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Płock i całe Mazowsze może stać się konkurencyjnym regionem nie tylko w układzie europejskim, ale i globalnym. O tym, ja−
kie są szanse, zagrożenia i prognozy dla naszego regionu w kontekście unijnych funduszy na lata 2007 – 2013, rozmawiano
podczas konferencji „Region płocki w strategii rozwoju Mazowsza”.

Wykorzystać szansę
– Nie ma już czasu na kłótnie i jało−
we spory. Mazowsze, a z nim Płock,
stoi przed ogromną szansą, której nie
może zmarnować – mówił marszałek
Adam Struzik. – Dotąd w historii kra−
ju i naszego regionu takiej szansy nie
mieliśmy i więcej mieć nie będziemy.
Ta szansa to ponad 4,5 razy większe
bezzwrotne środki unijne, niż te uzy−
skane w latach 2004 – 2006, z których
i tak, jak dotąd, wykorzystaliśmy za−
ledwie 36,6 proc. Marszałek przedsta−
wił w skrócie założenia Strategii Roz−
woju Województwa Mazowieckiego
do roku 2020.
Nie od dziś wiadomo, że największą
bolączką Płocka jest brak właściwej in−
frastruktury komunikacyjnej, wynikają−
cy z wieloletniego niedoinwestowania,
ale to problem większości miast w wo−
jewództwie. Dlatego w Strategii to je−
den z priorytetów, podobnie jak w Re−
gionalnym Programie Operacyjnym na
lata 2007 – 2013.

Plan zakłada poprawę powiązań dro−
gowo−kolejowych z ośrodkami subregio−
nalnymi (Radomiem, Siedlcami, Płoc−
kiem, Ostrołęką i Ciechanowem). Co
ciekawe, planowane też jest przedłużenie
Centralnej Magistrali Kolejowej o odci−
nek Korytów – Sochaczew – Płock i da−
lej, śladem istniejących linii, w kierunku
północnym do Trójmiasta. Powstałoby
wtedy nowe połączenie tranzytowe pół−
noc−południe o dużych prędkościach,
pozwalające na obejście węzła warszaw−
skiego i dojazd do stolicy w 60 minut.
– Płock jest izolowany – mówił Marsza−
łek. – Niektórzy szydzą „po co nam most,
skoro nie ma dróg dojazdowych?” Ale
most jest, a drogi dojazdowe zbudować
łatwiej i wkrótce to się stanie.
Na konferencji podkreślano, że pie−
niądze z funduszu spójności to nie
wszystko. Potrzebna jest zgoda politycz−
na i spójne myślenie, takie jak w przy−
padku budowy Muzeum Mazowieckie−
go. Więcej współpracy mniej walki.

O wstępnych wynikach wywiadów
kwestionariuszowych na temat: tożsa−
mość, mobilność, dostosowania usług,
wykorzystania czasu wolnego mówił dr
Marek Pieniążek z Wydziału Geografii
UW. Przed rokiem Urząd Miasta podpisał
porozumienie z Instytutem Geografii Spo−
łecznej, Ekonomicznej i Regionalnej Wy−
działu Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytetu Warszawskiego. Przez
współpracę z miastem Uniwersytet chciał
umożliwić studentom nabranie doświad−
czenia, poprzez zmierzenie się z konkret−
nymi problemami, natomiast Urząd Mia−
sta zyskał pomoc przy pracach nad strate−
gią rozwoju Płocka. Z wywiadów prze−
prowadzonych przez Wydział wynika, że
płocczanie są ogólnie zadowoleni ze swo−
jego miasta. Martwią ich, nie problemy
z pracą, ale zanieczyszczenia. Jeśli dekla−
rują opuszczenie Płocka, to z myślą o za−
mieszkaniu w jednej z okolicznych wiej−
skich gmin. Coraz częściej mieszkańcy
Płocka wyprowadzają się poza jego grani−

ce w kierunku południowo − wschodnim
i północnym. O rozwoju i przyszłości mia−
sta rozmawiać chce zaledwie 39 proc.
Piotr Śladowski – doktorant SGH – ubole−
wał nad nieodpowiednim, jego zdaniem,
systemem edukacyjnym w Płocku. Zarzu−
cał brak silnej uczelni i dodawał, że na 10
tys. studentów w Płocku jedynie 2 tys. wy−
biera kierunki techniczne, co w kontekście
tworzonego parku technologicznego i tzw.
inwestycji offshoringowych nie wróży
nam najlepiej. Powinniśmy więc kłaść
nacisk na kształcenie elektroników i infor−
matyków. Zdaniem przedstawicieli miasta
i płockich uczelni należy wykorzystać
i wyeksponować inne atuty, czyli np. tzw.
Quality of life (tańsze koszty utrzymania,
wynajmu lokali, dostęp do półproduktów
petrochemicznych, itp.).
Konferencję, która odbyła się 26 ma−
ja w auli ratusza, zorganizował Wy−
dział Zarządzania Uniwersytetu War−
szawskiego i Państwowa Wyższa Szko−
ła Zawodowa w Płocku.
(rł)

Bądźcie dumni
ze swego dziedzictwa

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Te słowa wyryte na kamieniu upamięt−
niającym XVI Zjazd Małachowiaków
w 2005 r. przypomniał Jacek Kaczyński
– przewodniczący Towarzystwa Wycho−
wanków najstarszej szkoły w Polsce pod−
czas uroczystości wręczenia świadectw
tegorocznym maturzystom.
Uroczystość tradycyjnie rozpoczął
dźwięk dzwonu na szkolnym dziedzińcu.
Uderzyli w niego wspólnie Tadeusz
Zombirt – maturzysta sprzed 50 lat, dłu−
goletni dyrektor szkoły i Katarzyna Sa−
wicka – tegoroczna absolwentka z naj−
lepszą średnią (5,35). Za swoje wyniki fi−
nalistka ogólnopolskich olimpiad języka
polskiego i łacińskiego otrzymała złoty
medal „Diligentiae” (Pilność). Srebrne
medale otrzymali: Piotr Piotrowski
(5,33), Maciej Rygalski (5,071), Rado−
sław Nisztor (5,066), Tomasz Stępniew−
ski (5,066), Magdalena Smorzewska (5),
Kinga Dorabialska (5), Agnieszka Szab−
lińska (5), Karolina Plewińska (4,93)
i Katarzyna Jakowska (4,93). Wręczała je

Puchar
dla Płocka

prof. dr hab. Elżbieta Chyczewska z Aka−
demii Medycznej w Białymstoku, absol−
wentka szkoły sprzed 40 lat. Nagrody
odebrali również najlepsi sportowcy,
m.in. Mariusz Kacprzak Mistrz Polski ju−

niorów „Wisły” Płock. Od blisko 300 te−
gorocznych absolwentów szkoła otrzy−
mała prezent – portret patrona marsz. St.
Małachowskiego, który zawiśnie w szkol−
nej galerii zasłużonych.
(rł)

Już po raz dziewiąty
szczypiorniści Wisły zdo−
byli Puchar Polski. Walka
nie była łatwa. Płocczanie,
na swoim boisku, pier−
wszy mecz z Vive Kielce
wygrali jedynie dwiema
bramkami (35:33). Jesz−
cze bardziej gorąco było
w Kielcach. Na 95 sekund
przed końcem spotkania
rywale nafciarzy prowa−
dzili 31:26. Płocczanie
jednak pokazali na co ich
stać, zdobywając cztery
gole. I choć przegrali jed−
ną bramką (30:31), to dwu−
bramkowe
zwycięstwo
u siebie pozwoliło Wiśla−
kom zdobyć Puchar Pol−
ski. Gratulujemy! (m.d.)

Miejskie Centrum Rozwiązywania
Problemów Społecznych przy ul. Mi−
sjonarskiej stanowi miejsce współpracy
płockich organizacji pozarządowych,
szczególnie tych, działających w och−
ronie zdrowia i pomocy społecznej. Po
dwuletniej współpracy postanowiono
ustalić zasady korzystania z lokali
w celu usprawnienia współdziałania.
Zmiany dotyczą głównie wykorzysta−
nia sali terapeutycznej i konferencyjnej.
Działki na ulicę
Gmina Płock zakupiła od prywat−
nych właścicieli dwie działki (o pow.
3.916 mkw.i 1.475 mkw.) przy ul. Zu−
brzyckiego oraz cztery działki (103
mkw., 542 mkw., 66 mkw. i 745 mkw.)
przy ul. Gościniec. Tereny te potrzebne
będą pod budowę tych ulic.
i na sprzedaż
Sporządzony został wykaz nierucho−
mości przeznaczonych do zbycia w for−
mie ustnego przetargu nieograniczone−
go. Na sprzedaż będzie 5 działek (od
4.624 do 13.652 mkw.) zlokalizowa−
nych przy ul. Strzeleckiej i Ułańskiej.
Działki, z wyjątkiem jednej, są nieza−
budowane, przeznaczone pod mieszka−
nia i nieuciążliwe usługi.
Białe soboty
Ponownie ogłoszony został konkurs
ofert na realizację profilaktycznych
badań przesiewowych w ramach „bia−
łych sobót”, dotyczących porad: kar−
diologicznych, urologicznych, nefro−
logicznych, endokrynologicznych, le−
czenia jaskry i alergologicznych. Dru−
gi konkurs dotyczy szczepień przeciw−
ko grypie dla osób w wieku 65 lat i po−
wyżej. Termin składania ofert upływa
11 czerwca. Szczegóły konkursów na
stronie internetowej Urzędu Miasta
www.ump.pl oraz w Wydziale Zdro−
wia i Spraw Społecznych w ratuszu
pok. 250.
Garaże na sprzedaż
Z zasobu gminy przeznaczono do
sprzedaży 2 garaże o pow. 18 i 19
mkw., zlokalizowane przy ul. Gałczyń−
skiego, trzeci o pow. 19 mkw. przy ul.
Norwida, dwa (18 i 19 mkw.) przy ul.
Miodowej i kolejne przy ul. Słodowej
(19 mkw.) i Kredytowej. Sprzedaż nie−
ruchomości nastąpi w formie ustnego
przetargu nieograniczonego, jeżeli do 5
lipca nie zgłoszą się osoby, którym
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości.
Pomoc rodzinom
Ogłoszony został kolejny konkurs
ofert na realizację zadań w zakresie
pomocy rodzinom i osobom w trud−
nej sytuacji życiowej przez organiza−
cje pozarządowe. Na dofinansowanie
tych zadań przeznaczono 72.543 zło−
te. Szczegółowe informacje w Wy−
dziale Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta.
(j)

Prawie 3−metrowy, odlany z brązu,
pomnik Ignacego Łukasiewicza stoi
już u zbiegu alei Kobylińskiego i ul.
Łukasiewicza, dokładnie w tym sa−
mym miejscu, gdzie wcześniej było
popiersie ojca polskiego przemysłu
naftowego. Postać ustawiona jest na
cokole z kolorowego granitu, w ręce
trzyma lampę naftową, która po
zmierzchu ma delikatnie świecić.
Inicjatorami większego uhonorowa−
nia Ignacego Łukasiewicza byli: Sto−
warzyszenie Płockich Naftowców oraz
Stowarzyszenie Inżynierów i Techni−
ków Przemysłu Chemicznego. Za
pomnik zapłacił Orlen, a Urząd Miasta
wziął na siebie uporządkowanie terenu
wokół pomnika i budowę prowadzą−
cych do niego trzech alejek.
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Zasady współżycia

Większy Łukasiewicz

Uroczyste odsłonięcie monumentu
nastąpi 1 czerwca, w ramach tegorocz−
nych Dni Chemika.
(j)

