatelstwo polskie oraz dzieciom
tych osób urodzonych na zesłaniu oraz
tym, które w dniu wejścia w życie usta−
wy o jego ustanowieniu (tj. 1 stycznia
2004 r) żyły. Krzyż może być również
nadawany osobom, które były więzione
w łagrach i miejscach zsyłek jako oby−
watele polscy, a w chwili nadawania im
Krzyża posiadają obywatelstwo innego
państwa. Krzyże w Płocku zostały wrę−
czone po raz trzeci.

– To niezwykłe wydarzenie dla Was,
którzy godnie walczyli o naszą wol−

ność – mówił prezydent Mirosław Mi−
lewski. – Swoją postawą udowadniali−
ście, że jesteście Polakami.

Wraz z Prezydentem odznaczenia
wręczał wicewojewoda mazowiecki
Jacek Sasin. – Chcę podziękować
Wam, że potrafiliście w tych trud−
nych czasach zachować polskość
– mówił. – Walczyliście o Polskę
i cierpieliście za to, że jesteście Po−
lakami. Zdaję sobie sprawę, że mło−
dość spędziliście poza Ojczyzną,
a potem gdy już wróciliście do kraju
nie mogliście przyznawać się przez
wiele lat do przeszłości. 

Krzyż Zesłańców Sybiru postano−
wieniem Prezydenta RP otrzymali:
Ewa Teresa Ciepichał, Wiesław Zyg−
munt Wilewski, Krystyna Kowalska,
Janusz Maksymilian Bańkowski, Te−
resa Muszelska, Władysław Urbański
i Zenon Żuk. (m.d.) 

Od wysłuchania hymnu państwowego rozpoczęła się, 23 maja,
uroczystość wręczenia Krzyży Zesłańców Sybiru

Za walkę o Polskę

Urząd Miasta Płocka ogłosił konkurs
ofert na realizację programów profilak−
tycznych w zakresie profilaktyki
i wczesnego wykrywania nowotworów
jelita grubego, nowotworów prostaty
oraz nowotworów sutka. Konkurs adre−
sowany jest do niepublicznych zakładów
opieki zdrowotnej oraz do indywidual−
nych i grupowych praktyk lekarskich.
Szczegółowe informacje o przedmiocie
konkursu wraz z formularzem oferty
można otrzymać w Wydziale Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Płocka ul. Zduńska 3 II piętro pokój nr
250 lub pobrać ze strony internetowej
Urzędu Miasta Płocka (www.ump.pl).
Jest to już drugie postępowanie konkur−
sowe prowadzone w ww. zakresie. Pier−
wszy konkurs ofert został unieważniony,
złożone oferty nie spełniały bowiem wy−
mogów formalnych.

Badania profilaktyczne cieszą się
dużym zainteresowaniem wśród
mieszkańców Płocka. W roku ubieg−
łym z profilaktycznych badań mam−
mograficznych finansowanych przez
miasto skorzystało blisko 1000 kobiet
w wieku 35 – 49 lat, około 500 pacjen−
tów objętych zostało programem pro−
filaktyki nowotworów jelita grubego.
Coraz chętniej z badań profilaktycz−
nych w kierunku wczesnego wykry−
wania nowotworów prostaty korzysta−
ją mężczyźni; w 2005 roku była to gru−
pa 600 mężczyzn. Na rok bieżący sa−
morząd Miasta Płocka ma podobne
plany.

Urząd Miasta Płocka zachęca
wszystkie zainteresowane podmioty
do udziału w konkursie. Termin skła−
dania ofert upływa dnia 6 czerwca
2006 r.

Konkurs ofert

Profilaktyka nowotworów
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Do zadań Straży Miejskiej należy
m.in. kontrola czystości i porządku na
terenie miasta, miejsc zagrożonych, pun−
któw sprzedaży alkoholu. Ponadto straż−
nicy sprawdzają, czy właściciele wypro−
wadzają swoje czworonogi na smyczy
i w kagańcach. Pilnują także, aby kie−
rowcy przestrzegali przepisów, a na tar−
gowiskach nie dochodziło do handlu to−
warami zabronionymi. 

Nad pracą rejonowych czuwa kierow−
nik referatu Dariusz Lisowski. W Straży
pracuje od 10 lat, a od dwóch jest kie−
rownikiem. Jak sam przyznaje, od kiedy
mieszka poza Płockiem w wolnych

chwilach zajmuje się pielęgnacją swojej
działki; uwielbia kosić i podlewać trawę.
Przy okazji lubi słuchać muzyki z lat 70−
i 80−tych. Dla relaksu majsterkuje i cho−
dzi na długie spacery z psem.

Mł. insp. Rafał Baranowski (w Straży
od 7 lat, w wolnych chwilach chodzi na
siłownię, z synem gra w piłkę nożną, inte−
resuje się historią) zajmuje się rejonem I,
czyli osiedlem Winiary i Skarpą „B”. Li−
nie graniczne sektora wyznaczają ulice:
al. Kobylińskiego, ul. Topolowa prosto−
padle do Wisły oraz ul. Dobrzyńska do
granic administracyjnych miasta wzdłuż
linii brzegowej Wisły. Najwięcej pracy
ma w rejonie ulic: Polna, Na Skarpie, Ma−
ła, Kwiatowa i w okolicy Parku na Zdu−
nach. Tam najczęściej zbierają się osoby
spożywające alkohol, zanieczyszczające
okolicę, wyłudzające pieniądze od innych
osób i zakłócające spokój. Rafał Bara−
nowski sprawdza także okolice szpitala

wojewódzkiego, gdzie nagminnie kie−
rowcy parkują w niedozwolonych miej−
scach. Często także musi interweniować
na ogródkach działkowych, gdzie docho−
dzi do kradzieży i dewastacji mienia.

Rejon II, czyli osiedla: Skarpa „A”
i Dobrzyńska należą do Dariusza Cho−
rążewicza, który w Straży pracuje od
czterech lat. 

Linie graniczne jego sektora wyzna−
czają ulice: Łukasiewicza, Chemików,
Zglenickiego do granic administracyj−
nych, ul. Dobrzyńska do granic admini−
stracyjnych miasta, al. Kobylińskiego.
Najczęściej pojawia się w okolicach ul.
Miodowej, Pszczelej, Gałczyńskiego
i Słowackiego (spożywanie alkoholu,
zaśmiecanie terenu, handel w miejscach
niedozwolonych, kradzieże, rozboje).
Sprawdza także cmentarz przy al. Koby−
lińskiego oraz ul. Parowa.

Dariusz Chorążkiewicz czas po pracy
spędza na siłowni lub na spacerach

z córką. Uwielbia tradycyjne
polskie potrawy, przygoto−
wane przez żonę.

Marcin Kruszewski zajmuje się osie−
dlami: Łukasiewicza i Rembielińskiego,
czyli rejonem III. Linie graniczne sek−
tora wyznaczają ulice: Łukasiewicza,
Długa, jar od ul. Długiej do Gwardii Lu−
dowej, ul. Rutskich, Rembielińskiego
oraz Tysiąclecia. Najbardziej zagrożone
miejsca w rejonie to: ogródki działkowe
przy ul. Gwardii Ludowej (kradzieże
i dewastacja mienia), ul. Orlińskiego
i Rembielińskiego (spożywanie alkoho−
lu, zaśmiecanie terenu, zakłócanie ładu
i porządku publicznego), Pasaż Roguc−
kiego (wypuszczanie psów bez smyczy
i kagańca, spożywanie alkoholu, zaśmie−
canie terenu, rozboje), okolice szkół
i place zabaw przy ul. Łukasiewicza,
Rutskich i Orlińskiego (rozboje, kradzie−
że, wyłudzanie pieniędzy), ul. Wolskie−
go (parkowanie w miejscach przezna−
czonych dla osób niepełnosprawnych,
dewastacja klatek schodowych).

Marcin Kruszewski w Straży Miej−
skiej pracuje od trzech lat. Jego pasją jest
motoryzacja. Lubi również słuchać mu−
zyki i oglądać nowości filmowe.

M.D., J.G.

W płockiej Straży pracuje 17 rejonowych. Pod swoją opieką mają wyznaczone obszary miasta. W kolejnych numerach „Sygna−
łów Płockich” będziemy prezentować ich sylwetki. Przypominamy, że z rejonowymi Straży Miejskiej można kontaktować się
osobiście: ul. Otolińska 10, pokój 13 lub telefonicznie: 024 364 −70−41 (w godz. 7−22) lub 986 (całą dobę) 

Poznaj swojego strażnika
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Najlepszym wśród płockich poli−
cjantów ruchu drogowego jest sierż.
sztab. Bogdan Dobrzeniecki. Taki jest
wynik konkursu rozegranego w maju
w płockiej komendzie.

Drugie miejsce zajął Tomasz Foryś,
a trzecie Dariusz Kowalczyk. W na−
grodę zwycięzcy otrzymali puchary
i upominki od komendanta Ryszarda
Kijanowskiego i prezydenta Mirosła−
wa Milewskiego.

Bogdan Dobrzeniecki będzie repre−
zentował naszą policję na wojewódzkim
finale konkursu o tytuł Policjanta Ruchu
Drogowego. Odbędzie się on w Rado−
miu. Do najbardziej widowiskowych
konkurencji będą z pewnością należały:
kierowanie ruchem oraz jazda samocho−
dem i motocyklem po torze przeszkód.
Nie zabraknie również testów z przepi−
sów ruchu drogowego oraz dotyczących
pracy policji. (m.d.)

Kieruje na „szóstkę”
Tomasz Foryś odbiera nagrody z rąk Mirosława Milewskiego 
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* Złodzieje skradli 50 metrów przewo−
du telekomunikacyjnego ze stu−
dzienki przy ul. Korczaka.

* Ze sklepu spożywczego przy ul. Ko−
chanowskiego zginęła kasa fiskalna
wraz z pieniędzmi. 

* Ze scanii, zaparkowanej przy ul. Ko−
strogaj, zginęły klucze do mieszka−
nia, portfel, dokumenty oraz telefon
komórkowy. 

* Z fermy drobiu w Ciółkowie zło−
dzieje skradli 50 kur. 

* 26−letnia mieszkanka powiatu płoc−
kiego, kierująca Daewoo Matiz
podczas skręcania w lewo nie ustą−
piła pierwszeństwa przejazdu i zde−
rzyła się ze Skodą Oktawią, kiero−
waną przez 27−letnią płocczankę.
W wyniku zdarzenia obrażeń ciała
doznały kierujące pojazdami oraz
pasażerka Matiza. Do wypadku do−
szło na skrzyżowaniu ulic: Bielska
i Kwiatka. 

* Z Nowego Rynku złodzieje skradli
Fiata 126p. 

* W Krawieczynie (gmina Bodza−
nów) autobus wiozący 23 ucz−
niów ze szkoły podstawowej
w Święcicach na prostym odcinku
drogi zjechał na prawą stronę
jezdni, wpadł do rowu i przewró−
cił się. Obrażenia odniosło czwo−
ro dzieci w wieku 9−13 lat oraz
kierowca pojazdu.

* Na ul. Okrzei trzech mężczyzn zaa−
takowało 44−latka. Sprawcy ude−
rzyli płocczanina w głowę i prze−
szukali mu kieszenie. Zajście zau−

ważył przejeżdżający patrol policji.
Mężczyźni w wieku 20 i 24 lata zo−
stali zatrzymani i osadzeni w poli−
cyjnym areszcie. 

* Ze sklepu przy ul. Kolegialnej zło−
dzieje skradli alkohol oraz papiero−
sy. 

* Na ul. Mostowej 19−letni mieszka−
niec Gostynina, kierujący Seatem
Toledo, na zakręcie drogi oznaczo−
nej podwójną ciągłą linią próbował
wyprzedzać Nissana Sunny. Aby
uniknąć czołowego zderzenia
z VW Golfem, młody mężczyzna
odbił w prawą stronę, stracił pano−
wanie nad pojazdem i uderzył
w drzewo. Poniósł śmierć na miej−
scu. 

* 49−letni kierowca Fiata 126p na pro−
stym odcinku drogi stracił panowa−
nie nad pojazdem i uderzył w słup
reklamowy. Do szpitala trafił 25−
letni pasażer. Kierowca miał w wy−
dychanym powietrzu ponad 2 pro−
mile alkoholu. Do zdarzenia doszło
na ul. Dobrzyńskiej.

* Z biurka w fitness clubie przy ul.
Królewieckiej złodziej zabrał po−
nad 1500 zł. 

* Z żuka, zaparkowanego przy ul. Sto−
dółkiewicza, skradziono portfel
z pieniędzmi i dokumentami.

* Z ul. Chemików zginął Renault Clio.
* Policjanci u dwóch mężczyzn w wie−

ku 19 i 25 lat znaleźli torebki folio−
we z zielonym suszem. Do zatrzy−
mania doszło przy ul. Tumskiej
przed bankiem PKO. (m.d.)

Kronika policyjna

Pomimo młodego wieku, ma na
swoim koncie już wiele przestępstw.
Wszystkie związane z oszustwami in−
ternetowymi. Swoją działalność roz−
począł w 2004 roku, w wieku 18 lat,
wówczas to popróbował oszukiwać
ludzi na aukcjach internetowych, wy−
syłając paczki z kamieniami zamiast
części komputerowych. Wpadł dość
szybko i szybko zapadł niewielki wy−
rok. To jednak nie ostudziło zapałów
młodego gostynianina. Już wkrótce
wznowił podobną działalność – tym
razem na szerszą skalę. W początkach
2005 roku gostynińscy policjanci udo−
wodnili Rafałowi blisko 60 prze−
stępstw. Schemat działania był podob−
ny – wybierał te aukcje, na których
oferowane były telefony komórkowe,
części komputerowe czy inne podzes−
poły elektroniczne. Rafał jednak nie
brał w nich udziału, lecz pisał maila
do osoby zainteresowanej kupnem
i proponował sprzedaż np. telefonu po
bardzo korzystnej cenie. Miał widocz−
nie dar przekonywania, skoro wielu
mu ufało i pokrzywdzeni wpłacali pie−
niądze na jego konto. Niestety, za−
miast telefonu czy innego sprzętu do−
stawali paczkę z kamieniami, papie−
rem lub starymi, niesprawnymi po−
dzespołami komputerowymi. Po−
krzywdzeni byli z całego kraju. A Ra−
fał zniknął, nie stawiał się na rozpra−
wy, wobec czego sąd musiał sprawę
zawiesić. Policja rozpoczęła poszuki−
wania młodego oszusta.

Jak się okazało, Rafał nie zaprzestał
swojej przestępczej działalności. Poku−
sa zdobycia łatwych pieniędzy okazała

się silniejsza. W ciągu ostatnich kilku
miesięcy Rafał oszukał ponownie bli−
sko 50 osób z całego kraju. Wydawało
mu się, że zaciera za sobą wszelkie śla−
dy – nie kontaktował się z najbliższymi,
bardzo często zmieniał kawiarenki in−
ternetowe i miasta. 

– Kilka razy byliśmy blisko zatrzy−
mania Rafała – mówi kom. Krzysztof
Budner z zespołu do walki z przestęp−
czością gospodarczą Komendy Miej−
skiej Policji w Gostyninie. Spóźniliś−
my się dosłownie 5 minut. Aż do 15
maja, kiedy to ustaliliśmy, gdzie może
przebywać. Przekazaliśmy te informa−
cje naszym kolegom z Katowic, którzy
sfinalizowali sprawę.

Zaskoczony, niczego nie spodzie−
wający się oszust został zatrzymany
w jednym z akademików w Katowi−
cach. Teraz Rafał przebywa w Zakła−
dzie Karnym, spędzi tam zapewne naj−
bliższe miesiące. Policjanci będą teraz
ustalać ilu jest wszystkich pokrzyw−
dzonych w skali kraju i jakie straty po−
nieśli. Rafałowi za oszustwo grozi 8
lat więzienia. 

O ile ustalenie tożsamości oszusta
internetowego nie stanowi większego
problemu, to o wiele trudniej będzie
odzyskać wyłudzone pieniądze. Dlate−
go na aukcjach internetowych 
najlepiej kupować od osób z najwię−
kszą ilością pozytywnych komentarzy
lub korzystać z innych możliwości
gwarancji, których na portalach nie
brakuje. Jeśli sprzedawca nie mieszka
daleko, a towar jest wartościowy – le−
piej odebrać zakupioną rzecz osobi−
ście. J.B.