Rowerami z „Benedyktem”
Parafialny Klub Sportowy „Bene−
dykt” zaprasza wszystkich chętnych 3
czerwca na masowy rajd rowerowy.
Impreza organizowana jest, co prawda,
z okazji Dnia Dziecka, ale prezes Klubu
ks. Krzysztof Jaroszewski zapewnia, że
mile będą widziane całe rodziny.
Trasa rajdu, który rozpocznie się
o godz. 14.30, będzie wiodła od ko−
ścioła p.w. św. Benedykta przy ul.
Krakówka w Radziwiu przez Nowe
Ciechomice do Dobrzykowa i z po−

wrotem. Na utrudzonych kolarzy na
placu parafialnym czekać już będzie
poczęstunek z grilla, zaśpiewa im zes−
pół „Fratres” z Wyższego Seminarium
Duchownego. Ponadto młodzież
z wojskowej klasy liceum Płockiego
Uniwersytetu Ludowego zaprezentuje
pokazy sprawnościowe, a dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 5 wystąpią
z programem o ochronie środowiska.
Zakończenie imprezy planowane
jest na godz. 20.
(j)

ELEKTRONICZNA USŁUGA
Zakład Ubezpieczeń Społecznych –
Oddział w Płocku uruchamia dla
klientów nową elektroniczną usługę
– Elektroniczny Urząd Podawczy,
dzięki któremu osoby zainteresowane,
bez konieczności przychodzenia do
ZUS będą mogli złożyć wniosek:
– o wydanie zaświadczenia o nieza−
leganiu w opłacaniu składek,
– o zwrot nadpłaconych składek,
– o ustalenie przekroczenia rocznej
granicy podstawy wymiaru składek
(30−krotność),
– o wydanie zaświadczenia o zgło−
szeniu do ubezpieczenia zdrowotne−

go a także: zgłosić reklamację do in−
formacji o stanie konta osoby ubez−
pieczonej.
Wszystkich zainteresowanych
nową ofertą ZUS zapraszam na pre−
zentację usługi, która odbędzie się
4 czerwca o godz. 11.00 w sali
konferencyjnej Oddziału ZUS
w Płocku ul. Jachowicza 1 (I pię−
tro).
Uczestnictwo w prezentacji jest bez−
płatne. Zgłoszenia przyjmujemy pod
nr tel. 024−268 86 94.
Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy O/ZUS w Płocku)

Święto niezapominajki
Majowe sadzenie niezapominajek
przed siedzibą Płockiej Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko−Własno−
ściowej stało się już tradycją. W tym
roku niebieskie kwiatki wraz z pre−
zesem Janem Rączkowskim i przed−
stawicielami Rady Mieszkańców
Osiedla „Kochanowskiego” sadziły
dzieci w z Miejskiego Przedszkola nr
11 i Szkoły Podstawowej nr 11.
Przedszkolaki z Miszewa i płockiego
przedszkola nr 29 przygotowały pro−
gram artystyczny, a na końcu w nie−
bo poszybowały żółte i niebieskie
balony.
Organizatorem imprezy był Klub
Osiedla Kochanowskiego.
(j)
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Prezydent zarządził

Minęło pół miesiąca...
* Przedstawiciele ambasady Króle−
stwa Belgii przyjechali z mar−
szałkiem Adamem Struzikiem
11 maja do Płocka. Byli w Orle−
nie i parku technologicznym,
rozmawiali na temat ewentual−
nych inwestycji.
* Na stadionie miejskim (po rocz−
nej przerwie) miała miejsce (12−
13 maja) Mazowiecka Wystawa
Psów Rasowych. Za najpiękniej−
szego uznano 4−letniego boksera
pręgowanego Garibaldi No−
strum.
* Orlen chce sprzedać swoje hotele
przy ul. 3 Maja.
* W 144. rocznicę śmierci gen.
Padlewskiego (15 maja) pod
krzyżem, upamiętniającym
miejsce jego stracenia i pod
tablicą na Zakładzie Karnym,
w którym był wieziony, zło−
żono kwiaty.
* Dwie osoby z powiatu bydgoskie−
go zostały zatrzymane na ul.
Tumskiej, gdzie zbierali pienią−
dze dla TPD, posługując się sfał−
szowanymi dokumentami.
* Towarzystwo Naukowe Płockie
złożyło wniosek o nadanie jed−
nej z alejek na Wzgórzu Tum−
skim imienia Jakuba Chojnac−
kiego (wieloletniego prezesa
TNP).
* Ratusz odstąpił od negocjacji
w sprawie prywatyzacji ZUOK
w Kobiernikach.
* W zoo urodził się gibon ungko –
rodzice przyjechali do Płocka
z Holandii w 2001 roku.
* Najmłodsi judocy UKS Eljot
z Międzynarodowego Turnieju
IBF w Szkocji przywieźli 8 me−
dali (5 złotych i 3 srebrne).
* Na terenie PKN Orlen 18 maja
odbyły się ćwiczenia połączo−
nych sił Zakładowej i Pań−
stwowej Straży Pożarnej oraz
służb kryzysowych i medycz−
nych.
* Najwięcej absolwentów płockich
gimnazjów wybrało III L.O.
* Na ekranie umieszczonym na bu−
dynku starego dworca PKS
mecz szczypiornistów (19 maja)
oglądało około półtora tysiąca
kibiców.
* Do strajku (21 maja) przystąpili
lekarze szpitala wojewódzkiego.
* Spółka Kongres, dzierżawiąca
plażę (Patelnię) w Grabinie,
zamierza ustawić na niej wiatę
piknikową i zbudować boiska.
* Wisła Płock (nożni) pokonała
ŁKS Łódź 2:1 i odzyskała szan−
sę na pozostanie w ekstraklasie.
* Mieszkańcy gminy Słupno nie
chcą oddać Płockowi Gulczewa;
99,4% głosujących sprzeciwia
się okrojeniu gminy.
*Po przegranej z Górnikiem Zabrze
0:2 Wisła spadła do II ligi.
* 25 – 27 maja w Łącku konie
i jeźdźcy walczyli o Grand Prix
w skokach.
(j)
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Betek−Nieruchomości przygotuje dokumentację projektowo−
kosztorysową obiektów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego

Urząd Miasta próbował znaleźć wyko−
nawcę remontu od ubiegłego roku. Do
pierwszego przetargu stanęła tylko jedna
firma, która zaproponowała zbyt wysoką
cenę. Drugi przetarg także nie przyniósł
rozstrzygnięcia. Wprawdzie zgłosiły się
trzy firmy, ale koszty, które zaproponowa−
ły, były zbyt wysokie. Firma Alpex chcia−
ła za swoją pracę 5,5 mln zł, Vectra i Be−
tek – 8,5 mln zł, a konsorcjum ZREW,
ZIS−1 i biuro architektów Tomasza Króli−
kowskiego i Jerzego Jaworskiego – ponad
11 mln zł.
W tej sytuacji miasto zdecydowało się
podzielić inwestycję na dwa etapy. Dzię−
ki temu w przetargu udało się wyłonić
wykonawcę dokumentacji projektowo−
kosztorysowej. Najkorzystniejszą cenę
– prawie 400 tys. zł – zaproponował Be−
tek−Nieruchomości
Gmina Płock jest właścicielem obiek−
tów PTW przy ulicy Kawieckiego od
marca ubiegłego roku. Remontu wyma−
gają: budynek basenu wioślarskiego,
hangar na łodzie, stary basen oraz otocze−
nie zewnętrzne obiektów PTW.
Budynek basenu wioślarskiego wybu−
dowany został w 1974 roku, a w latach
1997−1999 postawiono dobudówkę.
Obiekt ma prawie 900 metrów kwadrato−
wych powierzchni, jest jednopiętrowy,
a jego dach pokryty papą. Podczas re−
montu wykonane zostaną m.in.: docie−
plenia, niezbędne przebicia i zamurowa−
nia, nowe ścianki działowe, nowe po−
sadzki i okładziny ścian niecki basenu,
posadzki w siłowni i pomieszczeniu er−
gometrów, indywidualne węzły sanitarne
w pięciu pokojach, nowa instalacja wod−
no−kanalizacyjna, elektryczna, telefo−

Pierwsza polska bulla książęca wywołała
tyleż entuzjazmu co i kontrowersji. Dotąd
w żadnych źródłach pisanych nie odnoto−
wano używania bulli (czyli okrągłej metalo−
wej pieczęci, którą poświadczano auten−
tyczność dokumentów) przez polskiego
władcę. Bulli, którą w łacińskiej części
wczesnośredniowiecznej Europy, posługi−
wali się jedynie Papież, Cesarz i okazjonal−
nie niektórzy królowie. O samym odkryciu
Mirosława Andrałojcia, badaniach i walce
z krytyką opowiadała w piątek, 18 maja,
w Towarzystwie Naukowym Płockim Mał−
gorzata Andrałojć.
Dwójka poznańskich archeologów po−
łówkę bulli znalazła we wsi Głębokie
w pobliżu Ostrowa Lednickiego przy okazji
realizacji projektu weryfikacji odkryć skar−
bów na terenie Polski. To program poszuki−
wania skarbów archeologicznych w miej−
scach, gdzie przypadkowych odkryć przez
zwykłych ludzi, a nie archeologów. – Po−
twierdziło się powiedzenie, że najciekawsze
odkrycia są przypadkowe – opowiadała An−
drałojć. – Ołowiana połówka tkwiła zaled−
wie 10 cm pod powierzchnią ziemi. Wów−
czas czytelna była litera A i otok krążka. Wi−
dzieliśmy, że nie jest to zwykły kawałek oło−
wiu, ale nikt nie przypuszczał, że mamy
w ręku taki skarb.
W trakcie dalszych prac naukowcy od−
kryli, że z jednej strony utrwalona w paty−
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niczna i alarmowa. Betek musi zaprojek−
tować budynek tak, aby na parterze zna−
lazły się m.in.: odnowiony basen wioślar−
ski o powierzchni ponad 220 mkw., trzy
siłownie, natryski, szatnie dla dziewcząt
i chłopców oraz pomieszczenie dla ergo−
metrów. Na piętrze ma być pięć pokoi
z węzłem sanitarnym, pokój trenerów,
pomieszczenia dla zarządu i sekretariatu
PTW, magazynek oraz kuchnia.
Pracom remontowym ma być poddany
także hangar na łodzie wioślarskie.
Obiekt o pow. 840 mkw. wybudowano
w 1963 roku. Betek−Nieruchomości za−
projektuje hangar, który zyska nadbudo−
wę o lekkiej konstrukcji, gdzie magazy−
nowane będą łodzie i sprzęt sportowy.
Ponadto przygotuje projekt ocieplenia
ścian i stropodachu, wymiany stolarki
okiennej oraz wrót do hangarów i war−
sztatu szkutniczego.
Kolejna dokumentacja powstanie dla
budynku starego basenu, który wybudo−
wano w 1963 roku. W części podpiwni−
czonej znajdują się teraz pomieszczenia:
kotłowni, magazynu na olej i techniczne
basenu. Po przeróbce, pomieszczenie po
niecce basenu zostanie zaadaptowane na
salę ćwiczeń. Ponadto pomieszczenia
przyległe od strony zachodniej (oprócz
kotłowni i magazynu na olej) wykonaw−
ca przekształci na zaplecze techniczne:
sanitariaty, sauny, gabinet odnowy bio−
logicznej. Na parterze znajdzie się m.in.
świetlica, magazyn sprzętu sportowego,
szatnie oraz sala ćwiczeń. Pomieszcze−
nia na pierwszym piętrze przeznaczone
będą dla komisji sędziowskiej, jako
punkt obserwacyjny dla trenerów i sę−
dziów.
M.D.
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Dokumentacja teraz,
remont później
W symbolicznym otwarciu wzięli udział: Roland Bury – dyrektor ratuszowego Wydzia−
łu Kultury i Sportu, Henryka Nowak – wieloletnia pracownica Filii nr 5 oraz jej daw−
na kierowniczka oraz Marzena Kaczorowska – obecna kierowniczka placówki

Po półtorarocznej przerwie swoją działalność wznowiła Filia
nr 5 Książnicy Płockiej

Książki w nowej siedzibie
Do tej pory biblioteka mieściła się
w teatrze. Gdy rozpoczął się remont bu−
dynku, biblioteka musiała przerwać
swoją działalność. Ponad 50 tys. ksią−
żek trafiło na przechowanie do magazy−
nu w internacie Zespołu Szkół Tech−
nicznych. Teraz można je wypożyczać
w nowej siedzibie, przy ul. Tumskiej 11
(w Domach Towarowych Centrum).
– Bardzo się cieszymy, że znów możemy
działać – mówi Maria Zalewska−Mikul−
ska, dyrektor Książnicy Płockiej. – Lo−
kalizacja może nie jest najlepsza, ale na
parę lat na pewno nam wystarczy.
Wejście do biblioteki znajduje się od
strony ul. Sienkiewicza. Placówka znaj−
duje się na II piętrze. Oprócz wypożyczal−
ni jest tam też czytelnia i komputery. – To
znak czasu – tłumaczy Mikulska. – Musi−
my zweryfikować myślenie o bibliotece.
Oprócz książek, muszą się w niej znaleźć
także komputery. W ubiegłym roku z inter−
netu w bibliotekach skorzystało dwa razy
więcej osób niż w 2005 roku.

40 mm kawałek ołowiu – znalezisko z 2002 r. wywołało
prawdziwą rewolucję w myśleniu o naszej historii, a dla
płocczan stanowiło dowód na to, co wiedzieli od dawna. Bo−
lesław III Krzywousty wielkim władcą był.

Bulla Krzywoustego w TNP
nie stojąca postać to biskup, le−
wą ręką przyciskający do piersi
księgę. Rekonstrukcja legendy
potwierdziła, że jest to wyobra−
żenie św. Wojciecha. Na pod−
stawie zarysu postaci z drugiej
strony, trzymającej włócznię
i fragmentu legendy (którą zre−
konstruowano później jako +
SIGILLVM
BOLEZLAVI
DVCIS POL – Bolesław Ksią−
że Polski) postawili hipotezę, że jest to bul−
la należąca do polskiego władcy, według
pierwszej interpretacji – Bolesława Chro−
brego. Na dalsze badania brakowało środ−
ków. Dopiero w drugiej połowie 2004 roku,
dzięki środkom z ówczesnego Ministerstwa
Nauki i Informatyzacji, możliwe stało się
wykonanie specjalistycznych analiz i pełne
opracowanie znaleziska. Kolejnego argu−
mentu na to, że połówka krążka była bullą,
dostarczył Andrzej Sikorski, badający po−
zostałości starych tkanin w Instytucie Prahi−

storii Uniwersytetu im. Ada−
ma Mickiewicza w Poznaniu.
Natrafił na niewielki kanalik
przy ułamanej krawędzi krąż−
ka. Znalazł tam odciśnięte śla−
dy sznurka.
Można było ogłosić: mamy
pierwszą polską bullę. Dziś
oryginał znajduje się w Muze−
um Archeologicznym w Poz−
naniu. Jedną z pięciu kopii po−
siada Towarzystwo Naukowe Płockie.
– Posiadanie przez Krzywoustego bulli
ukazuje go jako władcę znaczącego, przeni−
kliwego. Być może pojawienie się bulli wią−
zało się z wielką reformą państwa. Dziś nie
sposób jeszcze ocenić, jakie znaczenie bę−
dzie miało to odkrycie dla badań nad histo−
rią Polski. Rodzą się kolejne pytania, po−
trzeba dalszych badań – mówiła w Płocku
poznańska archeolog.
Ciekawe, że w listopadzie 2005, w trzy
lata od odkrycia Andrałojciów kolejną,

W 2006 roku z płockich bibliotek
skorzystało 39 tys. 172 osób. Wypoży−
czyły one 896 tys. 647 egzemplarzy
z różnych zbiorów, tzn. książek, czaso−
pism, kaset, płyt audio i DVD.
Otwarcie filii w nowej siedzibie zo−
stało połączone z obchodami Dnia Bib−
liotekarza i Bibliotek. Z tej okazji pre−
zydent Mirosław Milewski przyznał na−
grody i dyplomy pięciu zasłużonym
pracownikom. Uhonorowane zostały
także placówki: Filia nr 5, Biblioteka
dla Dzieci „Chotomek” oraz dział zbio−
rów audiowizualnych Książnicy. Na−
grody – dla dziesięciu pracowników
z różnych filii – przyznała również dy−
rektor Książnicy Płockiej. Nagrody
książkowe otrzymało natomiast 20
osób, które w płockich bibliotekach
pracują ponad 15 lat.
Filia nr 5 swoje zbiory udostępnia
w poniedziałki, wtorki, środy i piątki
w godz. 10−18, a w czwartki i soboty
w godz. 10−14.
(m.d.)

tym razem zachowaną w całości, bullę
znaleziono na poznańskim Ostrowie
Tumskim. Nie mija miesiąc i Polskę obie−
ga sensacyjna wiadomość o odkryciu
trzeciej polskiej bulli książęcej w Gnieź−
nie. Rok później na posiedzeniu Komisji
Historycznej PTPN, poświęconym 3 od−
krytym dotąd polskim bullom książęcym
Andrałojciowie oświadczają: wszystkie 3
bulle należały do księcia Bolesława Krzy−
woustego, reprezentują 2 typy, z których
starszy ma dwie odmiany (z Głębokiego
i nieco późniejszą z Gniezna), młodszy
typ, z ostatnich lat panowania księcia,
znaleziono w Poznaniu.
Znów mija miesiąc i w listopadzie 2006,
znów przypadkowo, odkryta zostaje ok. 30
km od Płocka (w kierunku Sierpca), czwar−
ta polska bulla książęca. Przechowywana
jest obecnie na Zamku Królewskim w War−
szawie. Autor wstępnego opracowania – M.
Hlebionek – przypisuje ją Bolesławowi Kę−
dzierzawemu, ale poznańscy archeolodzy
obstają, że zabytek należy do tego samego
co bulle z Głębokiego i z Gniezna, starsze−
go typu bulli Bolesława Krzywoustego.
Więcej o odkryciu bulli można znaleźć na
przygotowanej przez Andrałojciów stronie
www.bulla.archeo.edu.pl/ lub w dwuję−
zycznej monografii ich autorstwa „Bulla
Bolesława księcia Polski / Eine bulle von
Fürst Bolesław von Polen”.
(rł)
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im. Wł. Jagiełły. 12/ W związku z decyzją
Wojewody Mazowieckiego, zatwierdzają−
cą pozwolenie na budowę IV odcinka dróg
dojazdowych, proszę o informacje nt. dzia−
łań Urzędu, zmierzających do realizacji tej
inwestycji. 13/ Kiedy rozpocznie się długo
oczekiwany remont nawierzchni ul. Dwor−
cowej? 14/ Proszę o informacje nt. projek−
tów, jakie złożyło miasto do projektów
kluczowych RPO województwa na lata
2007−2013. 15/ Jakie działania zostały
podjęte w celu realizacji budowy wiaduk−
tu lub tunelu pod torami kolejowymi w al.
Piłsudskiego?

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone
podczas VIII sesji Rady Miasta
w dniu 24 kwietnia i między sesjami
w maju 2007 roku:
Barbara Smardzewska−Czmiel
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o informację na temat terminu
planowanej modernizacji ul. Dobrzyńskiej
i Zglenickiego oraz zamontowania oświet−
lenia na Zglenickiego. 2/ Proszę o spowo−
dowanie usunięcia z ul. Tumskiej nieeste−
tycznej reklamy, promującej szkoły poli−
cealne. 3/ Proszę o podjęcie ponownych
działań w stosunku do Stada Ogierów, ja−
ko właściciela zniszczonego pożarem bu−
dynku gospodarczego. 4/ Ponownie proszę
o oznakowanie ulic: Góry, Przyszkolnej
i Podleśnej. 5/ Mieszkańcy ul. Łąckiej pro−
szą o wykoszenie przydrożnych rowów. 6/
Proszę o ustawienie pojemników−segrega−
torów na odpady obok przepompowni
PERN. 7/ Proszę o naprawę uszkodzonych
bujaczek, zjeżdżalni i innego wyposażenia
placu zabaw przy ul. Ciechomickiej.

Arkadiusz Iwaniak

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Dotyczy przedterminowego demontażu
bezpłatnego lodowiska na Starym Rynku.
2/ Wnoszę o uporządkowanie terenu przy
ul. Parowa oraz częstsze kontrole służb na

Wioletta Kulpa

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Dotyczy remontu chodnika – od ul.
Chopina do Szkoły Podstawowej nr 21.
Magdalena Lewandowska

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Orlen coraz częściej emituje w godzi−
nach nocnych substancje trujące, co jest
bardzo uciążliwe dla mieszkańców. 2/
Mieszkańcy bloku przy ul. Jasnej 12 proszą
o remont i ocieplenie budynku. 3/ Zagos−
podarowanie placu u zbiegu ul. Norwida
i Asnyka z przeznaczeniem na boisko spor−
towe i plac zabaw.
Stanisław Kwiatkowski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Maksymalne skrócenie procesu projek−
towo−inwestycyjnego dla zadania pn.

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Dotyczy składowiska odpadów komu−
nalnych w Kobiernikach. 2/ Czy władze
miasta podjęły starania, aby w Płocku
powstała baza treningowa wraz z zaple−
czem wypoczynkowym w ramach Mi−
strzostw Europy w piłce nożnej w 2012 ro−
ku? 3/ Proszę o podanie planowanego har−
monogramu realizacji ul. Patriotów. 4/
Proszę o podanie harmonogramu budowy
ul. Widnej. 5/ Proszę o konkretne odpo−
wiedzi na moje pytania w sprawie zabudo−
wy ul. Piekarskiej, zadane w poprzedniej
interpelacji na ten temat. 6/ Czy przy mo−
dernizacji ul. Popłacińskiej przewidziano
wymianę starych rur wodociągowych (az−
bestowo−cementowych)? 7/ Dotyczy bu−
dowy kolejnego etapu ul. Orzechowej,
wraz z sięgaczami ul. Śliwowej.
Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o informacje na temat złożonych
już wniosków o dofinansowanie inwesty−
cji ze środków unijnych (linia tramwajo−
wa, bulwar nad Wisłą). 2/ Proszę o upo−
rządkowanie terenu po składzie węgla
przy dworcu PKP/PKS oraz zagospodaro−
wanie tego terenu. 3/ Proszę o naprawę lub
wymianę chodnika przy Szkole Podstawo−
wej nr 21 i przystąpienie do realizacji bu−
dowy ścieżki rowerowej w ul. Chopina. 4/
Proszę o doświetlenie przejść dla pieszych
w połowie ul. Dworcowej i w ul. Otoliń−
skiej (przy Biedronce). 5/ Proszę o rozwią−
zanie kwestii komunikacji pieszej w ulicy
łączącej ul. Królewiecką z ul. Sienkiewi−
cza. 6/ Proszę o informację na temat prze−
targu na rozbudowę L.O. im. Wł. Jagiełły.
7/ Proszę o dokończenie remontu ul. Pół−
nocnej. 8/ Kto zagospodaruje otoczenie
pomnika Ignacego Łukasiewicza i jaki bę−
dzie tego koszt? 9/ Proszę o informację na
temat podjętych działań, zmierzających do
powołania gimnazjum przy szkole mu−
zycznej. 10/ W związku z zerwaniem ne−
gocjacji w sprawie sprzedaży ZUOK pro−
szę o informacje na temat sposobu pokry−
cia deficytu budżetowego w 2007 roku
oraz ewentualnego wpływu tej decyzji na
zadłużenie miasta. 11/ Proszę o dokładne
informacje na temat wszystkich unieważ−
nionych przetargów na rozbudowę L.O.
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Artur Jaroszewski