Zaradny Rafał

Sekcja Kryminalna Komendy Miejskiej Policji
w Płocku prowadzi poszukiwania Jarosława Ba−
nieckiego s. Bolesława i Zofia z d. Lemanowicz
ur. 26.04.1980 r. w Płocku, zamieszkałego
w Płocku przy ul. Gradowskiego 12 m 7. 

Mężczyzna jest poszukiwany listem gończym
za dokonanie rozboju. Zwracamy się z prośbą
o pomoc w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu
tego szczególnie niebezpiecznego przestępcy. In−
formacje proszę kierować do KMP w Płocku nr
tel. 024 266 15 66 lub 997 na terenie całego kraju

. KMP Płock

Poszukiwany

– to tytuł czwartej edycji konkursu
zorganizowanego przez płocką policję,
Starostwo Powiatowe oraz Klub Osiedla
Łukasiewicza.

– Celem było przekazanie młodzieży
wiedzy o uzależnieniach – opowiada
Mariusz Gierula, rzecznik prasowy poli−
cji. – Ponadto chcieliśmy, aby uczestnicy
nauczyli się jak chronić siebie, w tym na
przykład jak mają odmawiać.

W rywalizacji wzięły udział oś−
mioosobowe drużyny ze szkół gim−
nazjalnych i ponadgimnazjalnych
z powiatu płockiego. Konkurs prze−

biegał w trzech kategoriach: wykona−
nie plakatu o tematyce uzależnień,
prezentacja scenki rodzajowej tema−
tycznie związanej z profilaktyką uza−
leżnień lub trzeba było rozwiązać
„profilaktyczną” krzyżówkę.

Rywalizacja była bardzo zacięta.
W kategorii gimnazjów najlepsza okaza−
ła się szkoła z Duninowa, a wśród szkół
ponadgimnazjalnych zwyciężyli ucznio−
wie z Zespołu Szkół im. Leokadii Berge−
rowej w Płocku. Dla wszystkich uczest−
ników konkursu organizatorzy ufundo−
wali nagrody. (m.d.)

Ty decydujesz za siebie 



Ponad dwadzieścia dziewcząt zapre−
zentowało swoje umiejętności na Ogól−
nopolskim Turnieju Tańca Nowoczes−
nego Zespołów Szkolnych w Inowro−
cławiu. Młodziutkie płocczanki starto−
wały w dwóch kategoriach tanecznych
i w obu odniosły sukces, zdobywając
dwa drugie miejsca.

W kategorii tańca nowoczesnego
przedstawiły układ pod nazwą „Nieza−
pomniane rytmy”. W takt porywają−
cych, dobrze znanych melodii, ubrane
w zabawne pończoszki w paski, 

(na zdjęciu) szalały w rytmie rock and
rolla i kankana. Drugą kategorią był ta−
niec współczesny. Zespół „Odlot” za−
prezentował liryczny układ „Razem
z wiatrem”; w zwiewnych strojach pły−
nął na scenie. W kategorii tej dziewczę−
ta startowały razem z gimnazjalistkami,
więc tym większy to dla nich sukces, że
udało się pokonać starsze rywalki.

Ponadto, za taneczną perfekcję
i ogólne wrażenie artystyczne dyrektor
Inowrocławskiego Domu Kultury
przyznał dziewczętom z „szóstki”
Główną Nagrodę Festiwalu. Przypie−
czętowaniem tej puli nagród jest jesz−
cze indywidualne trofeum przyznane
instruktorowi zespołu – dyrektorowi
SP nr 6 pani Katarzynie Fabiszewskiej,
za najlepsze choreografie tańców.

„Odlot” przebojem zdobył Inowro−
cław, zostawiając w tyle ponad trzy−
dzieści szkolnych zespołów z dwu−
dziestu miast Polski.

Warto dodać, że Płock reprezento−
wała również druga taneczna ekipa
– dziewczęta z SP nr 17. Ten bardzo
młody stażem zespół także został zau−
ważony przez jurorów. Grupa tanecz−
na „Pląs”, prowadzona przez panią
Agatę Siejcę przywiozła z turnieju wy−
różnienie. K.F.c

Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku, tańczące w szkol−
nym zespole „Odlot” przywiozły z Inowrocławia cztery trofea

Tancerki z „Szóstki” 
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Młodzież kończąca licea i technika mu−
si w najbliższych dniach podjąć życiową
decyzję w sprawie swojej przyszłości.
Znaczna część już takie decyzje podjęła,
wybierając atrakcyjny dla siebie i jedno−
cześnie dający przydatne społecznie kwa−
lifikacje i kompetencje kierunek studiów.
Ci, którzy tego dotychczas nie zrobili po−
winni się pospieszyć, bowiem w czerwcu
większość uczelni w Polsce przyjmuje
zgłoszenia kandydatów na studia. Od wy−
boru kierunku studiów i uczelni, na której
chce się studiować zależy w dużej mierze
zawodowa i obywatelska przyszłość mło−
dych ludzi. Przy wyborze drogi studiowa−
nia, jako jedną z ważniejszych przesłanek,
należy uwzględnić możliwość uzyskania
dobrej pracy. Aktualnie polski rynek pra−
cy jest trudny także dla absolwentów szkół
wyższych, choć ich szanse znalezienia
pracy są statystycznie 3 – 4 razy większe
niż w przypadku absolwentów szkół z niż−
szych poziomów kształcenia. 

Taką grupą kierunków studiów, które
umożliwiają stosunkowo łatwe znalezie−
nie dobrej pracy są studia techniczne.
Uczelnią, która w latach 2001 – 2005 uzy−
skała w rankingu pracodawców najwyż−
szą lokatę spośród wszystkich polskich
szkół wyższych, jest Politechnika War−
szawska. Przygotowuje ona kadry dla
gospodarki narodowej w sferze przemy−
słu, budownictwa, transportu, organizacji
pracy, ekonomii i administracji. Dla
mieszkańców Płocka, Włocławka i oko−
licznych miejscowości takim przyszłym
miejscem pracy, grupującym firmy i in−
stytucje działające na zasadach gospodar−
ki opartej na wiedzy jest Płocki Park Prze−
mysłowo – Technologiczny (spółka ak−
cyjna, której podstawowymi udziałowca−
mi są: PKN ORLEN S.A. oraz Miasto
Płock). Największą obecnie firmą Parku
jest Basell Orlen Polyolefins – obecnie
największy w Europie Środkowo –
Wschodniej producent polipropylenu
i polietylenu, ważnych surowców dla
przemysłu tworzyw sztucznych. Na 200 –
hektarowym obszarze powstają nowe fir−
my zarówno średnie jak i małe. Z racji do−
stępności surowców petrochemicznych
należy liczyć się, że w przyszłości rozwi−
nie się tu produkcja tworzyw sztucznych,
niezbędnych obecnie we wszystkich gałę−
ziach przemysłu i budownictwa, ale także
w innych działach gospodarki. Szacuje
się, że w przeciągu najbliższych 4 –5 lat
w firmach i instytucjach Parku znajdzie
zatrudnienie kilka tysięcy osób, głównie
z wyższym wykształceniem. Park wyma−
ga kadr najwyżej kwalifikowanych, przy−
gotowanych przez renomowane wyższe
uczelnie. Dlatego w listopadzie 2004 r.
władze Parku podpisały porozumienie
o współpracy z Politechniką Warszawską,
która stała się uczelnią wiodącą w zakre−
sie tworzenia i funkcjonowania Płockiego
Parku Przemysłowo – Technologicznego.
W dalszej kolejności w lutym 2005 r. po−
rozumienie z Parkiem podpisała Szkoła
Nauk Technicznych i Społecznych Poli−
techniki Warszawskiej w Płocku, bowiem
to przez płocką jednostkę Politechniki
Warszawskiej będzie prowadzony tran−
sfer myśli i osiągnięć naukowych tej
uczelni do firm i instytucji Płockiego Par−
ku Przemysłowo – Technologicznego. 

Szkoła Nauk Technicznych i Społecz−
nych jest zlokalizowana w odległości 1,5
km od obszarów Parku i utrzymuje ścisłe
kontakty z władzami Parku oraz firmami
i instytucjami, wchodzącymi w jego skład.
Szkoła kształci na studiach dziennych i za−
ocznych na kierunkach: budownictwo, in−
żynieria środowiska, mechanika i budowa
maszyn, technologia chemiczna oraz eko−
nomia. W ostatnich latach uruchomiono
kształcenie w nowych specjalnościach tj.
informatyzacja technologii chemicznej oraz
informatyka w ekonomii. Absolwenci
Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych
są wysoko cenieni na lokalnym, krajowym
i globalnym rynku pracy z racji wielu umie−
jętności, które uzyskują w czasie studiów
w Płocku. Muszą oni sprostać tym samym
wymaganiom, co absolwenci różnych wy−
działów i kierunków studiów całej Politech−
niki Warszawskiej. Mogą podjąć pracę
praktycznie w większości firm i instytucji
zarówno na stanowiskach bezpośrednio
związanych z ukończonym kierunkiem stu−
diów jak i na innych. W tym drugim wy−
padku jest to możliwe dzięki takiemu zor−
ganizowaniu nauczania w Politechnice
Warszawskiej w Płocku, w którym zasadni−
czą rolę odgrywa samodzielne rozwiązywa−
nie różnych problemów. Jeżeli w czasie stu−
diów rozwiąże się kilkaset takich proble−
mów, to nie ma żadnych utrudnień przy
rozwiązywaniu innych w miejscu pracy,
niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Politechnika Warszawska przeprowa−
dza konkurs przyjęć na studia dzienne.
Przedmiotami konkursowymi są: mate−
matyka i fizyka na kierunki techniczne
(lub chemia w miejsce fizyki np. na kie−
runki technologia chemiczna czy inżynie−
ria środowiska) oraz matematyka i język
obcy na kierunek ekonomia. Jeśli ktoś
zdawał te przedmioty w ramach „nowej
matury” to wyniki będą odpowiednio
przeliczone i kandydat na ich podstawie
jest klasyfikowany na liście rankingowej.
Jeśli obydwa lub jednego z tych przed−
miotów kandydat nie zdawał w ramach
„nowej matury” to jest zobowiązany je
zdać w drodze sprawdzianu, który odbę−
dzie się 3 lipca 2006 r. W końcu lipca bę−
dą znane ostateczne wyniki przyjęć.

Zgłoszenia kandydatów do Politech−
niki Warszawskiej w tym roku odbywa−
ją się przez internet. Osoby, które będą
zdawać na sprawdzianie jeden lub dwa
przedmioty muszą zgłosić się na uczel−
nię (bez świadectwa maturalnego) w ter−
minie od 9 do 23 czerwca 2006 r., nato−
miast kandydaci z „nową maturą”, któ−
rzy mają zdane obydwa przedmioty mo−
gą zgłaszać się do 11 lipca b.r. Stosow−
ne dokumenty dostarcza się po zakwali−
fikowaniu na studia.

Bliższych informacji, dotyczących
studiów w Płocku, udzielają:
* dziekanat Wydziału Budownictwa,
Mechaniki i Petrochemii, ul. Łukasie−
wicza 17 pok. 215, tel. 024−262−74−94
* sekretariat Kolegium Nauk Ekono−
micznych i Społecznych, ul. Łukasiewi−
cza 17 pok. 103, tel. 024−262−90−08 
* oraz umieszczone są na stronie:
http://www.pw.edu.pl/portal/page/por−
tal/pw/Kandydaci. Mariusz Portalski 

(koordynator działań informacyjno –
promocyjnych SNTiS PW)

Co dalej maturzysto?

Raport powstał na podstawie ankie−
ty przeprowadzonej w 2004 r. wśród
603 uczniów klas VI i 352 uczniów
gimnazjów na zlecenie Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta. Przy doborze obowiązywała
zasada: z każdej szkoły badaniu mają
być poddane co najmniej dwie klasy.
Uzupełnieniem do ankiety są dane
z instytucji i placówek zajmujących
się profilaktyką i leczeniem uzależ−
nień. Raport przygotowało Płockie
Centrum Edukacji „Impuls”.

Już w podstawówce

Dwa procent uczniów płockich
szkół podstawowych deklaruje, że
przynajmniej raz spróbowało jakiego−
kolwiek narkotyku. Na początku są to
najczęściej leki uspokajające lub na−
senne zażywane bez przepisu lekarza,
następnym – marihuana lub haszysz.
W porównaniu z uczniami szkół pod−
stawowych dane procentowe dotyczą−
ce gimnazjalistów są kilkakrotnie
wyższe. Zwycięża tu ciekawość doty−
cząca wpływu i przydatności narkoty−
ków, np. w uczeniu się. 

Stały wzrost

W latach 1999 –2003 systematycz−
nie wzrastała liczba osób zgłaszają−

cych się do punktów konsultacyjnych
po pomoc z powodu eksperymento−
wania i nadużywania substancji psy−
choaktywnych lub uzależnienia. 

Do Monaru w 2002 r. zgłosiło się
w sumie 58 osób, rok później już
132. W 2004 r. takich osób było 118,
w tym 98 uzależnionych od narkoty−
ków (64 po raz pierwszy). Zgłaszali
się też rodzice dzieci, mających prob−
lemy z narkotykami (179 osób, z cze−
go 117 po raz pierwszy), tzw. wspó−
łuzależnieni.

Najczęstszy powód to używanie ko−
nopi oraz amfetaminy/ekstazy. Duża
grupa stosowała środki mieszane.

Punkt konsultacyjny stowarzyszenia
Kai Kairos udzielił w 2004 r. aż 424
konsultacje, dotyczące środków uza−
leżniających. Po pomoc zgłosiło się
w tym czasie 29 osób uzależnionych
(w 2003 roku zgłosiło się 54 pacjen−
tów). Najczęstszym problemem było
używanie amfetaminy.

W 2004 r. Komenda Miejska Poli−
cji wszczęła 63 postępowania przy−
gotowawcze, w większości z art. 48
(posiadania narkotyków). To 26 wię−
cej niż w 2003 roku. Postawiono za−
rzuty 64 podejrzanym (najczęściej
w wieku 21 – 24 lata), w tym 10 nie−
letnim. rł)

Raport stanu zagrożenia narkomanią 
Uczniowie mają łatwy dostęp do narkotyków, a miejscem zaopatrze−
nia często wymienianym jest szkoła – wynika z raportu przygotowane−
go przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

Narkotyki w szkołach
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Organizatorami byli: Urząd Miasta
Płocka, Związek Gmin Regionu Płockie−
go oraz Remondis – firma zajmująca się
odpadami m.in. na terenie Płocka. Do
dyskusji zaproszono przedstawicieli
spółdzielni mieszkaniowych i rad osiedli.

– Odpady niebezpieczne to duże wyz−
wanie dla samorządu płockiego – mówił
Jerzy Nowakowski, dyrektor Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śro−
dowiska. – Najważniejsze jest to, aby nie
trafiały one do wspólnych pojemników,
gdyż później trudno jest je wysegrego−
wać. Bo jak np. z worka ze śmieciami
„wyłowić” potłuczoną żarówkę czy roz−
lany olej?

W ubiegłym roku ZGRP przeprowa−
dził pilotażową zbiórkę odpadów nie−
bezpiecznych na dwóch płockich osie−
dlach. – Nie przyniosła ona zadowalają−
cych wyników – przyznała Katarzyna
Rogucka−Maciejowska, dyrektor biura.

Dlatego teraz UM, Remondis i Zarząd
Gmin chce stawiać na edukację. – Nie
wszyscy zdają sobie sprawę, że jedna
kropla odpadów niebezpiecznych może
skazić spory kawałek środowiska – prze−
konywał Krzysztof Michalski, dyrektor
Remondis−u.

Zaproponował on, aby spółdzielcy
zgłaszali telefonicznie do firmy, że na ich
terenie znajdują się odpady niebezpiecz−
ne. – Ponadto chcemy opracować i po−
dać do publicznej wiadomości harmono−
gram zbiórek specjalnym samochodem
– mówił. – Oczywiście, będzie to pro−
gram bezpłatny.– Akcja jest jak najbar−
dziej słuszna, ale jak zachęcić w prakty−
ce, aby indywidualne osoby segregowały
te odpady? – dopytywali spółdzielcy.
– Czy w altankach śmietnikowych usta−
wione zostaną specjalne pojemniki?