tym terenie. 3/ Czy istnieje kolizja planów
pod obwodnice Płocka z terenami należą−
cymi do PPPT i przeznaczonymi do zabu−
dowy? 4/ Mieszkańcy osiedla Skarpa pro−
szą o zwiększenie patroli strażników i po−
licji. 5/ W nawiązaniu do remontu ul. Cho−
pina wnoszę o wskazanie w przyszłości
wykonawcom warunków sanitarnych oraz
o prowadzenie prac tak, by nie utrudniać
życia pieszym. 6/ Wnoszę o podanie do
publicznej wiadomości nazw ulic, które
wg historyków IPN powinny być zmienio−
ne. 7/ Mieszkańcy osiedla Skarpa zwrócili
się z prośbą o przeprowadzenie przeglądu
miejskich latarni. 8/ Dlaczego niedawno
zmodernizowana ul. Asnyka jest ponow−
nie „remontowana”? 9/ Mieszkańcy osie−
dla Skarpa wnioskują o zainstalowanie ka−
mery, która swoim zasięgiem obejmowa−
łaby, permanentnie niszczony, przystanek
autobusowy przy rondzie. 10/ Dotyczy po−
nownego malowania przejść dla pieszych
oraz dodatkowego oświetlenia w ul. Do−
brzyńskiej.
Tomasz Maliszewski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o informacje na temat planowa−
nej odbudowy (remontu) budynku miesz−
kalnego przy ul. Słonecznej 68, administro−
wanego przez MZGM TBS. 2/ Proszę
o spowodowanie, by remonty i konserwa−
cja ulic nie odbywały się w godzinach naj−
większego natężenia ruchu. 3/ Możliwości
udzielenia pomocy finansowej i material−
nej rodzinom poszkodowanym w pożarze
budynku przy ul. Słonecznej 68.
Elżbieta Podwójci−Wiechecka

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o oddzielenie chodnika dla pie−
szych od ulicy przy bloku przy ul. Armii
Krajowej 60. 2/ Proszę o zainstalowanie
sygnalizacji świetlnej (na przycisk) na
skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z Wa−
lecznych.

„Zmiana organizacji ruchu w części ul.
Medycznej przy WSzZ z przeznaczeniem
części tej ulicy na miejsca parkingowe”.
Elżbieta Gapińska

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o poinformowanie, jaka jest stra−
tegia NZOZ „Płocki ZOZ” w kontekście
wyceny procedur nie medycznych, które
w wielu przypadkach są nieefektywne eko−
nomicznie i powodują straty spółki.
Eryk Smulewicz

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o wszczęcie procedury, która
umożliwi dotychczasowemu najemcy wy−
kup lokalu gastronomicznego – Bar Mlecz−
ny – mieszczącego się przy ul. Tumskiej 5.
2/ Proszę o przedstawienie sposobu roz−
wiązania konfliktu interesów pomiędzy
L.O. im. St. Małachowskiego a sanktua−
rium i muzeum św. s. Faustyny, w kontek−
ście rozbudowy sanktuarium. 3/ Jakie są
plany usprawnienia komunikacji z Warsza−
wą (poszerzenie trasy przez Słupno i Wy−
szogród). 4/ Na jakie inwestycje i projekty
miasto zamierza ubiegać się o środki z fun−
duszy pomocowych w latach 2007 – 2013.
Tomasz Korga

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o remont chodnika wokół pawi−
lonów handlowych przy ul. Rembieliń−
skiego 3. 2/ Proszę by osiedle: „Wielka
Płyta” było sprzątane w soboty, niedziele
i święta – w te dni osiedle wygląda jak
śmietnik. 3/ Proszę o podanie nowej loka−
lizacji pomieszczeń magazynowych dla
potrzeb płockiego oddziału Banku Żyw−
ności. 4/ Proszę o remont drogi dojazdo−
wej do garażu wielopoziomowego przy
ul. Rutskich 7. 5/ Proszę o podanie termi−
nu rozpoczęcia remontu ul. Wyspiańskie−
go i Zalewskiego. 6/ Proszę o remont ele−
wacji i docieplenie budynków przy ul.
Opr. (j)
Jasnej 12, Mickiewicza 6.

Siedem kolejnych przejść dla
pieszych w mieście zostanie
oświetlonych specjalnymi
lampami

Bezpieczne
zebry
Doświetleniem zajął się Wydział Gos−
podarki Komunalnej i Ochrony Środowi−
ska Urzędu Miasta. Punkty zostały wyz−
naczone w porozumieniu z policją i Miej−
skim Zarządem Dróg. Są to miejsca,
gdzie najczęściej dochodzi do wypadków
z pieszymi.
Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłe−
go roku nowoczesne lampy halogenowe,
dające srebrzyste światło, zawisły nad
przejściami: przy Zakładzie Energetycz−
nym, koło McDonald’s przy al. Piłsud−
skiego, niedaleko dworca PKS/PKP (ul.
Szopena/Mickiewicza), na skrzyżowaniu
al. Kobylińskiego z ul. Topolową i przy
ul. Tysiąclecia w pobliżu skrzyżowania
z ul. Wolskiego. Specjalne reflektory da−
ją punktowe światło i oświetlają jedynie
przejście a nie oślepiają kierowców. In−
westycja kosztowała wtedy 80 tys. zł.
Ponieważ pomysł się sprawdził,
w tym roku, do końca listopada ma
być oświetlonych kolejnych siedem
przejść dla pieszych przy ul.:
– Łukasiewicza (w rejonie III LO)
– Kolegialnej (w okolicach szkoły
muzycznej)
– Wyszogrodzkiej (skrzyżowanie
z ul. Lenartowicza)
– Harcerskiej (w rejonie skrzyżo−
wania z ul. Kasztanową)
– ul. Kościelnej (skrzyżowanie z ul.
Cichą)
– ul. Bielskiej (koło Zakładów
Mięsnych)
– oraz przy al. Kilińskiego (w rejo−
nie skrzyżowania z ul. Padlewskiego).
Oświetlenie jednego przejścia
będzie kosztować w tym roku ok.
30 tys. zł.
(m.d.)

Opracują
dokumentację
Miasto przygotowuje się do budowy
ulicy Browarnej w Ciechomicach. Naj−
pierw jednak trzeba opracować dokumen−
tację projektowo−kosztorysową dla odcin−
ka tej ulicy od skrzyżowania z zaprojekto−
waną trasą mostową do granicy Płocka,
czyli do skrzyżowania z ulicą Janówek.
Trzeba także stworzyć opracowanie dla
brakujących sieci uzbrojenia terenu.
Długość ulicy wynosi 1065 metrów.
Firma, która wygra przetarg na opracowa−
nie dokumentacji będzie musiała m.in.
uzyskać decyzję o lokalizacji drogi, pozy−
skać zgodę właścicieli nieruchomości za−
jętych przez inwestycję na dysponowanie
ich działkami na cele budowlane. Niez−
będny również będzie projekt organizacji
ruchu docelowego i na czas trwania robót
budowlanych. Poza wykonaniem doku−
mentacji do firmy będzie również należało
podzielenie przyszłej inwestycji na etapy,
w zależności od możliwości technicznych.
Kompletna dokumentacja projektowo−
kosztorysowa powinna powstać w ciągu
sześciu miesięcy od decyzji o ustaleniu
lokalizacji drogi.
(m.d.)

Sygnały Płockie
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Kronika policyjna
* Zapaliło się poddasze kamienicy przy ul.
Sienkiewicza. Spalił się dach kamienicy
oraz częściowo pięć mieszkań. 29−letnia
kobieta i 61−letni mężczyzna zostali
przewiezieni do szpitala. Po udzieleniu
pomocy, zwolniono ich do domu.
* Nieznany sprawca zerwał kobiecie z szyi
łańcuszek. Do zdarzenia doszło przy ul.
Rembielińskiego.
* Złodziej, wykorzystując nieuwagę 22−let−
niej mieszkanki powiatu płockiego, za−
brał torebkę, która leżała na ławce przy
ul. Dobrzyńskiej.
* Na ul. Staromiejskiej przewrócił się znak
drogowy i uderzył w Forda Fiestę. Usz−
kodzony został lakier oraz wgnieciona
została tylna część pojazdu.
* Siedmiu młodych mężczyzn uszkodziło
zapory drogowe na przejeździe kolejo−
wym przy ul. Słonecznej. Nietrzeźwi
sprawcy zostali zatrzymani policję.
* Z Seata Ibizy, zaparkowanego przy ul.
Gierzyńskiego, złodzieje zabrali radioo−
twarzacz CD oraz radio CB.
* Na przejściu dla pieszych przy ul. Tysiąc−
lecia została potrącona 30−letnia płoc−
czanka. Sprawca wypadku zawiózł ją do
szpitala i zniknął.
* Do domku jednorodzinnego przy ul.
Szczęsnego przez drzwi balkonowe pró−
bowali wejść złodzieje. Wystraszył ich
jednak alarm.
* Z otwartej kabiny samochodu ciężarowe−
go, zaparkowanego przy ul. Kostrogaj,

złodzieje skradli torbę, w której były do−
kumenty oraz pieniądze. Straty oszaco−
wano na 1,3 tys. zł.
* 23−letni mieszkaniec Dobrzynia, kierując
audi nie zachował należytej ostrożności
i podczas skrętu w lewo zderzył się
z Fordem Orion. W wyniku zdarzenia,
do którego doszło przy ul. Kazimierza
Wielkiego, do szpitala odwieziono dwie
osoby.
* Siedmiu płocczan w wieku 17−20 lat ukra−
dło przewód elektryczny z terenu zakła−
du przy ul. Chemików. Sprawcy wpadli
w ręce ochrony i przekazani policji.
* Kobieta, robiąca zakupy w sklepie przy
ul. Wyszogordzkiej, straciła przewie−
szoną przez ramię torebkę, w której
znajdowały się pieniądze, klucze do
mieszkania, karty kredytowe i dwa tele−
fony komórkowe. Straty – 1250 zł.
* Złodzieje ukradli dwa parasole ogrodo−
we, w tym jeden ze stelażem mocują−
cym. Do zdarzenia doszło przy ul. Ar−
mii Krajowej, a straty oszacowano na
1,5 tys. zł.
* Z altanki działkowej przy ul. Traktowej
zginęły dwa telewizory, radiootwarzacz
CD, magnetofon kasetowy, sekator, no−
życe do trawy i cztery pochodnie do od−
straszania owadów. Straty – 700 zł.
* Z zakładu fryzjerskiego przy al. Jana
Pawła II złodzieje ukradli radioo−
twarzacz, telefon i maszynkę do
strzyżenia.
(m.d.)

Kradzieże z rozbojami
Na dwa miesiące trafił do aresztu
18−letni płocczanin. Chłopak dokonał
trzech kradzieży rozbójniczych. – Do
pierwszego zdarzenia doszło 4 maja
przy ul. Kossobudzkiego – opowiada
Mariusz Gierula, rzecznik prasowy po−
licji. – Sprawca, grożąc pobiciem, za−
brał nastolatkowi bluzę i plecak.
Tego samego dnia Bartosz B. zaata−
kował jeszcze raz, tym razem na ul.
Mickiewicza. Ofiarą był chłopiec, któ−
remu sprawca – grożąc śmiercią – za−

brał telefon komórkowy. Kilka dni
później, 10 maja, 18−latek sterroryzo−
wał nożem mężczyznę i zabrał mu te−
lefon komórkowy. Do zdarzenia do−
szło przy ul. Łukasiewicza. Na szczę−
ście, w połowie maja sprawcę napa−
dów zatrzymali policjanci z sekcji kry−
minalnej i dochodzeniowo−śledczej
płockiej komendy.
– Teraz aresztowanemu grozi do 12
lat pozbawienia wolności – wyjaśnia
Gierula.
(m.d.)

Zostań orłem

zjum nr 6, Katarzyna Mycroft i Marta
Markiewicz z Gimnazjum nr 8.
II miejsce wywalczyli: Krystyna
Gołaszewska z Gimnazjum w Bodza−
nowie, Rafał Pilarczyk i Piotr Nowa−
kowski z Gimnazjum nr 6 w Płocku
oraz Joanna Licnerska z Gimnazjum
Nr 8 w Płocku. III miejsce przypadło
płocczanom: Michałowi Krukowi
z Gimnazjum nr 4 i Beacie Kijek
z Gimnazjum Nr 8.
W rywalizacji drużynowej najlepsi
okazali się uczniowie Gimnazjum nr 8
z Płocka. Drugie miejsce przypadło
płocczanom z G nr 6, a trzecie G nr 1.
Nagrodami w konkursie dla najlep−
szych orłów matematycznych były pro−
gramy multimedialne, a za zajęcie II i III
miejsca uczniowie otrzymali zestawy
art. piśmienniczych. Puchary przekaza−
no najlepszym trzem gimnazjom, pozo−
stałe szkoły otrzymały dyplomy.
Koordynatorem konkursu była nau−
czycielka matematyki z Gimnazjum nr
8 Anna Dmochowska.
(m.d.)

– to nazwa Powiatowego Konkursu
Matematycznego, który odbył się 11
maja w naszym mieście. Była to już
czwarta edycja, nad którą honorowy
patronat sprawował Marszałek Woje−
wództwa Mazowieckiego. Sponsorem
imprezy był również Urząd Miasta.
Konkurs skierowany był do najmłod−
szych gimnazjalistów z całego powiatu
płockiego. Celem było zainteresowanie
uczniów tym trudnym przedmiotem,
kształcenie logicznego myślenia oraz
stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.
W tym roku w szranki stanęło 60 gimna−
zjalistów z 13 szkół z Płocka, Bielska,
Bodzanowa, Gąbina, Starych Probosz−
czewic i Wyszogrodu.
W rywalizacji indywidualnej I miej−
sca oraz tytuł laureata konkursu zdo−
było aż czworo uczniów (wszyscy
z Płocka): Monika Cichosz z Gimna−
zjum nr 1, Mariusz Różycki z Gimna−
Sygnały Płockie

PÓŁ MILIONA TON
POLIPROPYLENU
W płockich zakładach Basell Orlen
Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) 20 maja
wielkość dotychczasowej produkcji
polipropylenu wytwarzanego w opar−
ciu o technologię
Spheripol na licencji firmy Basell,
przekroczyła 500 tysięcy ton. Stało
się to po niespełna 600 dniach od
uruchomiania fabryki, które miało
miejsce 30 września 2005 roku, wli−
czając w to fazę rozruchu oraz jeden
postój związany z planowanym prze−
glądem instalacji.
– Pierwsze pół miliona ton polipro−
pylenu w BOP to dla nas kolejny krok
milowy i dowód na to,że fabryka dzia−
ła doskonale – powiedział Karol Ma−
rek Sep – wiceprezes i dyrektor ds.
produkcji BOP. Zapewnienie surowca

do produkcji polipropylenu Moplen
z PKN ORLEN S.A. oraz know−how
technologiczny ze strony firmy Basell,
to solidne podstawy, dzięki którym mo−
gliśmy osiągnąć taki sukces.
Gatunki polipropylenu wytwarzane
w BOP charakteryzują się bardzo wy−
soką czystością polimeru oraz powta−
rzalnością właściwości, a także zapew−
niają stabilne przetwórstwo. Tworzy−
wo Moplen stosowane jest do produk−
cji artykułów użytkowych gospodar−
stwa domowego, zakrętek i zamknięć,
pojemników i opakowań, folii, mebli,
zabawek, detali technicznych dla prze−
mysłu motoryzacyjnego, wyrobów
tekstylnych, takich jak tasiemki,
sznurki i osnowy do dywanów oraz do
produkcji rur.
A. R.

Szaradziarskie imprezy
Klub Miłośników Rozrywek Umy−
słowych „Relaks” ma już swój lokal
przy ul. 3 Maja 18 (pok. 208) oraz
otrzymał wsparcie finansowe z Mini−
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej,
w związku z czym może szerzej „roz−
winąć skrzydła” i zaproponować ama−
torom łamania głowy więcej form roz−
rywki i relaksu.
Najbliższe plany to: warsztaty sza−
radziarskie 11 i 25 czerwca w Klubie
Osiedlowym przy ul. Łukasiewicza
28 (godz. 17), imprezy szaradziarskie
dla dzieci w klubach Płockiej Spół−
dzielni Mieszkaniowej z okazji Dnia
Dziecka, wycieczka dla dzieci do
skamsenu w Sierpcu, w lipcu i sier−

pniu imprezy sportowo−rekreacyjne
dla dzieci w klubach PSML−Wł.,
w czerwcu udział w turniejach szara−
dziarskich organizowanych w innych
miastach m.in. w Krakowie, Żarach,
Zambrowie, Brodnicy, Łowiczu, Mi−
strzostwa szaradzistów Miasta Płocka
o puchar dyrektora Urzędu Marszał−
kowskiego, wieczorki taneczne, we
wrześniu wycieczka na zamek Kró−
lewski w Warszawie i III jesienny tur−
niej szaradzistów o tytuł „Mistrza
Klubów Osiedlowych”.
Klub „Relaks” zaprasza wszyst−
kich chętnych i sympatyków rozry−
wek umysłowych do udziału w pra−
cach Klubu.
(j)

Kwiaty i występy

używanym w rolnictwie i słuchały
porad specjalistów z branży rolniczej.
Zainteresowanie wzbudzały nowo−
czesne maszyny rolnicze. Giełda to
także okazja do bardziej oficjalnych
spotkań i wymiany doświadczeń. Od−
były się seminaria tematyczne m.in.
o rolnictwie ekologicznym jako alter−
natywnej formie gospodarowania
oraz na temat dobrych praktyk rolni−
czych w gospodarstwie rolnym.
Organizatorzy przygotowali także
program artystyczny; były więc wy−
stępy zespołów, konkursy m.in.
w rzucie podkową i plastyczny dla
dzieci.
(m.d.)

Już po raz szesnasty odbyła się Gieł−
da Rolnicza (20 maja). W okolicy Zes−
połu Szkół im. Leokadii Bergerowej
zajęte były wszystkie parkingi i pobo−
cza, a samochody w korkach stały na−
wet kilkaset metrów.
Na giełdzie można było oglądać ty−
siące kwiatów, krzewów, drzewek
i sadzonek. Amatorzy, którzy chcieli
kupić rośliny do swojego ogródka, na
balkon lub taras na pewno nie byli za−
wiedzeni. Na stoiskach tłumy zach−
wycały się nowoczesnym sprzętem

Strzelał
i pomagał
Piąte miejsce zajął płocki fun−
kcjonariusz w wojewódzkich elimi−
nacjach konkursu Policjant Ruchu
Drogowego 2007. Zawody odbywa−
ły się od 15 do 17 maja w Radomiu.
Sierż. sztab. Tomasz Foryś musiał
walczyć z 30 funkcjonariuszami
drogówki z całego województwa

mazowieckiego. Pierwszego dnia
policjanci pisali test z wiedzy o ru−
chu drogowym i przepisach służbo−
wych. Rywalizowali też na strzelni−
cy. W następnych dniach musieli
wykazać się umiejętnościami
udzielania pierwszej pomocy, kie−
rowania ruchem na skrzyżowaniu
oraz jazdy samochodem i motocy−
klem po wyznaczonym torze. Naj−
lepszy w zmaganiach okazał się
sierż. sztab. Paweł Lewandowski
(m.d.)
z KPP w Grójcu.
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To nie młodzież, a rodzice sprawiają największe problemy –
uważają policjanci, którzy stworzyli program profilaktyczny
„PaT”, do którego od września włączy się również Płock

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Czy nie mamy
o czym rozmawiać?
Wypadek w lunaparku
Sześć osób zostało rannych w wypadku
w wesołym miasteczku. Do zdarzenia do−
szło ok. godz. 18.20 w niedzielę, 13 maja
przy ul. Gwardii Ludowej. Wagoniki ka−
ruzeli „UFO” runęły z wysokości ok. 3
metrów na drewniany podest.
„UFO” to największa karuzela wesołe−
go miasteczka. Mogą z niej korzystać
osoby powyżej 12. roku życia. Osiem jed−
noosobowych wagoników w kształcie sa−
molotów wiruje wokół specjalnych ram.
Do tego, w tym samym czasie, wznosi się
po specjalnym metalowym łuku i przejeż−
dża na drugą stronę podestu. Niestety,
przy zjeździe z łuku, samoloty z dużym
impetem spadły. Uderzenie było tak duże,
że w jednym miejscu złamał się drewnia−
ny podest. Poszkodowanych zostało sześć
osób w wieku 17−30 lat, w tym jedna była
w stanie bardzo ciężkim, a dwie w stanie
ciężkim. 30−letni mężczyzna został nie−
przytomny odwieziony do szpitala, a 17−
letnia dziewczyna doznała urazu głowy.
Trzy osoby odniosły lżejsze obrażenia.

– Mężczyzna z dużą siłą uderzył w ba−
rierki, które zabezpieczały osobę siedzącą
w wagoniku przed wypadnięciem – opo−
wiadali świadkowie zdarzenia.
– Na pewno liny, które ciągnęły wago−
niki w górę i w dół, wypadły z czterech ło−
żysk – mówili policjanci, którzy przybyli
na miejsce zdarzenia i próbowali ustalić
przyczyny zdarzenia. – Dlaczego tak się
stało, na razie nie wiadomo.
Według wstępnych ustaleń policji,
mógł zawieść mechanizm hamujący.
– Nie wiem, jak do tego mogło dojść
– mówił właściciel lunaparku, który do
Płocka przyjechał z Rypina (wojewódz−
two kujawsko−pomorskie). – Jeździmy od
20 lat i to pierwszy taki wypadek.
Według właścicieli wszystkie karuze−
le miały aktualne badania techniczne,
były sprawdzane przez Urząd Dozoru
Technicznego. Lunapark miał działać
w Płocku jeszcze przez tydzień. Z po−
wodu wypadku, wszystkie karuzele zo−
stały zamknięte.
(m.d.)