Krzysztof Michalski odpowiadał, że
mogą one stanąć ale tylko wtedy, gdy al−
tanki są zamykane. – Do pojemników nie
powinny mieć dostępu osoby nieupraw−
nione – mówił.

Dyrektorowi Remondis spodobał się
pomysł, aby co jakiś czas wspólnie
z dużymi sklepami np. Auchan czy
Kaufland organizować zbiórki odpa−
dów niebezpiecznych. Zapewnił, że
informacje o tego typu akcjach będą
podawane do publicznej wiadomości.
Prosił również prezesów spółdzielni,
aby pomogli w rozpropagowaniu se−
lektywnej zbiórki.

Dyrektor WGKiOŚ przypomniał rów−
nież, że Urząd Miasta prowadzi akcję
dla osób indywidualnych, których bu−
dynki pokryte są eternitem, zawierają−
cym azbest. – Mogą się one do nas zgła−
szać, a my bezpłatnie zdejmiemy pokry−
cie – mówił Jerzy Nowakowski.

Małgorzata Domańska

Płocczanie co roku „produkują” 35 tys. ton odpadów komunal−
nych. Aż 385 ton to odpady niebezpieczne. I to właśnie im było
poświęcone spotkanie w ratuszu, które odbyło się 15 maja. 

Wystarczy kropla

Do odpadów niebezpiecznych
zaliczamy: baterie i akumulatory
ołowiane, detergenty, odczynniki
fotograficzne, farby, tusze, farby
drukarskie, lepiszcza i żywice, sor−
benty i materiały filtracyjne (filtry),
kwasy i alkalia, zużyte chemikalia
i rozpuszczalniki, lampy fluore−
scencyjne i inne odpady zawierają−
ce rtęć, przeterminowane leki, oleje
i tłuszcze, środki ochrony roślin, zu−
żyte urządzenia elektryczne i elek−
troniczne, urządzenia zawierające
freon, ubrania ochronne i opakowa−
nia oraz drewno skażone substan−
cjami niebezpiecznymi.

Komenda Wojewódzka Policji z sie−
dzibą w Radomiu rozpoczęła rekrutację
do służby. Przyjęcia planowane są 28
sierpnia (70 osób) oraz 21 listopada (75
osób). 

Kandydaci zainteresowani służbą
w policji powinni posiadać polskie oby−
watelstwo, być niekarani, korzystać
z pełni praw publicznych, legitymować
się przynajmniej średnim wykształce−
niem oraz posiadać zdolność fizyczną
i psychiczną do służby w formacjach uz−
brojonych, podległych szczególnej dy−
scyplinie służbowej. Ponadto, mężczyź−
ni muszą mieć uregulowany stosunek do
służby wojskowej. 

Pracę w policji będzie można znaleźć
w: Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziem−
ców w Lesznowie koło Grójca, samo−
dzielnych pododdziałach prewencji
w Radomiu i Płocku lub komendach
miejskich w: Ostrołęce, Płocku, Rado−

miu i Siedlcach lub w komendach po−
wiatowych w Białobrzegach, Ciechano−
wie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu,
Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Mako−
wie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi
Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu,
Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochacze−
wie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu,
Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żu−
rominie i Żyrardowie. 

Osoby zainteresowane pełnieniem
służby w policji powinny złożyć do 31
lipca w Wydziale Kadr i Szkolenia Ko−
mendy Wojewódzkiej Policji z/s w Rado−
miu, ul. 11 Listopada 37/59, pokój 108,
następujące dokumenty: pisemne poda−
nie o przyjęcie, kwestionariusz osobowy,
odręcznie napisany życiorys, dokumenty
potwierdzające wykształcenie i kwalifi−
kacje zawodowe, zaświadczenie o nieka−
ralności oraz pisemną zgodę na przetwa−
rzanie danych osobowych. (m.d)

W dzieciństwie myślałeś, aby zostać policjantem? Teraz masz
szansę spełnić swoje marzenia.

Zostań gliną

Dziewięć czteroosobowych dru−
żyn brało udział, 12 maja w Rejono−
wych Mistrzostwach Pierwszej Po−
mocy zorganizowanych przez PCK.
Przedstawiciele płockich szkół po−
nadgimnazjalnych z powiatów: płoc−
kiego, sierpeckiego i gostynińskiego
zmagali się z częścią teoretyczną
i zadaniami praktycznymi. Np. przy
kościele na Górkach musieli sobie
poradzić z zainscenizowanym wy−
padkiem samochodowym, który dla
kierowcy zakończył się rozciętym
łukiem brwiowym, a dla pasażerki

urazem podstawy czaszki i utratą
przytomności.

Ponadto trzeba było pomóc m.in.
kobiecie z zawałem, robotnikom, któ−
rzy spadli z wysokości oraz uczestni−
kom bójki przy Farze, którzy doznali
licznych urazów ciała.

Mistrzostwa wygrał Zespół Szkół Za−
wodowych nr 2 („Elektryk” będzie re−
prezentował nasze miasto na zawodach
wojewódzkich w Warszawie). Kolejne
miejsca zajęły: Małachowianka, Zespół
Szkół Budowlanych nr 1 i Zespół Szkół
im. Leokadii Bergerowej. E.U.

Pierwsza pomoc

Sprzęt za 200 tysięcy złotych otrzy−
mała płocka policja. Zakupy sfinanso−
wano z budżetu miasta. Przekazanie
sprzętu odbyło się 22 maja w płockiej
komendzie. – Rzadko zdarza się, abyś−
my dostali tyle wyposażenia jednora−
zowo – cieszył się komendant Ryszard
Kijanowski. – Udało się zakupić
sprzęt, który poprawi jakość pracy po−
licjantów, a tym samym przyczyni się
do poprawy bezpieczeństwa w mieście. 

– To kolejny efekt dobrej współpra−
cy między samorządem a policją – mó−
wił prezydent Mirosław Milewski.
– Funkcjonariusze muszą dysponować
dobrym sprzętem, aby jak najlepiej

wypełniali swoje obowiązki. Wyniki
płockiej policji są coraz lepsze, prze−
stępczość maleje i mam nadzieję, że
tak będzie dalej.

Płoccy policjanci otrzymali m.in.:
noktowizor, poduszki daktyloskopij−
ne, radarowy miernik prędkości, la−
tarki do oświetlania miejsc zdarzeń,
mierniki do pomiaru odległości uży−
wane szczególnie podczas zdarzeń
drogowych, telewizory, komputery
wraz z oprogramowaniem, kseroko−
piarki, niszczarki, aparaty fotogra−
ficzne, kamery, faksy, drukarki, od−
twarzacz dvd oraz elektryczne ma−
szyny do pisania. (m.d.)

Komenda wyposażona
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Gorące
godziny

25 czerwca minie 30 lat od robotniczego protestu
w Radomiu, Ursusie i Płocku. Płocka „Solidarność”
przygotowuje uroczyste obchody upamiętniające tam−
te wydarzenia, a my przypominamy, jak wyglądał
tamten dzień. 

25 czerwca, godz. 6 rano

Zaskoczeni skalą i sposobem wprowadzenia pod−
wyżek artykułów spożywczych pracownicy MZRiP
„Petrochemia” od rana gromadzili się przy swoich sta−
nowiskach pracy, dyskutując o decyzji Sejmu PRL,
zatwierdzającego podwyżki. Napięcie próbowali roz−
ładować sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR Je−
rzy Galaszewski, następnie Edward Schmidt i dyr. na−
czelny kombinatu Włodzimierz Kotowski. Ich wysiłki
nie przynoszą efektu. Pada hasło: Skoro władza nie
chce przyjść do robotników, to robotnicy pójdą do
władzy – do Komitetu Wojewódzkiego PZPR i kilkuset
pracowników „Petrochemii” rusza w kierunku miasta
(więcej czytaj w kalendarium obok). Wzburzenie
płockich robotników trwa do późnych godzin wie−
czornych.

Represje 

W ramach represji za udział w robotniczej rewolcie
w Płocku pracę straciło 47 osób (21 z MZRiP, 13
z Mostostalu, 6 z FMŻ, 4 z Naftoremontu, 3 z Elektro−
montażu). Wszyscy przez kilka miesięcy pozostawali
bez pracy, natomiast po jej otrzymaniu mieli niższe
zarobki i byli pozbawieni możliwości awansu. Jacek
Pawłowicz, płocczanin i historyk IPN, uważa że re−
presje dotknęły w dużej mierze osoby przypadkowe. 
– Wydaje się, że w zasadzie jedynym kryterium były
donosy oraz sympatie i antypatie wydziałowych sekre−
tarzy PZPR – wyjaśnia Pawłowicz. 

Pozbawieni pracy, nękani wielogodzinnymi prze−
słuchaniami, śledzeni i aresztowani obawiali się kon−
taktów, które proponowały im pomoc. Ten lęk spowo−
dował, że w Płocku nie udało się stworzyć środowi−
ska, które po zakończeniu udzielania pomocy poszko−
dowanym uczestnikom protestu, kontynuowałoby
współpracę z działaczami KOR. Pomocy finansowej
udzielono 32 rodzinom, wydając na ten cel 46 000 zł
(wg. Komunikatu nr 11 KOR z 30.06.1977 r.). Uczest−
ników protestu jako „warchołów i wichrzycieli” potę−
piono podczas wielotysięcznych wieców, zorganizo−
wanych przez władze partyjne województwa płockie−
go na Placu Manifestacji (przed Teatrem Dramatycz−
nym) i przed biurowcem dyrekcji MZRiP.

Trzeba przyznać, że „Płocki Czerwiec” jest stosun−
kowo mało znany. Z jednej strony zapewne dlatego,
że skala wydarzeń i późniejszych represji nie była tak
duża jak w Radomiu, a Płock nie leży tak blisko War−
szawy jak Ursus. Z drugiej fakt, że miały tu się odbyć
za kilka miesięcy Centralne Dożynki. Władza nie
mogła „nagrodzić” swoją obecnością „miasta warcho−
łów i podżegaczy”. W „Tygodniku Płockim” ukazał
się tylko jeden artykuł („Kryminaliści prowodyrami
warcholskich wybryków”), 11 lipca 1976 r., nawiązu−
jący do tamtych wydarzeń (patrz. foto). Potem poja−
wiały się już jedynie wiernopoddańcze teksty w stylu
„listu do przywódców naszego narodu” czy „manife−
stów poparcia dla władzy ze strony społeczeństwa
płockiego” i wszystko wróciło do normy. (rł)

Dokładny kalendarz obchodów przypomnimy w na−
stępnym numerze

Skoro władza nie chce przyjść do robotników, to robotnicy pójdą do władzy – do Komitetu Wojewódzkiego
PZPR – po tych słowach rozpoczął się w Płocku marsz na Komitet Wojewódzki PZPR
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Kalendarium
6.30 – strajk podejmują pracownicy Wydziału Elektrycznego

Głównego Elektryka. Stopniowo przerywają pracę robotni−
cy kolejnych wydziałów i instalacji. Spontanicznie groma−
dzą się w stołówkach, przy kioskach.

ok. 7.30 – na specjalne żądanie załogi do protestujących wy−
chodzi sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR Jerzy Gala−
szewski. Bezskutecznie próbuje ich przekonać do słuszno−
ści przyjętej dzień wcześniej podwyżki.

ok..9.00 – do protestujących przy hali Warsztatów Centralnych,
przed bramą nr 2, dołączają pracownicy kolejnych wydzia−
łów. Tłum żąda przybycia I sekretarza KW PZPR Francisz−
ka Teklińskiego, a potem samego Edwarda Gierka. Z KW
przyjeżdża sekretarz do spraw ekonomicznych Edward
Schmidt, ale podobnie jak Galaszewski nie potrafi zadowa−
lająco odpowiedzieć na postulaty protestujących.

ok. 12.00 – strajkuje już niemal cała załoga „Petrochemii”
(oprócz pracujących w ruchu ciągłym, którego zatrzyma−
nie doprowadzać mogło do zniszczenia instalacji).

ok. 13.00 – przyjeżdża – samochodem na sygnale – z Warsza−
wy dyr. naczelny kombinatu prof. Włodzimierz Kotowski.
Jego tłumaczenia i apel o rozejście się nie przynoszą skut−
ku. Do załogi dotarła już informacja o protestach w Ursu−
sie i Radomiu. Pada propozycja: „skoro władza nie chce
przyjść do robotników, to robotnicy pójdą do władzy – do
Komitetu Wojewódzkiego PZPR”.

ok. 15.00 – ¬¬ ok. 500 pracowników „Petrochemii” wyrusza
spod bramy nr 2 w kierunku gmachu KW. Podczas prze−
marszu dołączają kolejne osoby, są wśród nich matki
z dziećmi i osoby starsze. Według relacji J. Chmielewskie−
go i H. Kamińskiego w pobliżu skrzyżowania ulic: Tysiąc−
lecia i Kobylińskiego tłum liczy już ok. 3 000 osób. Śpie−
wano hymn narodowy, Rotę i Międzynarodówkę. Po doj−
ściu do ul. Tumskiej pochód rozdziela się na dwie części.
−− Większość rusza w kierunku ul. Kościuszki, pod Komi−
tet Wojewódzki, pozostali pod Komendę Miejską MO przy
ul. 1 Maja

ok. 17 – 17.30 – tłum dotarł pod gmach KW PZPR.
ok. 18 – ®®  do budynku wpuszczona zostaje kilkuosobowa de−

legacja, z którą rozmawia I sekretarz KW PZPR Franciszek
Tekliński. Po spotkaniu z reprezentacją załogi wychodzi na
balkon i próbuje namawiać protestujących do rozejścia
się. W stronę wejścia do Komitetu Wojewódzkiego posy−
pały się monety. Część protestujących, zdezorientowana
i wprowadzona w błąd myśli, że to Tekliński rzucił w ich
stronę pieniędzmi. Z tłumu padają obelgi pod adresem
partii i jej przywódców oraz okrzyki „Chcemy chleba”.

ok. 18.30 – do protestujących zwraca się – wezwany pilnie do
komitetu – dyr. Fabryki Maszyn Żniwnych Czesław Stygar.
Mówi o tym, że załoga fabryki pracuje i nie przyłączyła się
do manifestacji. „Idziemy pod fabrykę, niech się do nas
przyłączą!” – woła część demonstrantów i rusza w kierun−
ku zakładu przy ul. Otolińskiej. Zaskoczony obrotem wyda−
rzeń Stygar wsiada do samochodu i wraca do FMŻ.

ok. 19.15 – ¯̄ przepychanka ze strażnikami przed portiernią
FMŻ. Wśród demonstrantów rozpowszechniana była plot−
ka, że pracownicy Fabryki są przetrzymywani w zakłado−
wych halach siłą lub szantażem. Wybito kilka szyb w bu−
dynku.

ok. 20.00 – wobec oporu strażników i braku zainteresowania ze
strony pracowników FMŻ tłum postanawia wrócić pod gmach
KW. Na placu pod zakładem pozostaje kilkadziesiąt osób.
Informacja o cofnięciu podwyżki dotarła do maszerujących
w pobliżu jednostki wojskowej przy ul. Kilińskiego. Wię−
kszość rozchodzi się do domów. Pozostali (przede wszyst−
kim młodzież) idą dalej, ulicami Padlewskiego i Sienkiew−
cza. Niespełna stuosobowa grupa demonstrantów oddzie−
la się od pochodu i – nie wiadomo w jakim celu – ul. Ja−
chowicza rusza w stronę dworca PKS. Tam skutecznie roz−
prasza ją grupa zomowców ze Zgierza.

ok. 20.30 – demonstranci przy ul. Kościuszki obrzucili kamie−
niami radiowóz milicji, z którego przez głośnik nawoływa−
no do rozejścia się

ok. 21.00 – ZOMO atakuje pozostałych, maszerujących w pob−
liżu zakładu karnego. Rozpoczęło się bicie i wyłapywanie
poszczególnych osób. 
Manifestanci próbują wedrzeć się do budynku KW PZPR, ale
zostają wypchnięci przez przebywających w nim pracowni−
ków i funkcjonariuszy SB i MO ubranych po cywilnemu. Wy−
bito okna na parterze i nawoływano do podpalenia gmachu.

po 22.00 – ostateczne rozproszenie tłumu i „przywrócenie ładu
i porządku” w Płocku (opr. rł)

na podst. J. Pawłowicza, Czerwiec’76 w Płocku
[w:] Czerwiec 1976. Spory i refleksje po 25 latach 
pod red. P. Sasanki i R. Spałka, IPN W−wa 2003) 
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K
uria Diecezjalna w Płocku
otrzymała je ze Zintegrowa−
nego Programu Operacyj−
nego Rozwoju Regionalne−

go (działanie 1.4 – Dziedzictwo Naro−
dowe i Turystyka). Stanowią zabezpie−
czenie 75 proc. planowanych kosztów
remontu. Reszta to środki własne.