Rodzice to katastrofa

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Mokra robota

Płocka policja wróciła – po zimowej
przerwie – na akweny wodne. Po Wiśle
pływają patrole na motorówkach. Ich
głównym zadaniem jest zapewnienie bez−
pieczeństwa osobom wypoczywającym
nad wodą.
– Największe problemy mamy z właści−
cielami skuterów, to oni stwarzają naj−
większe zagrożenie – opowiada Mariusz
Gierula, rzecznik prasowy policji.
Żeglarze często skarżą się na właścicie−
li skuterów, których maszyny robią fale
na wodzie w pobliżu przystani jachtowej.
Takie zachowanie jest karalne w pobliżu
portu czy na jego terenie. Niestety,
w Płocku tor wodny jest tak wyznaczony,
że każdy przepływający po nim skuter
wodny wywołuje fale, kołyszące żaglów−
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kami na przystani, co może skończyć się
poważnymi uszkodzeniami łodzi.
– Ale również niejednokrotnie młodym
żeglarzom brakuje wyobraźni – relacjonu−
je rzecznik.
Zdarza się, że policjanci interweniują,
gdyż na wodzie znajdują się pijani miłoś−
nicy sportów wodnych. – Podobnie bywa
z plażowiczami – mówi Gierula.
Sporo pracy przysparzają także kłu−
sownicy, którzy zastawiają nielegalne
sieci.
Płocka policja dysponuje trzema
motorówkami. Największym akwe−
nem wodnym, nad jakim trzymają pie−
czę jest Wisła na odcinku od Wyszo−
grodu do Nowej Wsi. To odcinek
(m.d.)
o długości około 70 km.

Czas ulotek się skończył. Czas teorety−
ków też. – Mnie interesują praktycy – mó−
wił inspektor Grzegorz Jach z Komendy
Głównej Policji, który w auli ratusza pre−
zentował założenia projektu „Profilaktyka
a Teatr”. Ten projekt kierowany jest do
uczniów II i III klas gimnazjów i rodzi−
ców. Policja chce wspierać w profilaktyce
te szkoły, gdzie jest najtrudniej, a o ekspe−
rymenty z narkotykami najłatwiej. Zda−
niem KGP najtrudniej jest właśnie w gim−
nazjach. Dlatego tu kolejny happening czy
impreza profilaktyczna nic nie pomogą. Po−
trzebny jest długi proces zmiany świado−
mości zarówno u dzieci, jak i u rodziców.
Zrobiony tak, żeby nie truć, ale poprzez
emocje dotrzeć do świadomości. W tym po−
mocnym medium – zdaniem Grzegorza Ja−
cha, autora programu – jest teatr.

„PaT’ zrealizowano już w kilku mia−
stach, m.in. w Radomiu. Wszędzie przebie−
ga podobnie. Najpierw powstają dwa spek−
takle dla rodziców i młodzieży. Aktorami
jest młodzież ze szkół działających na da−
nym terenie. – To pomoże im się zidentyfi−
kować z problemem – tłumaczy Jach. Spek−
takl dla młodzieży poprzedzony jest ankie−
tą, poświęconą rozpoznawaniu zagrożeń
zjawiskiem narkomanii na terenie konkret−
nej szkoły. Oba przedstawienia kończy
otwarta dyskusja prowadzona z uczestnika−
mi spotkania przez moderatora. I właśnie
pomysł na przykucie uwagi rodzica jest jed−
nym z najciekawszych elementów progra−
mu. – Rodzice w całej Polsce to jest jakaś
katastrofa, jakaś gehenna. Kiedy zaprasza
się ich do szkoły na spektakl profilaktyczny
są źli i pytają: „czego ta szkoła znów ode
mnie chce?” „Nie mam czasu i ochoty na
rozmowy” – opowiadał Jach. Na zaprosze−
nia odpowiada od 10 do 30 procent. Trzeba
więc stosować „pułapki”, czyli organizo−
wać spektakl nie informując o nim, np. tuż
przed wywiadówką. „Dzwonek” – spektakl
prezentowany w programie pokazuje prze−
ciętną, nie patologiczną rodzinę, w której
członkowie uwikłani w swoje problemy nie
mogą się porozumieć. Syn – uczeń gimna−
zjum, mimo swoich starań nie radzi sobie
z nauką i nie otrzymuje oczekiwanej pomo−
cy ze strony rodziców. Taką pomoc dekla−
rują dilerzy narkotyków, jako sposób na ła−
twą naukę. – Po przedstawieniu zadaję jed−
no pytanie: „czy aby nie mamy o czym roz−
mawiać?” – tłumaczy Jach. W spektaklu
edukacyjno−profilaktycznym ”Blackout”
dla młodzieży pokazana jest droga prowa−
dząca do uzależnienia się od narkotyków

Pobite nastolatki
Cztery 16−latki wpadły w ręce poli−
cjantów z sekcji kryminalnej. – Dziew−
czyny zaatakowały dwie gimnazjalistki,
swoje rówieśniczki, które wracały z kon−
certu na Starym Rynku – opowiada Ma−
riusz Gierula, rzecznik prasowy policji.

oraz rozpaczliwa i bezradna chęć pomocy.
Spektakl kończy się śmiercią i postawie−
niem pytań tym, którzy nie zdołali mu po−
móc. – Tu dyskusja jest najtrudniejsza –
mówi Jach. – Młodzi ludzie bywają arogan−
ccy i agresywni w rozmowie. Można oczy−
wiście się na to obrażać, uciąć dyskusję, ale
wtedy przegramy.
Ruch społeczny

Program „PaT” zakłada też stworzenie
bazy danych na stronie internetowej pro−
gramu, w której będą kontakty do autorów
podobnych inicjatyw, którzy wykorzystu−
ją dramę lub teatr w działaniu przeciwko
zjawiskom patologii społecznej. Jesienią
tego roku zorganizowana zostanie ogólno−
polska konferencji naukowa, poświęcona
profilaktyce w przeciwdziałaniu zjawisku
narkomanii wśród młodzieży szkolnej.
Wówczas przedstawione zostaną także
wyniki badań oraz wnioski z programu
PaT, po pierwszym roku jego funkcjono−
wania. Zanim to nastąpi uczestnicy pro−
gramu spotkają się po raz drugi na ”Przy−
stanku PaT” – imprezie łączącej ze sobą
kilkudniowe profilaktyczne warsztaty tea−
tralne, z wieczornymi spektaklami i kon−
certami. W tym roku impreza odbędzie się
w zamku w Nidzicy.
Jednym z głównych założeń programu
jest próba połączenia środowisk, działają−
cych na polu profilaktycznym, w jeden
sprawnie funkcjonujący i wspierający się
organizm. Stworzenie swego rodzaju ru−
chu społecznego przeciw narkotykom
z wolontariuszami i instytucjami, pomaga−
jącymi sobie wzajemnie.
W Płocku

Z pomysłu zaszczepienia programu
w Płocku zadowolona jest Ewa Adasie−
wicz, dyr. ratuszowego Wydziału Edu−
kacji. – Temat jest otwarty. Mamy czas
na wypracowanie własnego modelu,
powołanie kilku grup teatralnych – mó−
wiła 18 maja podczas spotkania z dy−
rektorami i pedagogami płockich gim−
nazjów w auli ratusza. Zaproponowała,
żeby przygotowaniem spektakli zajął
się aktor Mariusz Pogonowski, który
ma doświadczenie w realizacji podob−
nych przedsięwzięć (obecnie wspólnie
z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych
realizuje program „Teatr i ja”). Dyrek−
tor Wydziału Edukacji chce pokazać
oba spektakle we wszystkich gimna−
zjach. Program ma ruszyć od września.
Więcej o projekcie można przeczytać
na stronie www.pat.policja.gov.pl. (rł)

– Ofiary zostały pobite, a sprawczynie
zabrały im telefon komórkowy. Próbo−
wały również ukraść torebkę.
Zatrzymane nastolatki przyznały się
do winy. Jedna została umieszczona
w schronisku dla nieletnich, a reszta na
rozprawę przed sądem rodzinnym po−
czeka w domu.
(m.d.)
Sygnały Płockie

1 – 3 czerwca 200
7 roku
Dzień Chemika
Dni Historii Płocka
w 770. rocznicę lokacji
Płocka, 70. rocznicę pow
stania hejnału płockiego
i 90. rocznicę pierwszeg
o posiedzenia
Rady Miejskiej
Piątek – 1 czerwc
a 2007 roku
Stary Rynek
godz. 8 – Spotkanie Prezyd
enta Miasta Płocka z ma
turzystami – wpisy
do Księgi Chwały w auli
ratusza
godz. 9.30 −11 – Zabaw
y i prezentacje płockich
przedszkolaków. Roz−
strzygnięcie konkursu pla
stycznego „To jest moja
mała ojczyzna”
godz. 19 – Rozpoczęcie
Dni Historii Płocka
– prezentacja hejnałów z
Polski oraz wspólne granie
hejnału płockiego;
– wręczenie kluczy do bra
m miasta;
– rozstrzygnięcie plebiscyt
u Płocczanin Roku
– wręczenie nagród Prezyd
enta Miasta w dziedzinie
kultury.
– widowisko historyczne
„770”− przygotowane prz
ez Teatr Dramatycz−
ny w Płocku.
– koncert jubileuszowy
Harcerskiego Zespołu Pie
śni i Tańca „Dzieci
Płocka”.