Budynek opactwa pobenedyktyń−
skiego jest wpisany do rejestru zabyt−
ków jako „Zespół dawnego opactwa
benedyktyńskiego z reliktami zamku”
podobnie jak cały obszar wraz z Do−
mem pod Trąbami (uznanym za zaby−

tek jako: „Zespół urbanistycz−
no−architektoniczny oraz war−
stwy kulturowe miasta Płoc−
ka...”)

Zakres prac jest ogromny.
– Wymiana wszystkich insta−
lacji; elektrycznej, kanaliza−
cyjnej, grzewczej, p.poż, od−
gromowej oraz systemów
alarmowych i instalacja kli−
matyzacji – wymienia ks.
Marek Makowski – diecezjal−
ny ekonom. To może pochło−
nąć ponad połowę środków.
Do tego należy dodać wymia−
nę stolarki, odwodnienie
i osuszenie budynku.

Sztuka i rzemiosło

Być może uda się odtworzyć cele
mnichów, które byłyby nawiązaniem
do czasów obecności w Płocku zakonu
monastycznego, a w miejscu, gdzie
kiedyś był kościół św. Wojciecha po−
kazać nie eksponowane dotąd z powo−
du braku miejsca, portrety biskupów
płockich i komplet „Madonn z poezji
polskiej” Wiesławy Kwiatkowskiej.

Ks. Stefan Cegłowski, dyr. diece−
zjalnego Wydziału Budownictwa
i Sztuki Sakralnej nie ma jednak złu−
dzeń, że uda się w pełni odtworzyć kli−
mat XVII, XVIII−wiecznego zakonu,
nie mówiąc już o XII czy XIII−wiecz−
nym. – Zresztą nie jest naszym celem
kreowanie tej historii – dodaje. 

Nowe muzeum w opactwie będzie
doskonałym miejscem na pokazanie
tego, czego ze względu na ograniczoną
powierzchnię nie można pokazać
w Muzeum Diecezjalnym (tylko ok.
25 proc. zbiorów jest na ekspozycji
stałej) oraz tego, co kryje katedralny
skarbiec i biblioteka. 

Ks. Cegłowski i ks. Makowski wy−
mieniają kilka głównych działów: rę−
kopiśmienniczy, rzemiosła artystycz−
nego – szczególnie złotnictwa, rzeźby
ludowej oraz tkanin.

Z manuskryptów zostałyby przenie−
sione z Muzeum Diecezjalnego m.in.:
Biblia Płocka z pierwszej połowy XII
w., Perykopy ewangeliczne z ok.
1160 r., Graduały z XIII, XIV i XVI w.
i Akt lokacyjny miasta Płocka z 1237 r. 

Rzemiosło artystyczne reprezentowa−
łyby: pastorały, wyroby z kości słonio−
wej, krucyfiksy, misy norymberskie,

kielichy i monstrancje ze skar−
bca katedralnego. – Przyzwoitej
ekspozycji w jednej sali, jako
najcenniejszy zabytek, mogłaby
się doczekać Herma św. Zyg−
munta czy Kielich Konrada
Mazowieckiego – opowiada ks.
Stefan Cegłowski.

Zbiór ciekawych ornatów
z fundacji księcia Karola Fer−
dynanda Wazy, syna Zygmun−
ta III, a także ornaty z pasami
kontuszowymi trafiłby do dzia−
łu tkanin. 

W dziale sztuki pokazane
zostaną ludowe rzeźby oraz
obrazy z bocznych ołtarzy
i zasów, które obrastają ku−

rzem na kościelnych strychach w całej
diecezji. – W latach 1926 – 1939 za
sprawą ks. Aleksandra Dmochowskie−
go i ks. Władysława Turowskiego doko−

nana została wielka inwentaryzacja
zbiorów, dzieł sztuki w kościołach na−
szej diecezji – mówi ks. Cegłowski.
– Planujemy zrobić podobną, choć mo−
że nie na taką skalę. Renowacją istnie−
jących i pozyskanych zbiorów zajęłaby
się utworzona w opactwie pracownia
konserwatorska. 

Turystyka i oświata

Poza tym powstałyby dwie sale au−
diowizualne do prowadzenia lekcji z hi−
storii sztuki, początków piśmiennictwa
oraz wiedzy o kulturze Mazowsza.

Otwarte zostałoby wejście na mury
obronne, wieżę szlachecką i zegaro−
wą (planowany jest łącznik między
nimi). 

Koncepcja nowej ekspozycji nie jest
zamknięta, a Kuria otwarta jest na
współpracę z kolekcjonerami, hobby−
stami oraz z osobami, które chciałyby
współtworzyć wizerunek nowego mu−
zeum. – Jeśli ktoś miałby ciekawą wi−
zję, np. odtworzenia narzędzi tortur
w wieży szlacheckiej (kiedyś służyła
do przetrzymywania niepokornych
szlachciców) możemy się nad tym za−
stanowić – dodaje ks. Cegłowski.
Współpraca kontynuowana będzie
również z Muzeum Mazowieckim.

Proponowane jest stworzenie „karty
muzealnej”, czyli zbiorowego biletu,
który upoważniałby do zwiedzania
wystaw we wszystkich placówkach
muzealnych w Płocku.

Oficyna 

Warto dodać, że projekt przewiduje
również odrestaurowanie wspania−
łych gotyckich piwnic (mających bli−
sko 5 m wysokości), które skrywa
oficyna za Domem pod Trąbami. Sa−
ma oficyna została formalnie uznana
za obiekt nie nadający się do remontu

i użytkowania. Dlatego zostanie zbu−
rzona i zastąpiona nadbudowanym
nowym obiektem o charakterze usłu−
gowo−administracyjnym. Tu powsta−
nie dom obsługi turysty z restauracją
i kawiarnią.

Kiedy muzeum otworzy swoje pod−
woje? Być może jeszcze w 2008 roku. 

Wkrótce powinien zostać wyłonio−
ny wykonawca remontu. Zasadnicze
prace remontowe przewidziane są na
dwa lata. – Pozostanie jeszcze urzą−
dzenie ekspozycji (poszczególne dzia−
ły Muzeum będą sukcesywnie otwie−
rane). Trzeba też wziąć pod uwagę
konieczność konserwacji wielu dzieł
sztuki – dodaje ks. Cegłowski. (rł)

Są już pieniądze na przebudowę opactwa pobenedyktyńskiego oraz oficyny przy Domu Pod Trąbami. To blisko 4,9 mln zł.

Kielich – dar Karola 
Ferdynanda Wazy

Benedyktyni jako kapelani książęcy
czy też misjonarze mogli osiedlić się
w Płocku już pod koniec X lub na pocz.
XI w., kiedy nie był on jeszcze biskupią
stolicą. Podobno przed 1015 r. – we−
dług miejscowej legendy – sprowadził
ich do Winiar nad Wisłą Poraj – brat św.
Wojciecha. Na zamek płocki mieli prze−
nieść się dopiero po tym, jak pogańscy
Prusowie spalili ich klasztor. Wiadomo,
że byli tu już w XII wieku. Byli członkami
kapituły katedralnej. Prowadzili szkołę.
Obsługiwali siedem probostw, m.in.
w Rawie i Łętowie. Założyli miasta
w Przybyszewie (gdzie rozpowszechnili
hodowlę ogórków) i Wyśmierzycach.
Liczba zakonników razem z proboszcza−
mi wahała się w ciągu wieków od 6 do

16. W 1530 r. było ich tylko 6, żyjących
zresztą w nędzy, do której doprowadziła
ich w dużej mierze polityka narzucania
przez królów opatów tytularnych, którzy
trwonili zakonne majątki. Od 1709 r.
opactwo płockie wchodzi w skład zgro−
madzenia polsko−benedyktyńskiego.
Zaczyna się ożywiona wymiana zakon−
ników między opactwami, wzrasta po−
ziom wykształcenia. Od 1781 r. bene−
dyktyni obejmują na prośbę bp płockie−
go Michała Poniatowskiego szkoły
w Pułtusku. W listopadzie 1864 r. ostat−
ni klasztor benedyktyński w Polsce do−
sięga kasacja cara Aleksandra. Płocki
klasztor otoczono w nocy wojskiem,
zbudzono zakonników i wywieziono ich
do Warszawy. Po 1867 r. dawny kościół

św. Wojciecha przerobiono na mieszka−
nia. Do tych celów opactwo wykorzysty−
wane było również po II wojnie świato−
wej. Od 1973 do 2004 r. mieściło się tu
Muzeum Mazowieckie.

Rękopis Reguły Św Benedykta z roku 1129
w przechowywany w British Museum

Czekamy 
na ciekawe 

pomysły

Benedyktyni w Płocku 
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Wieża, w której mieści się dzwonnica, zbudo−
wana została razem z zamkiem ok. 1360 roku za
Kazimierza Wielkiego. Dzwony katedralne prze−
niesione zostały do niej w 1492r. i wtedy prawdo−
podobnie został zamontowany zegar toruńskiego
zegarmistrza Fabiana Papelborna. Od tamtej pory
wieża ta jest zwana wieżą zegarową. W tej wieży
(dzwonnicy) według wizytacji kanonicznych
z 1741 i 1774r. zawsze znajdowało się sześć
dzwonów, o czym pisze arcybiskup J.A. Nowo−
wiejski w Monografii Historycznej Płock. Pier−
wszy dzwon – najważniejszy a zarazem najwię−
kszy – nosił nazwę św. Zygmunta (patrona nasze−
go miasta).

W dzwon ten uderzano (według statusów kapi−
tulnych) na uroczystości kościelne: Chrystusa Pa−
na, N.M.P, patronów i apostołów oraz śmierć osób
duchownych. Po dzwonieniu wieczornym na
Anioł Pański, uderzano dziewięć razy sercem
dzwonu w odstępach jednominutowych, na pa−
miątkę poległych pod Warną w 1444 roku. 

Dzwon z XV wieku zastąpił inny, odlany
w Gdańsku w XVII wieku a w 1894r. w Płocku, za
biskupa Nowodworskiego, został znów przelany
i trwał aż do 22 maja 1918 roku. Wtedy to Niem−
cy dopuścili się rabunku dzwonów, o czym pisze
w swych pamiętnikach Maria Macieszyna – nau−
czycielka i publicystka, która zapisała się złotymi
głoskami w kartach historii naszego miasta. Oto
fragmenty z jej pamiętnika:

22−go maja 1918 r. w południe rozeszła się
wieść, że Niemcy zabierają dzwony katedralne.
Wyszłam zobaczyć, co się dzieje. Przed dzwonni−
cą i na końcu wszystkich dróg i ulic ku niej wio−
dących stali żołnierze z karabinami, nikogo do
dzwonnicy nie dopuszczając. Po Rynku Kano−
nicznym, około katedry i po Tumskiej Górze cho−
dzili ludzie, zbierając się w gromadki. Szczegól−
niej dużo było dzieci. Słychać było uderzenia i ję−
ki rozbijanych dzwonów. Ludzie patrzyli na wie−
żę, w której się coś strasznego i niesłychanego
działo. Do wieży wpadali kolejno żołnierze, to
z piłą, to z postronkami. Zdawało się, że dzwon
żyje, że zadają mu jakieś okropne męki, a on ję−
czy, skarży się i wzywa pomocy. Nie wiem, czy
gdzie dzwon jaki był tak kochany i czczony, jak
nasz „Zygmunt”. Gdy rozległ się jego uroczysty
głos w niedzielę lub święto, każdy słuchał ze
wzruszeniem i powagą. „Zygmunt! Zygmunt!”
– mówiono, radując się jego dźwiękiem. A wie−
czorem o zmroku, gdy wydzwaniał 9 uderzeń za
poległych pod Warną, zdawało się, że nie można
zakończyć dnia tego bez tego uroczystego wezwa−
nia do uczczenia rycerzy z przed pięciu wieków.
„Zygmunt” był taką świętością, że wszyscy łudzi−
li się, iż Niemcy nie będą śmieli targnąć się na
niego. Nawet dzieci ze szkółek elementarnych,
które mieszczą się chwilowo u stóp wieży w daw−
nym gmachu pobenedyktyńskim, biegając niespo−
kojnie, mrówki, wznosząc główki w górę wołały,
jak do kogoś żywego: „Zygmunt, Zygmunt! nie
daj się!” Czekały pełne wiary, że Zygmunt uczy−
ni coś takiego cudownego, co go ocali. I ducho−
wieństwo nic nie wskórało. Na wszelkie przełoże−
nia mówili Niemcy: „Właśnie Zygmunt. Metal
jest najlepszy!”…

Na świecie jakby wszystko poszarzało. Zieleń
majowa przywiędła, słońce pociemniało, ludzie
byli jacyś szarzy, nie było słychać ani ich kroków,
ani ich głosów, tylko te jęki z mroków wieży wy−
chodzące. O Zygmuncie! Czyż to naprawdę ostat−
nie twe dźwięki? Czy nigdy, już nigdy nie przemó−
wisz do nas? 

Nad wieczorem z okna wieżowego wyrzucono
część dzwonu na bruk. Zalśnił jak srebro i padł

z hukiem, aż kamienie wyskoczyły w górę na
wzrost człowieka, a ziemia wzbiła się słupem pyłu.
Jak iskry odskoczyły drobne odłamki dzwonu na
wszystkie strony. Za chwilę padła druga część. Ze−
wsząd zbiegła się ciżba ludzi do tych poświęco−
nych szczątków. Każdy, kto mógł, chwytał odpry−
ski dzwonu: jedni jako zbożną pamiątkę, inni
–handel sobie z nich czyniąc. Służąca pewna mia−
ła kawałek wielkości śliwki. Dawali jej zań niema−
ło marek, ale dziewczyna nie chciała sprzedać.
Postanowiła przechować go i oddać, gdy nowy
dzwon lać będą, aby w nim znalazło się choć ka−
wałek Zygmunta.

Są i czyny bohaterskie, które z podziwem jedni
drugim opowiadają. Bohaterami są mali chłopcy.
Oto 20 z nich zakradło się przez ogród biskupi do
wieży, podczas gdy inne dzieciaki sprzeciwiały się
stojącemu na warcie u wrót żołnierzowi. Już po−
niewczasie straż zmiarkowała, co się stało. Biegną
Niemcy szukać chłopców – nie ma ich ani śladu,
bo chłopaki znają wszystkie lochy i skrytki starej
wieży. Ściągnęli Niemcom z pod rąk kawał dzwo−
nu i ukryli go w piwnicy, o której nikt nie wie. 

Albo znów 6 chłopców zakradli się na wieżę,
chwycili ucho od dzwonu tak wielkie, że ledwie
udźwignąć go mogli. Zanim Niemcy się spostrze−
gli, uciekli z „uchem” i ukryli go dobrze. Będzie
do nowego dzwonu.

Przejdą lata – z dzieci tych ludzie wyrosną. Ale
dzień, kiedy Niemcy dzwony zabierali, utkwi nie−
zatartym śladem w ich pamięci. O dniu tym opo−
wiadać będą dzieciom, wnukom. Tak pamięć
o krzywdach doznanych przechodzi z jednego po−
kolenia na drugie.

We wrześniu 1922 roku miasto usłyszało
dźwięk nowych dzwonów, dzięki ofiarności i hoj−
ności społeczeństwa naszego grodu. Ofiary na no−
we dzwony katedralne składały osoby prywatne,
stowarzyszenia oraz młodzież akademicka, która
nie była obojętna wobec historii tego miasta. 

I tak klasa 4−ta szkoły ćwiczeń przy seminarium
nauczycielskim ofiarowała 3500 marek. Kurs III−
go Seminarium Nauczycielskiego Męskiego 2450
marek, młodzież parafii Andrzejewskiej ofiarowa−
ła 8500mk, Stowarzyszenie młodzieży polskiej
w Skołatowie 5100mk, Stowarzyszenie młodzieży
z Chociszewa 5200mk, młodzież parafii Żałe
8400mk. 

To tylko kilka przykładów i nie sposób wymie−
nić wszystkich, ponieważ lista jest bardzo długa. 

Nie bez powodu naświetlam postawę młodzieży
w tamtych czasach, bo to do młodzieży akademic−
kiej – i nie tylko – kieruję apel o ufundowanie no−
wego dzwonu „św. Zygmunta”, który w 1941 ro−
ku wraz z innymi dzwonami Niemcy przetopili na
armaty, a którego do dnia dzisiejszego nie ma.
Osobiście czułbym się zaszczycony gdyby mło−
dzież zaprosiła moją skromną osobę do współpra−
cy, abym mógł choć minimalną cząstkę wkładu
wnieść w to przedsięwzięcie i w ten sposób zapi−
sać się w kartach historii naszego miasta 

Na dzwonnicy znajduje się dzisiaj pięć dzwo−
nów: 

1. św. Stanisława o wadze 700 kg. 
2. św. Jakuba, którego rodzicami chrzestnymi

są: Kornelia Ditman i A. Drętkiewicz (ufundowa−
ło go miasto Darmstadt).

3. św. Faustyna o wadze 220 kg. rodzicami
chrzestnymi są: pan Janczewski z żoną oraz pan
Konrad Jaskóła z żoną

4. św. Stanisława Kostki o wadze 280 kg. rodzi−
cami chrzestnymi: H.Gronkiewicz−Walz z mężem
oraz państwo Wenwda i Józef Gutowscy.

5. Bezimienny o wadze 120 kg.
Rajmund Klaus

Był taki dzwon! 
*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*

Dr Andrzej Kunert z IPN blisko dwie go−
dziny snuł wzruszającą opowieść o naj−
nowszej historii Polski i o trudnościach,
jakie mają cudzoziemcy i młodzież w jej
zrozumieniu

Polska na ławie
oskarżonych

Wystawa, którą przez dwa tygodnie można było
oglądać w Książnicy Płockiej, po raz pierwszy zo−
stała otwarta przed rokiem w Pałacu Kultury i Nau−
ki w Warszawie. Wówczas wiersz Kazimierza Wie−
rzyńskiego przypomniał aktor Michał Żebrowski. 
– To nie była zwykła recytacja. Część zebranych
zwróciła uwagę, że zrobił to w sposób wyjątkowy –
mówił dr Kunert. Dziadkiem Żebrowskiego był bo−
wiem Franciszek Urbański, jeden z „Szesnastu” są−
dzonych w pokazowym procesie moskiewskim (16−
21 czerwca 1945 r.) 

– To nie „szesnastu” siedziało wówczas na ławie
oskarżonych, ale całe Polskie Państwo Podziemne.
Sowieci oskarżali naród polski – tłumaczył Kunert,
który proces sprzed 61 lat i zbrodnię katyńską uwa−
ża za dwa wielkie kłamstwa dwudziestowiecznej
Europy.

To miał być wykład o procesie „Szesnastu”. Ale
zdaniem dr Kunerta nie sposób o nim mówić, kiedy
się nie zrozumie całej bolesnej i trudnej drogi od
września 1939 do czerwca 1945. W 1939 roku Pol−
ska była natchnieniem Europy i świata. Sześć lat
później – najwierniejszym sojusznikiem, któremu
nie dano prawa głosu. 

– Kiedy pytają mnie zagranicą, na czym polega wy−
jątkowość wojennych losów Polski, to tłumaczę

to tak: byliś−
my najwier−
n i e j s z y m
aliantem, któ−
ry tworzył koa−
licję od począt−
ku, bił się na
w s z y s t k i c h
frontach II woj−
ny światowej,
zawsze po tej
samej stronie.
I kiedy kończy
się ona zwycię−
stwem koalicji to

Polska traci połowę terytorium i 20 proc. ludności
– tłumaczył dr Kunert. – I oni wtedy zaczynają rozu−
mieć to polskie uczulenie na pewne fakty i współczes−
ne wydarzenia. 

Niewielu pamięta, że to George Orwell – wybitny
pisarz i antykomunista – nazwał porozumienie nie−
miecko – sowieckie z 1939 r. czwartym, a uchwały
teherańskie – piątym rozbiorem Polski.

Przez następne kilkadziesiąt lat ta prawda w świe−
cie nieco się zatarła, ale Kunert uważa, że coraz czę−
ściej, właśnie zagranicą, wraca się do tamtych wy−
darzeń. – Półtora roku temu byłem w Turynie na
pięknej wystawie o Powstaniu Warszawskim, przy−
gotowanej przez samych Włochów. Z kolei na wysta−
wie w Strasburgu (tym razem przygotowanej przez
Polaków), gdzie przyszli sami miejscowi, tamtejszy
burmistrz powiedział: jestem z wykształcenia histo−
rykiem i nigdy nie ulegało dla mnie wątpliwości, że
Polska jest matką współczesnej Europy.

Komentarz dr Kunerta był wstępem do przygoto−
wanej przez niego i jego współpracowników z Insty−
tutu Pamięci Narodowej wystawy. Składa się na nią
kilka plansz podzielonych tematycznie (m.in. Głos
Moskwy, Proces, Zaginieni, Zaproszenie, Skazani,
Epilog) oraz 16 biogramów ze zdjęciami, listami,
dokumentami i wspomnieniami bohaterów mo−
skiewskiego procesu. (rł)
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*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*

Zmiany w ustawie wychodzą naprze−
ciw dwóm ostatnim orzeczeniom Trybu−
nału Konstytucyjnego. Chodzi o przepi−
sy, które umożliwiały części zarządów
utrudnianie uzyskania przez spółdziel−
ców prawa odrębnej własności swoich
mieszkań, mimo że pokryli oni całkowi−
te koszty budowy swych lokali. 

Po zmianach obowiązywać mają
m.in. ceny nominalne w rozliczeniach
członków za inwestycje na podstawie ra−
chunku kosztów, obowiązek niezwłocz−
nego wykupu (z bonifikatą) dzierżawio−
nych gruntów na własność, by ustana−
wiać prawo własności odrębnej spół−
dzielcom, jako standard. 

Czym jest prawo własnościowe do
lokalu spółdzielczego? Jego definicja
brzmi: – ograniczone prawo rzeczowe do
lokalu. Prawo własnościowe przyznaje
spółdzielcy (osobie fizycznej) niektóre
przywileje, jakie posiada właściciel
(spółdzielnia – osoba prawna), ale nie da−
je mu majątku. Ma on tylko przydział lo−
kalu i prawo do dziedziczenia i sprzedaży
i to jest mylące. Brzmi podobnie jak dla
własności, ale jest różnica. Co różni pra−
wo własnościowe, by mogło dorównać
własności? – przybliża to prosty schemat.

Przede wszystkim brak „rzeczy” = lo−
kalu i innych pomieszczeń wraz gruntem
(jest przydział lokalu tzn. do użytkowa−
nia), za to aż w nadmiarze jest odpowie−
dzialność, bo zbiorowo odpowiada się
za skutki uchwał i decyzji w spółdzielni,
a więc też za nieznane kredyty. Te przy−
wileje własnościowe zgodnie z umową
spółdzielca może też utracić. I to właśnie
dowodzi tezie.

Właściciela wpisanego w Księgę
Wieczystą, spółdzielnia nie mogłaby
pozbawić własności. Wpis w dziale
własności w KW jest nie na niego. Lokal
jest własnością spółdzielni, a spółdzielca
użytkuje go na przyznanych mu pra−
wach spółdzielczych. Stąd też nazwa:
„spółdzielcze ograniczone prawo rze−
czowe”. Kto ma założoną na tę okolicz−
ność KW, niech sprawdzi jak brzmi jego
zapis w dziale własności. Wiele zamętu
w głowach ludzi uczyniono możliwością
założenia KW dla samych przywilejów,
a nie majątku członka. KW oznacza
uwiecznienie właściciela majątku, stąd

posiadacze prawa własnościowego
z KW do dziś nie mają własnego mająt−
ku mieszkania.

Płockie SOS uczestniczy w podkomi−
sji sejmowej ds. zmiany ustawy i stąd
pierwsze informacje. Nowelizacja usta−
wy nie pozbawia nikogo posiadanego
prawa własnościowego, jedynie zakazu−
je spółdzielni dalszego jego ustanawia−
nia i umożliwia każdemu zmianę na
własność pełną. Jeśli ktoś byłby przeko−
nany, że dotychczasowe kolektywne
prawo własnościowe jest dla niego wy−
starczające, to martwić się nie musi.
Zmiana z ograniczonego na pełne prawo
własności może dokonać się jedynie na
podstawie wniosku do spółdzielni. Róż−
nica jest tylko taka, że teraz można to
uczynić taniej, a po 2007 r. – za dodatko−
we 20 tys. zł. (22% podatku VAT). Czy−
li już nie każdy będzie to mógł uczynić,
jeśli zbyt późno zrozumie). 

Co do gruntów, to planuje się obo−
wiązek niezwłocznego (po otrzymaniu
wniosku) przystąpienia spółdzielni do
podziału na nieruchomości jednobudyn−
kowe oraz bez zwłoki wystąpienie za−
rządu do gminy o wykup tych działek.
W Płocku są bowiem spółdzielnie, które
od 2001 r. jeszcze nie dokonały podzia−
łów gruntów (w 2005 r. minął termin na
wniosek spółdzielni o zwrot z budżetu
kosztów podziału), podczas gdy Rada
Miasta uchwaliła bonifikaty: 99% dla
mieszkań i 90% dla innych lokali. 

Mieszkania w budynkach, będących
niegdyś zakładowymi, mają być sprze−
dawane po takiej cenie, po jakiej spół−
dzielnia je nabyła. A więc nowe przepisy
spółdzielcze mają szansę wyrażać się
Prawem, a spółdzielnia mieszkaniowa –
stać się najlepszą z form dla zrzeszonych
właścicieli. Dziś spółdzielca nie może
ogarnąć swoich praw, wyrażanych za
pośrednictwem przedstawicieli w niejas−
nym konsorcjum. 

Bliższe informacje można uzyskać na
spotkaniach otwartych SOS. Najbliższe:
8. i 22 czerwca w Miejskim Cen−
trum R.P.S. przy Misjonarskiej 22. Po−
moc indywidualna dla członków SOS –
w czwartki o godz. 16 w Biurze PiS przy
Starym Rynku 4. Tadeusz Borowicki 

Prezes Oddziału SOS 

Planowane zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkanio−
wych eliminują ceny rynkowe w rozliczeniach spółdzielczych
oraz wycofują ograniczone rzeczowo „prawo własnościowe”

Prawo własnościowe 

W niedzielę, 21 maja, przy płockim
nabrzeżu zacumowała łódź Wikingów;
nie dokładnie taka jak przed wiekami
lecz kopia jej słowiańskiej przeróbki.
W XII wieku bowiem, Słowianie bu−
dowali swoje łodzie wzorując się na
tych, używanych przez ówczesnych
wilków morskich. I podróżowali nimi
po wielu rzecznych szlakach handlo−
wych aż do Odessy.

Podróż szlakiem Wikingów – od
Fromborka do Odessy – postanowiła
powtórzyć grupa miłośników historii
i żeglarskiej przygody (3 Niemców i 4
Polaków) pod wodzą podróżnika Henry−
ka Wolskiego. Ekspedycja Wiking 2006
ruszyła 8 maja z Gdańska. Żeglugowy
szlak prowadzi przez Frombork, Elbląg,
Malbork, Gniew, Grudziądz, Byd−

goszcz, Toruń, Włocławek, Płock, War−
szawę, Puławy, Kazimierz, Jarosław,
Przemyśl. Potem 60−km przeprawa lą−
dem do Dniestru i dalej przez Ukrainę,
Mołdawię aż do Morza Czarnego. Stam−
tąd Wikingowie mieli już otwartą drogę
do Istambułu dawnego Bizancjum, zwa−
nego przez nich Miklagard.

O podróży i Wikingach opowiadał
w niedzielę wieczorem w Domu Darm−
stadt kpt. Henryk Wolski, który odbył
już kilka podobnych wypraw m.in.
w 1994 roku „Śladami Wikingów od
Rygi do Odessy”, w 1999 roku „Ślada−
mi średniowiecznych kupców sło−
wiańskich”, w 2003 roku rejs z Nor−
wegii na Islandię i Grenlandię (zam−
knięcie klamry wokół Bieguna Pół−
nocnego). (j)

Wikingowie w Płocku
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Zostawić „Przedwiośnie”

Nawiązując do ewentualnej zmiany
nazwy kina „Przedwiośnie”, chciałbym
przypomnieć, że nazwa ta funkcjonuje
od 1945 – 1946 roku. Tu w grudniu
1947 roku odbyła się premiera filmu pt.
„Zakazane piosenki”. W „Przedwiośniu”
były komplety widzów na „Ostatnim eta−
pie, „Przeminęło z wiatrem”, „Titanicu”
itd. Tu odbywały się okolicznościowe
imprezy – akademie i inne uroczysto−
ści. W tej sali śpiewał M. Fogg, I. San−
tor i inne gwiazdy polskiej piosenki.

Już raz około 1960 roku jakiś „roz−
tropek” przemianował Stary Rynek na
Plac Marcelego Nowotki. Nazwa się nie
przyjęła a Płock był jednym z nielicz−
nych miast, w których ratusz nie stał
przy rynku. Nazwę Stary Rynek przy−
wrócono w 1987 roku.

Zostawmy „Przedwiośnie” i zajmij−
my się pilniejszymi sprawami np. dosa−
dzeniem między starymi kasztanowca−
mi na Wzgórzu Tumskim nowych
drzew, bo ze starych wiele kończy już
swój żywot. Jan Szymański

z redakcyjnej poczty��

Pod hasłem „Wielka majówka”, 5
maja, odbył się festyn rodzinny zorga−
nizowany przez Klub Osiedla Dwor−
cowa PSML.

Dzieci uczestniczyły w różnych kon−
kursach m.in. plastycznym (malowanie
na asfalcie), jedzenia w parach wafli na
czas, malowania twarzy oraz tanecz−
nym. Ponadto atrakcją były dwie dmu−
chane zjeżdżalnie, riksze, maszyna do
rzutu lotkami. Posilić się można było
kiełbaską z grilla i słodyczami.

Na maluchy czekały drobne upo−
minki współfinansowane przez Urząd
Miasta. E.U.

Majówka przy Chopina
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Kazimierz Kutz, obecnie senator nie−
zależny, podczas wizyty w Towarzy−
stwie Naukowym Płockim w marcu
2005 roku powiedział, że na obrady
swojej izby spogląda okiem reżysera,
wszędzie dostrzegającego materiał na
potencjalny scenariusz. Gdyby znalazł
się w tymże miejscu 17 maja roku na−
stępnego, poczułby się może jako reży−
ser programu rozrywkowego w stylu hi−
storycznych już monologów Jerzego
Ofierskiego alias sołtysa Kierdziołka.
Goszczący wówczas w TNP Lech Wa−
łęsa, były prezydent RP noblista poko−
jowy, objawił bowiem podobnie przaś−
ny typ humoru i równie nieskompliko−
wany sposób postrzegania – złożonych
na ogół – spraw tego świata. Oświad−
czył mianowicie, że jeszcze jako szerzej
nieznany działacz związkowy miał da−
lekosiężny plan wyprowadzenia Polski
z Układu Warszawskiego, w sierpniu
1980 roku, jak Piłsudski [sic!], trafił
w swój czas, a kiedy Polska znajdzie się
w prawdziwym kryzysie, znów chwyci
za ster nawy państwowej. W rozmowie
z Clintonem walił pięścią w stół jako
patriota, braci Kaczyńskich w Belwede−
rze rozstawiał po kątach, z Janem Pa−
włem II był niemal zaprzyjaźniony.

Największy polityk wśród elektry−
ków czy może największy elektryk
wśród polityków? 

W kaskadach szumnej a koślawej
retoryki o epokowej roli sierpniowego

przełomu i Opatrzności, utonęła gorz−
ka prawda o nikłych sukcesach jego
prezydentury, jałowości dwóch kaden−
cji Kwaśniewskiego i żałosnej wy−
przedaży solidarnościowego dziedzic−
twa. Znamienne zresztą, że niektóre
pytania, dotykające tych trudnych
spraw przywódca epokowego strajku
zignorował. 