Niedziela – 3 czer
wca 2007 roku
godz. 10 – Msza św. w
Bazylice Katedralnej w inte
ncji płocczan i pra−
cowników PKN Orlen
godz. 11 – Dzień Dzieck
a w Miejskim Ogrodzie Zoo
logicznym; gry, za−
bawy, konkursy dla najmło
dszych, występy zespołu
tanecznego „Laluna”
i teatru „Na Walizkach”
Wzgórze Tumskie
godz. 11 – 16 – Miasteczk
o rycerskie – turnieje: kus
zniczy, łuczniczy,
walki rycerskie, strzelanie
z broni czarnoprochowej,
armat, hakownic mu−
zyka dawna, rzemiosła daw
ne, bicie monety, sprzed
aż wyrobów średnio−
wiecznych, prezentacja hej
nałów.
Stary Rynek
godz. 16 – Płockie smaki
z udziałem restauratorów
oraz Muzyczne im−
prowizacje uczniów Państw
owej Szkoły Muzycznej
godz. 17 – koncert zespoł
ów z Alzacji: Le Castores
Sobota – 2 czerwc
de la Sauer – Mor−
sbronn les Bains oraz Gro
a 2007 roku
upe de Berstett – Berstett
godz. 19 – Bal na Starym
Rynku z wodzirejem B. Cib
Wzgórze Tumskie
orem i parami ta−
necznymi z Tańca z gwiazd
ami: Edytą Herbuś i Marcin
godz. 10 – 18 – Miasteczk
em Mroczkiem, Kin−
gą Jurecką i Markiem Fik
o rycerskie – turnieje: kus
są oraz Kamilą Kajak i Łuk
zniczy, łuczniczy, opraw
walki rycerskie, strzelanie
aszem Czarneckim. Za
ę muzyczną odpowiedzial
z broni czarnoprochowej,
na jest Płocka Orkiestra
armat, hakownic, mu−
zyka dawna, rzemiosła daw
Symfoniczna pod
batutą Sł. Chrzanowskiego
ne, bicie monety, sprzed
. W programie: wspólny
aż wyrobów średnio−
wiecznych, prezentacja hej
polonez, pokaz tańca –
Klub Tańca „ Falcon”, roz
nałów.
strzygnięcie konkursu na
Książnica Płocka
oryginalny strój
godz. 11 –15 – Z Tumski
Imp
rez
ej spoglądam góry – hap
y towarzyszące:
pening plastyczny, in−
spirowany poezją Władys
1. Wystawa z cyklu „Pamię
ława Broniewskiego i pro
ć musi trwać” pt. „Lutyń
mo
cja wydawnictwa ka”
„Jestem księga otwarta w
scy i Płoscy z Płoc−
(Książnica Płocka)
przyszłość”, prezentująceg
o nowe spojrzenie na
twórczość poety.
2. Wystawa fotograficzna
„Płock dawniej i dziś” (ra
Plaża nad Wisłą
tusz)
3. Wystawa „Płock w ocz
ach dziecka”, konkurs wie
godz. 10 – regaty o Puchar
dzy o Płocku dla
szkół podstawowych (PT
ORLENU – Klub Żeglarski
TK – Odwach)
Petrochemia
godz. 12 – III Ogólnopolsk
4. Wystawa prac dziecięcy
i Bieg Chemików – bieg
ch „To jest moja mała ojc
otwarty
godz. 14 −Tour d’ORLEN
zyzna” (ratusz)
5. Wystawa fotograficzna
– wyścig kolarski pracow
„Litewskie impresje” (Stary
ników Grupy ORLEN
godz. 12 −16 – atrakcje dla
Rynek)
6. Wystawa „Przedmioty
dzieci i młodzieży Olimpia
minionego czasu 1945−1
da z Vervą – gry,
zabawy, konkursy oraz
989” (TNP)
7. Sesja pt. „Zasługi Józefa
program „Tajemnica Cza
Wybickiego dla Płocka” w
rodziejskiej Różdżki”
(m.in. iluzja, fakir, połyka
dwusetną roczni−
cę utworzenia Departame
cz ognia)
ntu Płockiego (TNP)
godz. ok. 15 – koncert dla
8. „Drzwi otwarte w PKN
dzieci – Majka Jeżowska
Orlen” (2 czerwca, sobota
godz. 17.30 – Festiwal
) wycieczki do zakła−
du, wyjazdy w godz. 11,
z Vervą. Koncerty: Latają
13, 15 z placu przed Tea
ce Talerze (cover
band), Monika BRODKA
trem Dramatycznym
9. Wystawa „Obiektywem
, ZAKOPOWER, T.LOVE
Partii – woj. płockie w foto
godz. ok. 23 – pokaz mu
grafii z archiwum
KWPZPR” (Spichlerz)
ltimedialny i pirotechniczn
y, połączony z para−
dą wodną
10. Podczas Dni Historii
Płocka będzie bita monet
Stary Rynek
a okolicznościowa.
Dostępne będą także w spr
zedaży kopie aktu lokacy
godz. 12 −16 – Kuchnia Lite
jnego miasta Płocka
wska z Maciejem Kuroniem
. Występy zespo−
łu muzycznego „Letutis”
z Możejek
godz. 16 −17.30 – pre
zentacje kameralnych zes
połów muzycznych
z Państwowej Szkoły Mu
zycznej
Muzeum Mazowieckie
godz. 21 – 1 – Noc w mu
zeum. Feta imieninowa na
Tumskiej 8 – wie−
czór towarzyski, wieczorne
muzykowanie oraz zabaw
a mieszczańska w sa−
lonach secesyjnych Muzeu
m Mazowieckiego

Organizatorzy: Wydział Kultury i Sportu, PKN Orlen,
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, Płocka Orkiestra
Symfoniczna, Książnica Płocka, Muzeum
Mazowieckie, Teatr Dramatyczny, Harcerski Zespół
Pieśni i Tańca „ Dzieci Płocka”, Państwowa Szkoła
Muzyczna I i II stopnia, Płocka Drużyna Kusznicza,
Towarzystwo
Naukowe
Płockie,
Płockie
Towarzystwo Fotograficzne, Oddział Miejski PTTK,
Klub Tańca „ Falcon”.
Sygnały Płockie
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W tym roku mija 70 lat od powstania płockiego hejnału. Jego ustanowienie będziemy obcho−
dzić hucznie podczas Dni Historii Płocka.

Hejnalistów będzie wielu...

Portret ks. prof. K. Starościńskiego, autor
nieznany. W maju 2005 r. obraz przekazany
w darze Urzędowi Miasta Płocka przez
Ryszarda Szymczaka, płocczanina,
Małachowiaka, który obecnie mieszka w
Warszawie. Szymczak otrzymał go w
prezencie od Wiesława Nalewajskiego,
siostrzeńca ks. Starościńskiego

Do Płocka zjadą hejnaliści z całej
Polski m.in. z Krakowa, Lublina, Opo−
la, Poznania, Kalisza, a nawet z pobli−
skiego Gostynina. Impreza rozpocznie
się o godz. 19, 1 czerwca, na Starym
Rynku od prezentacji hejnałów z pol−
skich miast. Potem wszyscy hejnaliści
mają wspólnie zagrać hejnał płocki.
W cztery, czy trzy strony świata?
Najbardziej rozpoznawalnym hejna−
łem jest oczywiście ten grany z Wieży
Mariackiej kościoła Najświętszej Marii
Panny w Krakowie, transmitowany
w południe przez Polskie Radio. Jego
tradycja sięga 700 lat. Legenda głosi, że
przed wiekami strażnik miejski trąbką
dawał sygnał do otwierania i do zamy−
kania bram grodu oraz na alarm. Gdy
pewnego razu Tatarzy, którzy często na−
padali na polskie wsie i miasteczka,
doszli aż pod Kraków strażnik zaczął
grać. Bramy zdążono zamknąć, ale tatar−
ska strzała przeszyła jego gardło, nim

hejnał skończył. Na pamiątkę tego zda−
rzenia melodia już zawsze urywa się.
Hejnał grany jest nieprzypadkowo czte−
ry razy i na cztery strony świata. Pierwszy
raz w stronę południową, tam gdzie Wa−
wel, czyli dla króla, drugi raz – na zachód
w stronę magistratu – grany dla burmi−
strza. Trzecie trąbienie w kierunku północ−
nym jest dla gości, a ostatnie – dawniej dla
kupców, a teraz dla komendanta straży,
w kierunku Małego Rynku.
Pośrednio z Krakowem związany jest
hejnał zamojski, grany nie w cztery, ale
w trzy strony świata. Trębacz – ubrany
w strój szlachecki – nie zwraca się tylko ku
zachodowi, czyli właśnie tam gdzie leży
dawna stolica Polski. Zwyczaj ten, wprowa−
dzony przez założyciela i fundatora Zamo−
ścia – Jana Zamojskiego, ma już 400 lat. Le−
genda głosi, że Zamojski oburzony na kra−
kowian za ścięcie Samuela Zborowskiego
zakazał trąbienia w tamtym kierunku. Mówi
się też, że hetman mając ambicje państwo−
we nie chciał pozdrawiać stolicy Polski.
Mogło też chodzić o rywalizację między
akademiami; zamojską i krakowską. Znaw−
cy uważają jednak, że Zamość od początku
swego istnienia miał tylko trzy bramy i tyl−
ko z tego powodu hejnał jest grany właśnie
w kierunku tych bram. Obecna wersja hej−
nału, grana codziennie o godz. 12 z wieży
ratusz, pochodzi z 1972 roku. Jej kompozy−
torem jest Aleksander Bryk, dyrektor Orkie−
stry Włościańskiej w Zamościu.
Jedna z 5 wersji
Płocki hejnał powstał dopiero w 1937
roku, choć podobno mieliśmy go już
w średniowieczu, ale przepadł w pożodze
dziejów. Autorem tego sprzed 70 lat jest
ks. Kazimierz A. Starościński, profesor
śpiewu w Seminarium Duchownym. Jego
kompozycję wybrano w drodze konkursu
ogłoszonego przez Magistrat. Co cieka−
we, z 5 nadesłanych na konkurs utworów,
aż 4 były autorstwa ks. Starościńskiego,
a piąty – kompozytora Faustyna Piaska.

Czy wiecie, że

Szczerbiec i bulla
Z Płockiem, dzięki postaci księcia
Bolesława III Krzywoustego, wiąże się
historia słynnego „Szczerbca” – miecza
koronacyjnego królów polskich.
Pod koniec XIX wieku wśród history−
ków i badaczy dawnych dziejów Polski,
rozgorzał spór o autentyczność wysta−
wionego w Paryżu w 1878 roku miecza,
eksponowanego jako prawdziwy
Szczerbiec. Walery Eliasz Radzikowski,
w swojej rozprawie z 1897 roku o po−
chodzeniu i losach sławnego miecza,
podważył dotychczasowa legendę, jako−
by miecz wyszczerbiony został przez
Bolesława Chrobrego na „złotej bramie”
podczas wyprawy kijowskiej. Uzasad−
nienie jest proste: w 1018 roku w Kijo−
wie takiej bramy jeszcze nie było.
Radzikowski w swojej pracy oba−
la również drugą legendę, iż miecz

8

koronacyjny,
symbol
męstwa
i chwały polskich królów, nie jest
pochodzenia krzyżackiego z XIII

Jury pod przewodnictwem mec. Kazimie−
rza Mayznera, po wysłuchaniu wszyst−
kich utworów i zasięgnięciu opinii znanej
pianistki, Janiny Grabowskiej−Kuczew−
skiej zadecydowało, że hejnałem płockim
będzie melodia oznaczona nr 3. Pierwszy
raz zagrano ją publicznie 25 września
1937 roku z wieży zegarowej zamku. Trę−
baczem, który go wykonywał do wybu−
chu wojny, był Józef Trzaska z płockiej
Ochotniczej Straży Pożarnej. Hejnał gra−
ny był, z małymi przerwami do 1975 ro−
ku. Rozległ się ponownie, po długiej

przerwie, w 1983 roku, w rocznicę Kon−
stytucji 3 Maja, dzięki uczniom Zespołu
Szkół Elektrycznych w Płocku, którzy
podjęli się skonstruowania systemu elek−
tronicznego, odtwarzającego melodię. Od
tej pory, z Wieży Zegarowej rozlegał się
trzy razy dziennie. Po przebudowie ratu−
sza i Starego Rynku, hejnał odgrywany
jest na żywo, dwa razy dziennie (o godz.
12 i 18), z ratuszowej wieży.
Do hejnału płockiego Tadeusz Boetzel,
już w latach 90. XX wieku napisał słowa
(Płock, grodzie nasz z Tumskich Wzgórz/
trzymasz straż, grodzie nasz./ Patrząc
w Wisły toń ty trwasz, ty trwasz.)
Hejnalistą, w drodze konkursu, został
Hubert Chiczewski, który po raz pier−
wszy na żywo zagrał hejnał 4 września
1998 roku.
(rł)