Atmosfera spotkania, prowadzone−
go przez dziennikarzy „Gazety na Ma−
zowszu”, mimo historycznego splen−
doru gościa, była bez mała familiarna
– głównie dzięki jego swojskiej cha−
ryzmie i temperamentowi gawędzia−
rza. Bo i cóż prostszego niż obraz
świata, którego fundamentalne napię−
cia łatwo rozładowuje czarodziejski
dotyk Hiperelektryka – bliskiego nam
tak dalece, że jako były Prezydent i la−
ureat najbardziej prestiżowej nagrody
międzynarodowej, zarabia tylko (?)
trzy tysiące złotych miesięcznie (gdy
jego żona wydaje pięć)...

Jakkolwiek kontrowersyjne byłyby
czyjekolwiek odczucia po tym spotka−
niu, trzeba przyznać, że po raz pier−
wszy gościliśmy w TNP noblistę, bę−
dącego zarazem ikoną rodzimej histo−
rii, a urodzonego – jak sam na począt−
ku podkreślił – na terenie miejscowej
diecezji, gdzie bierzmował go świetla−
nej pamięci biskup Zakrzewski.
I choćby dlatego był to wieczór waż−
ny. A.D.

HIPERELEKTRYK w TNP 

19 maja na kameralnej i przesympa−
tycznej uroczystości w ciechomickiej
filii bibliotecznej spotkały się dwa po−
kolenia czytelników – najmłodsi i naj−
starsi. Jako że nic nie dzieje się przy−
padkiem i tu były ku temu szczególne
powody. Pierwszy to rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego skierowanego
do dzieci i młodzieży, a zatytułowane−
go Moja biblioteka w przyszłości, dru−
gi – pięćdziesięciolecie osiedlowej
placówki. 

Oba – zdawałoby się – tak odmien−
ne, a jednak mające wspólny mianow−
nik. A jest nim niezaprzeczalnie choć−
by ciągłość funkcjonowania i integru−
jąca rola biblioteki w tej niewielkiej
społeczności, czego świadomość mają
nie tylko korzystający z bibliotecz−
nych usług czytelnicy oraz pracujący
na ich rzecz bibliotekarze, ale również
dzielnicowi radni i dyrektorzy pobli−
skich instytucji i firm, współpracujący
na co dzień z biblioteką. Nie powinno
zatem dziwić, że kierująca dziś filią
Książnicy Płockiej Małgorzata Pta−
szyńska obie okazje postanowiła
zgrabnie pogodzić, łącząc w jedno
spotkanie. Spotkanie honorujące lau−
reatów i uczestników konkursu, dla
których istnienie biblioteki w Ciecho−
micach jest oczywiste i niezbędne – z
jednej strony, a z drugiej – honorujące
ważną dla dzielnicy rocznicę i biblio−
tekarzy, którzy przez lata pracowali na
dzisiejszy wizerunek placówki jubilat−
ki. Nie zawiedli się ani jedni, ani dru−
dzy. Nie zawiedli się też goście. 

Był rok 1956, kiedy w Ciechomi−
cach powstała skromniutka, licząca za−
ledwie 315 woluminów, Gromadzka
Biblioteka Publiczna. Gromadzka, bo
podpłockie Ciechomice nie przypusz−
czały wtedy nawet, że w perspektywie
będą częścią leżącego po drugiej stro−
nie Wisły Płocka. Dwanaście lat póź−
niej, po likwidacji bibliotek gromadz−
kich, placówka straciła swój status
i funkcjonowała już tylko jako filia
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łąc−
ku. Aż nadszedł rok 1997, w którym
miejscowość włączono w granice ad−
ministracyjne Płocka, a mała bibliote−
ka znalazła się w strukturach płockie−
go Domu Kultury. Zyskała na tym, bo

po raz pierwszy jej lokal poddano mo−
dernizacji, założono ogrzewanie elek−
tryczne, wygospodarowano pomiesz−
czenie sanitarne. Poważna moderniza−
cja przyszła jednak dopiero wraz z de−
cyzją władz miejskich o przekazaniu
biblioteki Książnicy Płockiej, co stało
się w 1999 roku.

Dzisiejsza siedziba placówki w ni−
czym nie przypomina skromniutkiej
kiedyś i smutnej biblioteki funkcjonu−
jącej na skraju miasta. Użytkownikom
zapewniono warunki na miarę rosną−
cych potrzeb i standardów nowoczes−
ności. To już nie tylko kilkanaście re−
gałów z książkami. To starannie kom−
pletowany i nieustannie powiększają−
cy się księgozbiór, dostęp do internetu,
elektroniczna baza danych i elektro−
niczne wypożyczenia, osobny kącik
dla najmłodszych czytelników i regu−
larna działalność kulturalno−oświato−
wa na rzecz całej dzielnicy. 

Ciechomicka biblioteka zawsze bu−
dziła pozytywne odczucia i przyciąga−
ła okolicznych mieszkańców, na co
wydatnie pracowały emerytowane już
dziś bibliotekarki: Irena Smolarek
– pierwsza bibliotekarka w Ciechomi−
cach, Emilia Somerfeld, Regina Ja−
skółka, Teresa Saliwiak, Janina Se−
weryniak, Stanisława Wiankowska,
Halina Kacprzak i Aniela Kuczmar−
ska. Jubilatki obecne na uroczystości
otrzymały od dyrektora Książnicy
Płockiej – Marii Zalewskiej−Mikul−
skiej symboliczne podziękowania –
książki i piękne róże, okraszone oko−
licznościowym adresem. Słów uznania
nie szczędziły paniom również przed−
stawicielki Rady Mieszkańców Osie−
dla Ciechomice: Renata Sławańska
i Maria Gościniak oraz radni Rady
Miasta Płocka: Barbara Smardzewska−
Czmiel i Jerzy Seweryniak. 

Przyszłość biblioteki w Ciechomi−
cach a raczej jej wizję, odważnie za−
prezentowali najmłodsi czytelnicy
w kilkudziesięciu pracach konkurso−
wych. Laureatów nagrodzono książka−
mi, które ufundowała Rada Mieszkań−
ców Osiedla Ciechomice. Była wysta−
wa prac i międzypokoleniowe rozmo−
wy o książkach i ludziach. 

el. mat 

50 lat z książką

Zwiedzanie wzgórza Matyldy,
Wieży Ślubów, wyjazd do Heidel−
bergu, gdzie znajduje się najstarszy
niemiecki uniwersytet oraz pobyt
w zamku Frankensteina – to kilka
z licznych atrakcji, które zapropono−
wano czterem młodym płocczankom
podczas pobytu w Darmstadt. Blisko
tygodniowa wycieczka to nagroda
dla laureatek V Konkursu Poezji
i Prozy Niemieckiej oraz Konkursu
Plastycznego „Niemcy – nasz za−
chodni sąsiad”. Dla wszystkich był
to pierwszy wyjazd za granicę i pier−
wsza okazja do szlifowania języka
na żywo. – Ciężko było się przeła−
mać, ale próbowałyśmy – opowiada
jedna z dziewcząt. 

Wrażenie na płocczankach zrobiła
wizyta w operze, gdzie „Ifigenia
w Taurydzie” Goethego została poka−
zana w konwencji wojen gwiezdnych.

– Były świetlne miecze i maski w stylu
lorda Vadera – dodaje z uśmiechem
Katarzyna Cichocka. Podobała im się
wizyta w niemieckim gimnazjum (od−
powiednik naszego liceum). – Byłyśmy
na lekcji języka angielskiego, gdzie
w oryginale przerabiano Makbeta. Po−
za tym był zakaz mówienia po niemiec−
ku, ale można było jeść i pić – wspo−
minają. 

Urzekło ich malownicze położenie
miasta i liczba cudzoziemców. Dodat−
kową, nadprogramową atrakcją były
wizyty w... centrach handlowych. 

– Pogoda dopisała. Nie można było
się nudzić, bo każdy dzień przynosił
coś nowego – podsumowuje Anna
Kiełek, nauczyciel języka niemieckie−
go i opiekunka grupy w Darmstadt.

Jak co roku, pobyt Polek w Dar−
mstadt finansowały tamtejsze władze
miasta. (rł)

Wrażenia z Darmstadt 

Weronika Małachowska, Anna Bujalska, Katarzyna Cichocka, Adrianna Orłowska
i Anna Kiełek – opiekun grupy
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Przekonuje nas o tym Jerzy Bruk−
wicki krytyk sztuki, dziennikarz i szef
warszawskiej Galerii Krytyków Po−
kaz, który posiada pokaźną kolekcję
polskiego plakatu (liczącą około 1,5
tys. różnych egzemplarzy). Ponad 160
z nich związanych jest z ruchem soli−
darnościowym. Kilkadziesiąt możemy
oglądać na wystawie „Znak krzyża
w plakatach Solidarności z lat 1980
–89” w Muzeum Diecezjalnym. 

Jako symbol znany w większości
kultur od najdawniejszych czasów,
w ikonografii chrześcijańskiej krzyż
pełni rolę wyjątkową. Jest pamiątką
męczeńskiej śmierci Jezusa, odzwier−
ciedleniem bólu i cierpienia. Szybko
stał się też symbolem polskich dążeń
wolnościowych. – Nasze nadzieje
i oczekiwania znalazły swój wyraz
również w sztuce. Zwłaszcza graficzne
komentarze wydarzeń lat 1980−89 oka−
zały się fascynującym świadectwem
czasu – mówi Brukwicki. Plakaty i ry−
sunki z tamtych lat mówiły o ideałach
„Solidarności”, o godności, demokra−
cji i sprawiedliwości. Wyrażały sprze−

ciw wobec represji, przemocy i nieto−
lerancji. Przypominały o faktach histo−
rycznych, ukrywanych i fałszowanych
przez komunistyczne władze. 

Jedna ściana poświęcona jest plakatom
Jana Bokiewicza – bardzo cenionych
przez Jerzego Brukwickiego – wśród któ−
rych uwagę przykuwają „Czas krzyża”
(symbol wpisany w ornat kapłański)
i „Przeciw złu, przeciw przemocy” (ro−
zerwany różaniec). Na kolejnej zostały
zebrane te, upamiętniające „polskie mie−
siące” i daty związane z martyrologią na−
rodu m.in. symbol Grudnia’70 opracowa−
ny przez Krystynę Janiszewską, żonę Je−
rzego Janiszewskiego – autora znaku gra−
ficznego czy – jakbyśmy dziś powiedzie−
li – logo „Solidarności”. 

Wśród prac zobaczymy również te
autorstwa Piotra Młodożeńca, Romana
Kalarusa, Jacka Ćwikły czy zapomnia−
nego Henryka Failhauera. Wszystkie
wyróżnia fascynująca prostota formy,
lapidarność i wielość znaczeń. 

Wystawa do tej pory była prezento−
wana m.in. w Warszawie, Sztokhol−
mie i Berlinie. (rł)

Wpisany w kotwicę, ornat kapłański, w datę 1970, słowo „Ka−
tyń”, w literę „V”− znak krzyża był istotnym znakiem graficz−
nym „Solidarności”

Znak krzyża
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Jacek Pesta rzeźbi od 15 lat. Wcześ−
niej trochę malował. Swoją pasją zara−
ził córkę – Magdę, która też sięgnęła
po pędzel i wybrała liceum plastyczne.
Ona z kolei zainspirowała swoją cio−
teczną siostrę – Olgę Markiewicz.
W piątek, 12 maja, w pracowni Far−
biarnia (POKiS) otworzyli wspólną,
rodzinną wystawę prezentującą ich do−
tychczasowy dorobek. 

Olga – najmłodsza z grona, uczen−
nica I klasy L.O. im. Władysława Ja−
giełły – zaczęła rysować będąc w pią−
tej klasie podstawówki. Jej pasja to
komiks. Tworzyła fantastyczne po−
stacie, budowała ich skomplikowane
charaktery, atrybuty i życiorysy. Pod
koniec gimnazjum stworzyła fanta−
stycznych bohaterów –Lawa (od La−
wrence – czyt. zgodnie z pisownią),
Jessiego, Hustona i Rangnara i Ellio−
ta. – Moi bohaterowie są sami w so−
bie dość skomplikowani i nie wszyst−
kie ich cechy można jednoznacznie
wywnioskować jedynie z wyglądu
–pisze na swojej stronie www Olga.
Potem zaczęły powstawać kolejne
scenki i rozdziały komiksu, który
publikuje wyłącznie w internecie.
Fantastyczne postacie Olgi zainspiro−
wały jej siostrę Magdę, która stwo−
rzyła lalki przedstawiające bohate−
rów LawStory (tytuł cyklu od imienia
Lawa – ulubionej postaci Olgi). 

Magda Pesta, po skończeniu liceum
plastycznego, kontynuowała naukę
w Niepublicznym Kolegium Nauczyciel−
skim przy TPD w Warszawie ze specjali−
zacją pedagogika osób niepełnospraw−
nych. Teraz pracuje w Specjalnym Oś−
rodku Szkolno – Wychowawczym nr 1
w Płocku. To pierwsza jej wystawa.
Twierdzi, że nie myślała o tym wcześniej,
bo po rutynie licealnych ćwiczeń i godzin
spędzonych przy sztalugach miała dość.
Obok malarstwa, tworzy biżuterię
i wspomniane lalki. – Pierwsze pacynki
zrobiłam dla dzieci z ośrodka – mówi
Magda Pesta. To nietypowy, ale skutecz−
ny pomysł terapii poprzez zabawę. 

Do dłuta Jacka Pestę przekonał ko−
lega, który sam amatorsko rzeźbił. –
Chciałem kupić jego prace, a ten przy−
niósł mi dłuta i kawałek drewna, i po−
wiedział sam spróbuj – wspomina.
Pracuje w Jagiellonce jako pracownik
obsługi, ale każdą wolną chwilę stara
się wykorzystać na działania arty−
styczne. Ostatnio zaangażował się do
projektu „Karawan Sztuki” realizowa−
nego w POKiSie przez członków tea−
tru „Cinema” z Michałowic.

Wystawa „Pędzlem, dłutem i...”
otwarta była przez tydzień. Tym, któ−
rym nie udało się jej zobaczyć poleca−
my stronę www.lawstory.republika.pl,
gdzie Olga Markiewicz publikuje swo−
je komiksy. (rł)

Wystawa w „Farbiarni”

Pędzlem, dłutem i...

W Towarzystwie Naukowym Płoc−
kim od 11 do 31 maja, mogliśmy oglą−
dać wystawę Jerzego Grawendera pt.
„Polskie cmentarze wojskowe na ob−
czyźnie”.

– Pamięć o cmentarzach jest pamię−
cią o naszej historii – powiedział ks.
prof. Michał Grzybowski podczas
otwarcia ekspozycji.

Zobaczyć można było m.in. fotogra−
fie cmentarza wojennego Polaków
w Newark w Anglii, pomnik lotników
w Norfolk k/Londynu, cmentarz św.
Wojciecha w Chicago w USA, pomnik
Halerczyków, Monte Casino, działkę
kombatancką na cmentarzu Maryhill
w Chicago, cmentarz Orląt we Lwo−
wie, kwaterę wojenną na Rossie (Wil−

no) oraz dwa czarno – białe zdjęcia
cmentarza żołnierzy polskich w Bolo−
nii we Włoszech, wykonane przez Zbi−
gniewa Krydę.

Podczas wernisażu wystąpili arty−
ści z kameralnego Chóru Akademic−
kiego Szkoły Wyższej im. Pawła
Włodkowica pod dyrekcją Małgorza−
ty Szpotańskiej.

Jerzy Grawender (ur. 1929 r.) jest
członkiem Towarzystwa Fotograficz−
nego im. Aleksandra Macieszy. Inte−
resuje się fotografią krajoznawczą
i dokumentalną (szczególnie nekro−
poliami).

W oparciu o bogaty materiał negaty−
wowy opracowuje cmentarze wojsko−
we. E.U.

Polskie cmentarze Pierwszych zakupów obiektów sztuki
1925 roku płockie muzeum dokonało
w latach 70. Nikt wtedy nie myślał
o tworzeniu nowej kolekcji. Miały one
jedynie dokumentować płynne przejście
z art. nouveau do deco. Dziś, po ponad
dwudziestu latach Płock ma największą
muzealną kolekcję tego nurtu sztuki –li−
czącą ponad 400 obiektów (mebli, por−
celany, szkła, plater, rzeźb, czasopism
i plakatów) – która czeka na miejsce do
ekspozycji. Na razie jej część możemy
oglądać w sali wystaw czasowych. 

O poważnych zamiarach płockich
muzealników wobec kolekcji art. deco
świadczy zorganizowanie naukowej
sesji, poświęconej temu stylowi
i obecność na niej autorytetów w tej
dziedzinie; tj. prof. Ireny Huml (Insty−
tutu Sztuki PAN) i prof. Anny Sieradz−

kiej, które poprowadziły płocką sesję.
Anna Sieradzka zajmująca się na co
dzień zagadnieniami sztuki polskiej
końca XIX i pierwszej połowy XX
wieku oraz rzemiosłem artystycznym
jest również autorką najważniejszej
i chyba jedynej książki, opisującej styl
roku 1925 zatytułowanej „Art Déco
w Europie i w Polsce” (1996).

Inicjatywa stworzenia nowej kolekcji,
zdaniem prof. Anny Sieradzkiej i prof.
Ireny Huml, to dobra decyzja, zważy−
wszy że nigdzie w Polsce nie ma takiej
kolekcji. – Muzeum ma szansę wypełnić
tę lukę – dodała prof. Huml. Podczas se−
sji można było wysłuchać dwóch komu−
nikatów i pięciu referatów, dotyczących
m.in. twórczości Tadeusza Gronowskie−
go i Stanisława Jagmina. Dyrektor Mu−
zeum Mazowieckiego Leonard Sobieraj
obiecał, że to pierwsza, ale nie ostatnia
sesja naukowa w Płocku poświęcona art
deco. (rł)

Sesja art deco
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Siódma impreza z tego cyklu rozpoczęła się 16 ma−
ja recitalem Andrzeja Trembickiego (na zdjęciu), ce−
nionego w świecie polskiego organisty od lat osiadłe−
go w Nowym Jorku, z gościnnym udziałem znanego
płockiego saksofonisty Krzysztofa Kralki, któremu to−
warzyszyło dwoje młodych adeptów tego instrumentu,
Małgorzata Gajewska i Hubert Sobieski (na zdjęciu).

Trembicki połączył w swym programie trzy epoki
muzyczne: barok (niezapomniana Toccata Adagio
i Fuga C−dur BWV 564 Jana Sebastiana oraz Prelu−
dium i Fuga e−moll mniej znanego niemieckiego
twórcy Nikolausa Bruhnsa), klasycyzm (względnie
mało natchniona Fantazja f−moll KV 594 Wolfganga
Amadeusza) i dwudziestowieczną awangardę („Com−
munion” i „Sortie”, dwie części Messe de la PENTE−
COTE pour orgue wielkiego francuskiego kompozy−
tora Oliviera Messiaena). Bezprecedensową w dotych−
czasowej historii płockiego festiwalu pozycją jego wy−
stępu była improwizacja na tematy od publiczności,
która zaproponowała Ave Maria w opracowaniu F,
Schuberta i słynną bachowską Arię na strunie G.
W drugim z tych utworów do Trembickiego dołączył
Kralka na saksofonie sopranowym, nie do końca har−
monizującym z majestatycznym, ciepłym brzmieniem
katedralnych organów. Wcześniej wystąpił on – w tym
samym kontekście brzmieniowym, wzbogaconym
o wspomniany duet saksofonowy – w tak zwanych im−
prowizacjach mozartowskich (obchodzimy wszak
w tym roku 250 rocznicę urodzin Wolfganga Amade−
usza). Improwizacja, typowa dla jazzu (też nieobcego
Kralce) polega, jak wiadomo, na swobodnym kształto−
waniu formy – tu jednak odstępstwa od litery orygina−
łów w rodzaju „Lacrimosa” z Requiem, „Alleluja”
z Exultate Jubilate czy pierwszej części serenady Ei−
ne Kleine Nachtmusik były niewielkie, efekt arty−
styczny zaś – raczej niejednoznaczny.

W tej ostatniej kwestii nieco inaczej ocenić wypada
drugi festiwalowy wieczór, 23 maja, kiedy to organy
(Mihal Novenko ze stolicy Czech) zabrzmiały w bar−
dziej szacownym i odpowiednim towarzystwie fletu
(Elżbieta Woleńska z wrocławskiej Akademii Mu−
zycznej) oraz fagotu (Dariusz Bator z tejże uczelni).
W programie znów znalazły się utwory z dość różnych
epok, od przygrywki chorałowej Komm, heiliger Ge−
ist najpłodniejszego kompozytora baroku Georga Phi−
lipa Telemanna, po trzecią część Suity mitologicznej
na flet solo, mniej znanego twórcy współczesnego L.
De Lorenzo, najwyraźniej zainspirowaną słynnym Po−
południem fauna Debussy’ego. Modernistyczne ak−
centy koncertu wynikały zapewne z szerokości hory−
zontów artystycznych wykonawców – 44−letni Noven−
ko, który dwie dekady temu został najmłodszym pro−
fesorem w historii praskiego konserwatorium (studio−
wał m.in. pod kierunkiem włoskiego awangardysty
Franco Donatoniego), a Woleńska uczestniczyła
w kursach prowadzonych przez... znakomitego klarne−
cistę jazzowego, Brada Terry’ego, znanego nb. z dwu−
krotnych koncertów w Płocku. Generalnie dominował
jednak repertuar osiemnastowieczny. Aż trzykrotnie
rozbrzmiewała muzyka Antonio Vivaldiego (Koncert
fagotowy e−moll RV 484, Sonatina na flet, fagot
i basso continuo a−moll RV 86 i Largo e spiccato na
organy w opracowaniu samego Jana Sebastiana).
Własne kompozycje Novenki, Psalmodia na flet i or−
gany oraz Capriccio na organy, też miały wyraźne ce−
chy stylizacji neobarokowych – swoją zaś drogą trochę
szkoda, że ten wszechstronny i ceniony w świecie ar−
tysta pełnią wykonawczego kunsztu błysnął bodaj tyl−
ko w finałowej improwizacji na tematy dwóch pol−
skich pieśni religijnych, przez większość koncertu
kontentując się rolą akompaniatora albo nawet mało
eksponowanego realizatora partii basso continuo.

Dalszy program imprezy przedstawia się obiecują−
co: do 20 czerwca, w kolejne wtorki, w katedrze na
Wzgórzu Tumskim usłyszymy jeszcze czterech orga−
nistów – z Polski, Niemiec i Ukrainy – prezentujących
swe umiejętności w najróżniejszych kontekstach
brzmieniowych, od kwartetu puzonowego po fletnię
Pana. Szczególną uwagę zwraca przewidziany na kon−
cert finałowy chór gregoriański WSD Księży Palloty−
nów z Ołtarzewa – czyżby w nawiązaniu do innego
wybitnie atrakcyjnego festiwalu regularnie odbywają−
cego się nieco wcześniej w tym samym miejscu?

Andrzej Dorobek

Maj to w kalendarzu katolickim miesiąc szczególny: pierwsze komunie, nabożeństwa
majowe, kolejne rocznice zamachu na Jana Pawła II (13.V) i Jego przyjścia na świat
(18.V). W największym religijnym przybytku Płocka, katedrze na Wzgórzu Tumskim,
od kilku lat ma on wymiar dodatkowy – dzięki inauguracjom kolejnych edycji Płockie−
go Międzynarodowego Festiwalu Organowego, od początku organizowanego stara−
niem Towarzystwa Miłośników Muzyki Sakralnej i parafii katedralnej. 

ORGANOWY MAJ

CHÓRALNIE CZY
SYMFONICZNIE?

Nazwa festiwalu „Płockie Dni Muzyki Chóral−
nej” jest dosyć umowna, często oznacza bowiem...
repertuar symfoniczny z udziałem chóru – jak pod−
czas jego dwóch, wybitnie udanych, edycji po−
przednich, kiedy to ów repertuar dominował nie−
podzielnie (Te Deum A. Brucknera, Stabat Ma−
ter A. Dworzaka). W roku bieżącym zadbano
o większą różnorodność odcieni wykonawczych:
od produkcji chóralnych a capella (rachmanino−
wowska Liturgia Świętego Jana Chryzostoma)
po wielkie formy z udziałem orkiestry i solistów
(Msza c−moll KV 427 Wolfganga Amadeusza).
Mniej więcej pośrodku znalazł się psalm Misere−
re mei Deus w opracowaniu na kameralny czte−
rogłosowy chór i dziesięcioosobowy zespół instru−
mentalny (kwintet smyczkowy plus pozytyw), da−
ny na drugi dzień festiwalu (14 maja br.) w płoc−
kiej katedrze, w wykonaniu Zespołu Wokalnego
i Orkiestry Barokowej Akademii Muzycznej im.
Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pod dyrekcją
Andrzeja Kosendiaka – dyrektora Filharmonii
Wrocławskiej i generalnego dyrektora festiwalu
Vratislavia Cantans, wybitnego autorytetu w dzie−
dzinie muzyki dawnej.

Autorem opracowania wspomnianego psalmu
– pod włoskim tytułem Miserere a quatro voci
– jest wybitny, przedwcześnie zmarły kompozy−
tor barokowy Giovanni Battista Pergolesi, koja−
rzony z jednej strony jako ważny reprezentant
ówczesnej opery komicznej, z drugiej zaś jako
twórca dzieł z kręgu muzyki religijnej, z po−
wszechnie cenionym Stabat Mater na czele.
Kompetentnie i stylowo (imitacje instrumentów
z epoki) wykonane Miserere należy oczywiście
do tej drugiej kategorii i zwraca uwagę różno−
rodnością form oraz środków ekspresji instru−
mentalno−wokalnej (arie z instrumentem koncer−
tującym, finałowa fuga i akompaniament pizzi−
cato), a także bogactwem melodycznym i spój−
nością konstrukcji.

W dniu finałowym, 21 maja, zabrzmiała
wspomniana kompozycja Wolfganga Amadeu−
sza w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Aka−
demii Muzycznej im. Fryderyka Chopina
w Warszawie, Warszawskiego Chóru Chłopięce−
go i Męskiego przy tejże Akademii, chóru Pueri
Cantores Plocenses i kwartetu solistów (Małgo−
rzata Pańko – mezzosopran, Bożena Harasimo−
wicz – sopran, Zdzisław Kordyjalik – tenor,
Piotr Nowacki – bas) pod dyrekcją Krzysztofa
Kusiela−Moroza. Msza ta, choć niedokończona,
znana jest jako „Wielka”, z uwagi na monumen−
talizm i prawdziwy przepych artystyczny (5− i 8−
głosowe faktury chóralne, kunsztowne partie
imitacyjne, szeroka paleta barw instrumental−
nych). Requiem zapewne nie dorównuje, stano−
wi jednak niewątpliwie klejnot XVIII−wiecznego
repertuaru sakralnego. Blask tego klejnotu nale−
życie uwydatniono na płockim festiwalu: na
szczególne uznanie zasługiwało czytelne rozpla−
nowanie masywnych kulminacji orkiestralno−
chóralnych (Benedictus) oraz lekkość i precyzja
dotyku wykonawczego, zaiste godna Mozarta.

Gdyby zadbać o większą różnorodność tzw.
podmiotów wykonawczych (w roku ubiegłym
w Stabat Mater Dworzaka wystąpiły te same so−
listki, te same chóry i ten sam dyrygent) i przedłu−
żyć imprezę przynajmniej do tygodnia, mogłaby
ona godnie stanąć na przykład obok wspomniane−
go wcześniej Vratislavia Cantans. I tak zresztą sta−
nowi na mapie muzycznej miasta zjawisko wyjąt−
kowe – choćby dlatego, że bodaj tylko tu napraw−
dę wymagający słuchacz symfoniczny może zna−
leźć coś dla siebie. A. Dorobek
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Sala koncertowa Państwowej Szko−
ły Muzycznej, 12 maja, wypełniła się
przedszkolakami, którzy przyszli obej−
rzeć inscenizację bajki Kornela Maku−
szyńskiego pt. „Przygody Koziołka
Matołka”.

Tytułowy bohater, w którego
wcielił się Mariusz Pogonowski,
podjął daleką i niebezpieczną wę−
drówkę w poszukiwaniu Pacanowa,
gdzie jak wiadomo „kozy kują”.
Przemierzał świat w poszukiwaniu
przygód, poznawał nowych przyja−
ciół i przeżywał liczne niebezpie−
czeństwa, z których zawsze wycho−

dził cało. Do tego był śmieszny, ła−
twowierny i niezdarny. 

Ponadto płocka premiera bajki pełna
była humoru, rymowanek i piosenek.

W przedstawieniu wystąpili: Magda
Bogdan, Dorota Cempura, Barbara
Misiun, Magdalena Tomaszewska –
Karbowska, Katarzyna Wieczorek,
Piotr Bała, Paweł Gładyś, Bogumił
Karbowski.

Reżyserował Marek Mokrowiecki,
scenografię przygotował Marian Fi−
szer, muzyką zajął się Stanisław Psar−
ski, zaś choreografią Katarzyna Anna
Małolepsza. E.U.

Podróż do Pacanowa

Teatr Dramatyczny im. Jerzego
Szaniawskiego w Płocku i Książnica
Płocka – Biblioteka dla Dzieci im.
Wandy Chotomskiej, zapraszają do
udziału w konkursie na najciekawszą
recenzję plastyczną bajki „Przygody
Koziołka Matołka”.

Konkurs kierowany jest do wszyst−
kich dzieci w wieku od 2 do 10 lat,
które obejrzały spektakl „Przygody
Koziołka Matołka”, zrealizowany
przez płocki teatr. Prace powinny być
wykonane w formacie A4 lub A3,
przy pomocy farb lub kredek (kom−
pozycja płaska). Każdy uczestnik
może zgłosić tylko jedną pracę, którą
należy opatrzyć tytułem i czytelnie
opisać (imię i nazwisko, wiek uczest−
nika, nazwa, tel. i adres szkoły oraz
imię i nazwisko opiekuna).

Prace należy przesyłać pocztą lub
osobiście przynieść do Teatru (ul.
Nowy Rynek 11) lub Biblioteki dla
Dzieci (ul. Sienkiewicza 2) do 12
czerwca.

Organizator nie ponosi odpowie−
dzialności za uszkodzenia lub zagi−
nięcie prac w transporcie pocztowym.
Teatr zastrzega sobie prawo do bez−
płatnej ekspozycji prac na wystawie
pokonkursowej oraz ich reprodukcji
w katalogach Teatru i Biblioteki,
a także w prasie lokalnej. Nadesłane
prace nie będą zwracane.

Otwarcie wystawy i uroczyste roz−
strzygnięcie konkursu (z udziałem
postaci bajkowych) nastąpi w Biblio−
tece dla Dzieci im. Wandy Chotom−
skiej 21 czerwca o godz. 11.00.

Opr. E.U.

Konkurs o Koziołku Matołku

Inspirowany twórczością Marka
Chagalla spektakl teatru „Biała Man−
dragora”, zatytułowany „Na białej
chmurze hen”, zostanie pokazany na
38. Ogólnopolskich Spotkaniach Mło−
dych Lalkarzy w Puławach. Malowni−
cze sceny i obrazki z życia żydowskie−
go miasteczka wypełnione dźwiękami
starej, żydowskiej muzyki, w Płocku
mogliśmy zobaczyć 18 maja w siedzi−

bie MDK, pod egidą którego „Biała
Mandragora” działa.

Z kolei spektakl „Zielony wędro−
wiec”, którego premierowy pokaz
można było zobaczyć trzy dni wcześ−
niej, otrzymał nominację na renomo−
wany festiwal teatrów dziecięcych
„Dziatwa 2006”. Spektakl przygoto−
wała Grupa Teatralna Spod Znaku
Króla Maciusia z MDK. (rł)

Płockie spektakle 
jadą na festiwale

10 maja b.r. w Szkole Podstawowej
nr 18 miejsce uroczyste wręczenie na−
gród laureatom Międzyszkolnego
Konkursu Plastycznego ,,Kosmos
w oczach dziecka”. W jury konkursu
zasiedli: Jerzy Mazuś – artysta plastyk,
Katarzyna Czwartek – nauczyciel
sztuki, Iwona Jóźwicka – kierownik
szkolnej świetlicy oraz Maria Kowa−
lewska i Mariola Śnieć. Jury stanęło
przed poważnym problemem, ponie−
waż na konkurs wpłynęły aż 253 prace
plastyczne z 13 placówek. Prace dzie−
ci były wykonane różnorodnymi tech−
nikami: pastele, farby plakatowe, wy−
cinanka, wydzieranka, wydrapywan−
ka, collage oraz kredka bambino,
ołówkowa i świecowa – wszystkie
bardzo kolorowe. 

Komisja konkursowa zwracała prze−
de wszystkim uwagę na pomysł i samo−
dzielność wykonania prac. Jury najwy−
żej oceniło: w kategorii dzieci z klas
I pracę Alicji Wójcik z POKiS w Płoc−
ku, w kategorii drugoklasistów I na−
grodą uhonorowało trzech uczestników:

Adama Karpińskiego z SP w Łącku,
Martę Chrobocińską z POKiS−u i Rafa−
ła Kowalskiego z SP nr 20.

W kategorii dzieci z klas III naj−
bardziej podobała się praca Julii Kro−
lopp z SP nr18, a w grupie uczestni−
ków z klas IV−V I nagrodę zdobył
Hubert Chiżyński z SP w Staroźre−
bach.

Wśród VI−klasistów największe uz−
nanie jury zdobył Patryk Olszewski
z SP nr 20. Ponadto przyznano wiele II
i III – nagród oraz wyróżnień. Nagro−
dy w postaci książek, gier, maskotek,
zostały ufundowane przez Urząd Mia−
sta Płocka. Swoją cegiełkę dorzuciło
też TNP, przekazując na konkurs
książki ,,Sztuka Płocka”.

Wyniki konkursu wskazują, że dzieci
z klas I−III malują chętniej i z większą
ekspresją niż dzieci starsze. Podziękowa−
nia należą się nauczycielom i rodzicom,
że w natłoku różnych zajęć znajdują czas
na zachęcenie i przygotowanie dzieci do
konkursów, które wpływają na wszech−
stronny rozwój ich osobowości. I.J.

Kosmos w oczach dziecka

Święto niezapominajki
Happeningi, których głównym przesłaniem jest ochrona ojczystej przyro−

dy a symbolem niepozorna niezapominajka, zdobywają coraz większą popu−
larność. 15 maja niebieskie kwiatki sadziły dzieci na placu przy Klubie Osie−
dla Kochanowskiego, w formie zabawy propagując jednocześnie dbałość
o środowisko naturalne. Imprezę zorganizowali wspólnie: Rada Mieszkań−
ców Osiedla „Kochanowskiego”, Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa L−Wł.
oraz przedszkolaki i uczniowie SP nr 11. Natomiast w SP nr 22 na południo−
wych Podolszycach zorganizowano „niezapominajkowy” koncert Maxi Play−
back Show, na którym bawiła się znaczna część uczniowskiej społeczności. (j)
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Na kortach „Wisły” przy ul. Łuka−
siewicza 34 rozegrane zostaną dwu−
naste Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski w Tenisie na Wózkach. Tur−
niej z cyklu NEC Wheelchair Tennis
Tour posiada rangę ITF 2 z pulą na−
gród 11 tys. dolarów. W turnieju
weźmie udział 54 zawodników z róż−
nych krajów m.in. Szwecji, Austrii,
Niemiec, Stanów Zjednoczonych,
Słowacji, Kanady, Włoch. O zwycię−
stwo w swoich kategoriach walczyć
będą mężczyźni (Main Draw i Se−
cond Draw), kobiety (Main Draw)
i quad (tetraplegicy). Po raz pier−
wszy w tym roku odwiedzą nas za−
wodnicy z Kanady, Indii i Włoch.
Nie zabraknie największego fana
płockich zawodów Martina Legnera
z Austrii (piąta rakieta w rankingu). 

Zawodnicy przyjadą do Płocka 5
czerwca i wieczorem w hotelu Petro−
pol odbędzie się losowanie turnieju.
Od 6 do 8 czerwca na kortach roz−
grywane będą kolejne etapy mi−
strzostw, które wyłonią półfinali−
stów. Ci zmierzą się ze sobą 9 czer−
wca a w sobotę (10.06.) poznamy
zwycięzców całego turnieju.

Warto przypomnieć, że płocki tur−
niej organizowany jest od 1995 roku.
Pierwszy turniej w Płocku wygrał
Holender Ricky Molier. Sukces ten

udało mu się powtórzyć w roku 1997
i 1999. Dwukrotnie tryumfował Mar−
tin Legner z Austrii, trzykrotnie Ta−
deusz Kruszelnicki (2001, 2002
i 2004). W roku ubiegłym główna
nagroda przypadła Szwedowi Pete−
rowi Wikstrom’owi, który pokonał
w finale Kruszelnickiego. Wśród ko−
biet najlepsza była w 2005 roku
Agnieszka Bartczak.

Kto zdobędzie laury w tym roku?
Początek rywalizacji 6 czerwca
o godz. 9 na kortach „Wisły” przy ul.
Łukasiewicza 34. (j)

6 –10 czerwca

XII Orlen Polish Open

Ponad 450 zuchów, harcerzy i in−
struktorów, reprezentujących 15 huf−
ców ZHP wzięło udział w majowym
29. rajdzie „Wisła”. W czasie tego−
rocznej wędrówki realizowano dwa
programy: „Jeden świat – jedno przy−
rzeczenie” i „Patriotyzm jutra”. Rajdo−
wiczom wytyczono 7 tras, na których
mieli możliwość sprawdzenia swoich
umiejętności i wiedzy, pośród Bru−
dzeńskiego i Gostynińsko−Włocław−
skiego parków krajobrazowych.

Na trasie zuchowej najlepiej spraw−
dzili się najmłodsi z 6 Grunwaldzkiej
Gromady Zuchowej „Nutki” i „Weso−
łe smerfy” z hufca Kutno. Oni zdobyli
puchar Starosty Gostynińskiego. Dru−
ga trasa wiodła „Szlakiem wojsk króla
Władysława Jagiełły” – harcerze wę−
drowali tymi drogami, jakimi 596 lat
temu Jagiełło prowadził swe hufce pod
Grunwald. Tu najwyższe trofeum 
– puchar Starosty Sochaczewskiego –
trafiło do Wielopoziomowej Olsztyń−
skiej Drużyny Harcerek „Cassiopea”
z warmińskiego hufca ZHP.

Harcerze starsi wzięli udział w „Mi−
sji ratowniczej”, której zadaniem była
pomoc uczestnikom nieudanej wspina−
czki górskiej. Najskuteczniej z pomo−
cą pośpieszyli harcerze z gostynińskiej

drużyny DROSS Patrol „The Lost”
i im przypadł w udziale puchar wójta
gminy Szczawin Kościelny. Trasa
czwarta wzorowana była na rajdzie
„Eko Challenge i podążającymi nią
harcerze sprawdzić się musieli w wie−
lu ekstremalnych sytuacjach. Najlepiej
z tym zadaniem poradziła sobie 33.
Drużyna Harcerska z Sochaczewa
i zdobyła puchar Prezydenta Płocka.
Piątą trasę „Na granicy czterech ży−
wiołów” najsprawniej pokonała 1.
Wędrownicza Drużyna Harcerska
„Błyskawica” z Kutna, otrzymując
w nagrodę puchar wójta gminy Gosty−
nin. Na trasie nr 6 uczestnicy rajdu,
posługując się mapą i busolą, musieli
wykazać się dobrą znajomością har−
cerskiego rzemiosła, stając się „Od−
krywcami nieznanego świata”. Z tego
zadania najlepiej wywiązała się 24.
Drużyna Starszoharcerska im. Wł. Ja−
giełły – Patrol „Czarne stopy” z Płoc−
ka i nagrodzona została pucharem
wójta gminy Łąck.

Instruktorzy mieli do pokonania tra−
sę wodną „Z biegiem Wisły” –płynęli
kajakami z Czerwińska do Nowego
Duninowa, a stamtąd pieszo już dotar−
li do stanicy w Gorzewie, gdzie nastą−
piło podsumowanie i zakończenie raj−
du. Najlepszą drużyną instruktorską
okazali się „Flipersi” z kręgu „Pod ja−
rzębinką”, zdobywając puchar Staro−
sty Płockiego. (j)

XXIX Harcerski Rajd

Wisła 2006

Judyta Olszewska w ubiegłorocznym tur−
nieju

Na uroczystość, oprócz wioślarzy i że−
glarzy z Płocka, przybyli również człon−
kowie najstarszego w Polsce Warszaw−
skiego Towarzystwa Wioślarskiego.

– To już ponad 120−letnia tradycja,
że spotykamy się w tym miejscu zawsze
w maju – mówił Grzegorz Stellak, pre−
zes Płockiego Towarzystwa Wioślar−
skiego.

Przypomniał on historię PTW, która
zaczęła się w 1882 roku i mówił o sukce−
sach płockich wioślarzy, którzy od wie−
lu lat nie tylko pokazują się na arenach
międzynarodowych, ale również zdoby−
wają medale. – Mamy 12 olimpijczyków
– przypominał. – Mam nadzieję, że mło−
dzi pójdą w ich ślady.

Pierwsze kroki ku temu, najmłodsi
wychowankowie mają już za sobą. Z tej
okazji zostały im wręczone kółka olim−
pijskie. Jedni otrzymali tzw. pierwsze
kółko olimpijskie, inni kolejne. Przyz−
nawane są za sukcesy odniesione
w 2005 roku. Płoccy wioślarze „wywal−
czyli” je m.in. za zdobycie II miejsca na

Mistrzostwach Polski (osada młodzi−
ków) oraz za I i III miejsce na Ogólno−
polskiej Olimpiadzie Młodzieży.

– Pamiętajcie jednak, że na jednym
kółku nie da się dojechać do olimpiady
– przestrzegał młodych sportowców
Grzegorz Stellak. – Trzeba mieć cztery
i piąte do sterowania. Życzę wam, aby−
ście zebrali komplet. 

Uroczystego otwarcia sezonu, 13 ma−
ja na przystani Płockiego Towarzystwa
Wioślarskiego, dokonał zastępca prezy−
denta Piotr Kubera. – Cieszę się z dosko−
nałej współpracy miasta i PTW – mó−
wił. – W marcu samorząd Płocka prze−
jął nieruchomości, należące do Towa−
rzystwa. W ciągu trzech lat przeprowa−
dzimy generalny remont budynków.

Piotr Kubera życzył samych sukcesów.
– A znając talent zawodników i trenerów
jestem o nie spokojny – powiedział.

Wraz z wioślarzami, sezon rozpo−
częli również zawodnicy Szkolnego
Klubu Żeglarskiego, działającego przy
Zespole Szkół Technicznych. M.D.

Od wciągnięcia bandery na maszt oraz życzeń połamania wioseł i stopy
wody pod kilem rozpoczął się sezon wioślarsko−żeglarski 2006 

Pływać czas zacząć

Mimo chłodu i porywistego mo−
mentami wiatru, 27 maja 300 osób
zdecydowało się wziąć udział w do−
rocznym, szóstym już, ulicznym biegu
organizowanym przez Region Płocki
NSZZ „Solidarność”. Start i meta były
na placu przed „Stanisławówką”, tam
też usytuował się grill z którego ciep−
łym posiłkiem mogli rozgrzać się bie−
gacze i dmuchana zjeżdżalnia, z której
korzystali najmłodsi, a panie – dopin−
gujące swych mężów, biorących
udział w biegu, mogły przy okazji za−
opatrzyć się w kosmetyki na stoisku
Avonu.

Trasa rajdu wiodła ulicami wokół
kościoła i wynosiła od 300 m dla
najmłodszych, do 4.800 m w biegu
głównym. Oto zwycięzcy w poszcze−
gólnych kategoriach wiekowych: I –
Klaudia Więckowska z Radzanowa
(dziewczęta) i Sebastian Bielak
(chłopcy SP nr 12), II – Monika Za−
łęska (SP nr 6) i Łukasz Chmura (SP
nr 6), III – Izabela Flak (G nr 1) i Ka−
mil Owsik (G nr 1), IV – Elżbieta
Malinowska (ZS nr 1) i Mateusz
Więckowski (III LO), V – Ewa Czaj−
kowska (panie) i Kamil Poczwar−
dowski (panowie). Bieg główny ro−
zegrano w 3 kategoriach: wśród pań
najszybsza była Danuta Kozłowska,
z panów pierwszy dobiegł do mety
Wojciech Więckowski a najspraw−
niejszym zawodnikiem wśród nie−
pełnosprawnych był Stefan Doba−
czewski. Najmłodszy uczestnik –
Ada Cholewińska miała zaledwie 6
lat, a najstarszy – Eugeniusz Mala−
nowski 78 lat.

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc
we wszystkich biegach otrzymali pu−
chary, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Pozostałych również obdarowano pa−
miątkowymi gadżetami. Tradycją stało
się już, że wśród wszystkich uczestni−
ków biegu losowane są 2 rowery gór−
skie. Tym razem rower ufundowany
przez Prezydenta Płocka trafił do Kasja−
na Klimkiewicza a od Starosty Płockie−
go do Patrycji Zamorskiej. (j)

VI Bieg Uliczny ”Solidarności”

Pamięci Krzysztofa Zywera
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Bóg nie może 
być wszędzie, 
dlatego wynalazł
matkę. M. ArnoldJA
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... lekarz Wiliam Brownrigg był
pierwszym, który wyprodukował
wodę sodową w 1741 r. Dokonał
tego, przetłaczając dwutlenek wę−
gla przez wodę, a następnie butel−
kując ją. Angielski eksperymenta−
tor Joseph Pristley uzyskał wodę
sodową ok. 1771 r.; przez rozpusz−
czenie gazu z rozgrzanego naczy−
nia w wodzie. 

... brytyjski patent na zszywacz biu−
rowy wydano w roku 1868. Pierwsze
zszywacze zszywały zelówki i pode−
szwy. Zszywanie papieru rozpoczęło
się w przemyśle drukarskim w latach
dziewięćdziesiątych XIX wieku.

wiecie, że...Czy

8 Pikniku Europejskiego
S p o n s o r z y

Tegoroczny 8. Piknik Europejski (5−6
maja) wśród wielu atrakcji zapropono−
wał płocczanom pokaz amatorskiej ra−
diostacji krótkofalowej, pracującej pod
znakiem SP5KQS. Dzięki życzliwej
współpracy z Urzędem Miasta, szcze−
gólnie w osobie pana wiceprezydenta
Tomasza Kolczyńskiego, płoccy krótko−
falowcy mogli rozstawić namiot na pod−
wórzu Domu Darmstadt i wszystkim za−
interesowanym zaprezentować działanie
radiostacji. O nowej atrakcji informowa−
ły plansze wykonane przez plastyków
z POKiS−u, umieszczone przy wejściu
do Domu.

Prowadząc łączność przez radio z in−
nymi krótkofalowcami, informowaliśmy
ich o imprezach odbywających się w na−
szym mieście i gościach którzy odwie−
dzili Płock z okazji Pikniku. Najliczniej
w eterze obecni byli krótkofalowcy
z Polski, ale nie brakło też stacji zagra−
nicznych m.in. z Rosji, Niemiec, Francji,
Hiszpanii. Osoby przysłuchujące się

prowadzonym na żywo łącznościom,
mogły przekonać się jak prosto (znając
oczywiście języki obce) można porozu−
miewać się z ludźmi na całym świecie.
W drugim dniu Pikniku odwiedzili nas
także prezydenci: Mirosław Milewski
z zastępcą Tomaszem Kolczyńskim.

Do każdej stacji, która w czasie trwa−
nia Pikniku Europejskiego nawiązała
z nami łączność, wysłane zostały po−
twierdzenia tzw. karty QSL ze specjal−
nym znaczkiem płockiej imprezy. Ope−
ratorami piknikowej stacji okoliczno−
ściowej byli krótkofalowcy: Grzegorz
Bieniek SP5SSK, Paweł Boczek
SP5WLY, Robert Laskowski SP5MXL,
Grzegorz Paćko SP5LGN i Jerzy Fijołek
SP5GBM.

Osoby zainteresowane krótkofalar−
stwem, zwłaszcza młodzież, mogą
zgłaszać się do klubu, działającego
w Spółdzielczym Domu Kultury 
(ul. Krzywoustego 3) w środy
w godz. 17 – 20. J.F.

Krótkofalowcy na Pikniku

Wśród czytelników którzy do 20 czerwca dostarczą do redakcji prawidłowe
hasło rozlosujemy upominki