Miasteczko rycerskie
Na Tumskim Wzgórzu, w pobliżu pomnika
Ludwika Krzywickiego, 2 i 3 czerwca rozłoży
się obozem rycerskie miasteczko. Gościć w nim
będzie około 100 dam i rycerzy z bractw rycer−
skich i drużyn kuszniczych z całego kraju. Bar−
wne towarzystwo w średniowiecznych strojach
zaprezentuje m.in. strzelanie z kuszy, turniej
łuczniczy, walki na szable, miecze i topory,
strzelanie z broni czarnoprochowej, armat, ha−
kownic i pistoletów. Będzie też konkurs dla pub−
liczności – rzut toporem i włócznią.
Bractwo Kurkowe z Brodnicy zaprezentuje ży−
cie codzienne w średniowiecznej wiosce, zespół
Scandius da koncert muzyki średniowiecznej,
a zespół Trebraruna pokaże dawne tańce. Będzie
można również zobaczyć jak w średniowieczu
bito monety i kupić jakąś pamiątkę – wyrób
dawnych rzemieślników.
(j)

wieku, lecz wedle wszelkiego praw−
dopodobieństwa jest starszy (I pol.
XII wieku) i wykonany został przez
płockiego płatnerza na zamówienie
Bolesława Krzywoustego. Autor
rozprawy pisze: Szczerbiec jest mie−
czem Bolesławowskim, tym samym
Żórawiem, którego jako broń włas−
ną, posiadał Bolesław Krzywousty
i tegoż w boju używał. Miecz ten no−
sili polscy monarchowie do boju,
a do koronacji użytym był dopiero za
Władysława Łokietka, odkąd służył
Szczerbiec tylko do spełniania tego
obrzędu.
To drugi przyczynek (oprócz bul−
li) do uzasadnienia, że Krzywousty
był władcą niezwykłym. Ta ołowia−
na pieczęć, jak stwierdzono na pod−
stawie badań porównawczych, uży−
wana była przez płockiego księcia
najwcześniej po roku 1121. W żad−
nych źródłach pisanych, czy ustnych
przekazach, nie odnotowano dotąd
używania bulli przez polskich mo−

narchów. Musiała być pilnie strzeżo−
ną, skoro nawet Gall Anonim w swej
kronice o niej nie wspomina. Tłoki
pieczętne musiały znajdować się
w kancelarii książęcej w Płocku.
Używanie takiej pieczęci stawiało
Krzywoustego wśród największych
władców ówczesnej Europy (bulli
używał także cesarz niemiecki).
Piszący te słowa, w październiku
2005 roku wystąpił z prośbą do Poz−
nańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk o pozyskanie dla Płocka kopii
tego niezwykłego dowodu wielkości
i znaczenia Bolesława. Prośbę potrak−
towano z życzliwością i kopia bulli
podarowana została Płockiemu Towa−
rzystwu Naukowemu, w którym jest
eksponowana.
Marian Wilk
* Źródła: W.E. Radzikowski:
Szczerbiec – miecz Bolesławowski
(Kraków 1897), M.M. Andrałojć: Bul−
la Bolesława – Księcia Polski (Poz−
nań 2006)
Sygnały Płockie
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Za kilka dni płoccy kusznicy swoje umiejętności zaprezentują na Tumskim Wzgórzu. Są najlepszą drużyną w Polsce, co potwier−
dzili przed tygodniem w Czerwionce k. Rybnika.

Mistrzowie z płockiego grodu
Walczyli przez dwa dni (19 – 20
maja), do ostatniej strzały, do zwycię−
stwa, o którym decydowały, już nie
tylko precyzja, dobre oko, warunki po−
godowe czy właściwy dobór bełtów,
ale również umiejętność opanowania
nerwów. Na ziemi śląskiej, gdzie od−
bywały się XVII Kusznicze Mistrzo−
stwa Polski, spotkali się odwieczni ry−
wale Mirosław Wudarski z Płocka
i Jan Bryłka z Czerwionki.
– Liczy się też doświadczenie i dopa−
sowanie do siebie sprzętu. Ja strzelam
od 15 lat i nie jedną kuszę już złama−
łem – tłumaczy Wudarski, tegoroczny
Mistrz Polski w strzelaniu z kuszy
średniowiecznej.
O wyrównanym poziomie pod−
czas walki o najwyższe trofea
świadczyć może punktacja. W strze−
laniu z 40 metrów Mistrzem Polski
został Wudarski pokonując Bryłkę
różnicą zaledwie 6 pkt., ale już na
dystansie 20 m zwyciężył Bryłka
różnicą 5 punktów. W klasyfikacji
łącznej Mistrza Polski sytuacja po−
nownie się odwróciła, a o zwycię−
stwie zadecydował już tylko jeden
punkt (Mirosław Wudarski – 632,
Jan Bryłka – 631). Podobnie było
z klasyfikacją łączną w kategorii
Drużynowy Mistrz Polski; drużyna
kusznicza z Czerwionki zdobyła
1613 pkt, a zwycięscy płocczanie –
1614. Satysfakcja jest zapewne tym

niejem w Czerwionce Mirosław Wu−
darski jeździł tam też w niedzielę. To,
że drużyna była dobrze przygotowana
świadczy jeszcze jedno. Na 12 osób,
które znalazły się w finale Mistrzostw
(dystans 20 m), aż 5 było z Płocka.
W sumie w Czerwionce wystartowało
6 drużyn (ponad 40 kuszników).
Miasteczko rycerskie

większa, że ubiegłorocznym druży−
nowym triumfatorem XVI Turnieju,
który odbył się w Płocku, była właś−
nie Czerwionka. Zwycięzca Turnie−
ju jest zawsze gospodarzem kolej−
nych Mistrzostw, dlatego za rok Mi−
strzostwa ponownie zostaną roze−
grane w Płocku.
– Każdy w drużynie zasłużył więc na
uznanie, bo każdy punkt liczy się do
końcowej klasyfikacji – cieszy się
Mistrz Kuszniczy z Płocka, ale pod−
kreśla, że bez treningów nie udałoby
się odnieść tak dużego sukcesu. Już od
końca kwietnia drużyna spotykała się
we wtorki, czwartki, a nawet soboty na
strzelnicy LOK−u. Przed samym tur−

O umiejętnościach płockich strzel−
ców przekonać się będziemy mogli po−
nownie już za kilka dni podczas Dni
Historii Płocka. Na Tumskim Wzgórzu
powstanie „Miasteczko Rycerskie”.
– Wszystkich gorąco zapraszamy.
Będą pokazy strzelania z kuszy, broni
czarnoprochowej i armaty. Będą gry
i zabawy plebejskie, tańce przy muzyce
dawnej, turnieje, np. w rzucie toporem
– zachęca Wudarski, organizator Mia−
steczka z ramienia Płockiej Drużyny
Kuszniczej. – Można będzie kupić
miecz drewniany, a może i metalowy,
czy wybić własnoręcznie płocką mone−
tę. Do Płocka przyjadą też rycerze
z innych bractw, m.in. z Czerwionki,
Brodnicy, Torunia i Bolkowa. Kuszni−
cy otrzymają także wsparcie od Brac−
twa Kurkowego z Płocka.
Historia drużyny

Wszystko zaczęło się dnia 3 marca
Roku Pańskiego 1993, w trakcie co−
rocznego spotkania byłych członków

W czasie Dni Historii Płocka Muzeum Mazowieckie zamieni
się w wehikuł czasu, zabierając nas do mieszczańskiej kamie−
nicy z przełomu XIX i XX wieku

Czarowna noc
Wszystko rozegra się w nocy z 2 na 3
czerwca, między godziną 21 a 1. „Noc
w muzeum. Feta imieninowa na Tum−
skiej 8” – bo taki tytuł nosi impreza – to
kontynuacja udanej zabawy sprzed ro−
ku, kiedy to płoccy aktorzy w strojach
z epoki zawładnęli całą kamienicą przy
ul. Tumskiej 8. W tym roku ma być
jeszcze lepiej, bo muzeum zdecydowało
się zlikwidować podział na scenę i wi−
downię, aby obrazki wypadły jak naj−
Sygnały Płockie

bardziej autentycznie. Poszczególne
epizody z życia mieszczańskiej kamie−
nicy będą odgrywane równolegle w kil−
ku pokojach secesyjnego mieszkania.
Aktorzy, odtwarzający wydarzenia, ro−
zgrywające się niegdyś w secesyjnym
salonie czy jadalni, poruszać będą się
wśród widzów, niekiedy włączając ich
w przebieg akcji. Część scen będzie na
poły improwizowana i dostosowywana
do zaistniałej sytuacji.

Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca
”Dzieci Płocka”. Założyciel tegoż zes−
połu druh Wacław Milke poddał za−
mysł nawiązania w Dniach Historii
Płocka do rycerskich tradycji grodu
Władysława Hermana i Bolesława
Krzywoustego. Najprostszą i najła−
twiejszą formą odwołania się do histo−
rii było utworzenie grupy kuszniczej.
Takie zespoły posiadał już Golub−Do−
brzyń, Gniew czy Chojnik. Grupę ini−
cjatywną tworzyli: Maciej Budkie−
wicz, Stanisław Czylewicz, Jan Kor−
ba, Paweł Waśniewski, Mirosław Wu−
darski i Wiesław Zalewski.
Od momentu powstania Drużyna
aktywnie uczestniczy w ”życiu” ry−
cerstwa polskiego. Bierze udział nie−
malże we wszystkich turniejach orga−
nizowanych w scenerii zabytkowych
zamków Pomorza, Warmii, Wielko−
polski, Małopolski, Mazowsza i Ślą−
ska. Biorą udział w rekonstrukcji
„Bitwy Pod Płowcami”, w „Oblęże−
niu Malborka”. Rocznie dają 30 po−
kazów, także poza Polską.
(rł)
Pozostałe osiągnięcia płocczan
w Czerwionce:
„20 m” – V m. Ryszard Paluszkie−
wicz, VII m. Bartłomiej Krajewski, IX
m. Krystyna Wudarska, XII m. Kamil
Pełka, „40 m” – VI m. R. Paluszkie−
wicz, indywidualnie w klas. łącznej –
IV m. R. Paluszkiewicz

Następnie akcja spektaklu przenie−
sie się na patio muzealne, gdzie zapre−
zentowane zostanie przyjęcie imieni−
nowe (stąd nazwa imprezy). Rozgry−
wające się sceny wzbogacone zostaną
dykteryjkami związanymi z ówczesną
obyczajowością i zwyczajami. Przed−
stawieniu towarzyszyć będą ”przeryw−
niki” muzyczne w postaci utworów
rozrywkowych z przełomu wieków,
które wykona trio w składzie: wiolon−
czela, flet, klarnet.
W czasie imprezy rozdawana bę−
dzie okolicznościowa gazetka „Tum−
ska 8 – zabawy mieszczańskie”,
w której znajdą się opisy XIX−wiecz−
nych przyjęć oraz artykuły poświę−
cone obyczajowości. Na imprezę
wstęp jest wolny.
(opr. rł)
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Tryb rozkazujący, rozśmieszający, tryb w stylu „Teatrzyku Zielona Gęś”, tryb „montypytonow−
ski”, tryb w machinie, w pociągu i w domu. Po prostu „Tryb”... w kabarecie.

Płock przystąpił po raz kolejny do
Ogólnopolskiej Kampanii ”Zachowaj
Trzeźwy Umysł”.

PerSepolis – miasto śmiechu

WALDEMAR LAWENDOWSKI

Szczerze mówiąc, jestem zawie−
dziony i rozczarowany. Trio spod szyl−
du „Per Se” (Pogonowski – Gładyś –
Bała) daje mi mało okazji do spotyka−
nia się z nimi. Życzyłbym sobie trochę
więcej niż jedna premiera na rok, zwa−
żywszy że płockie „Persepolis” się
rozrasta i obok szanownych Panów
pojawiły się Panie – Magdalena To−
maszewska – Karbowska i Katarzyna
Anna Małolepsza. Ale nie o stan licz−
bowy, lecz o stan ducha mi chodzi po
obejrzeniu „Tryba” – najnowszej pre−
miery Teatru Per Se – tym razem wes−
pół z Teatrem Dramatycznym – którą
można było zobaczyć 19 maja w...
Spichlerzu.
Trybalizm stosowany

Ich pierwsza premiera – „Sztuka” Y.
Rezy – odniosła sukces. Druga odsłona
zawsze jest najtrudniejsza. Pozostając
w konwencji komediowej teatr „Per Se”
rozkłada na czynniki pierwsze życie
człowieka XXI wieku, „syna typowych
ludzi tego okresu, którzy borykali się
z typowymi problemami typowego
współczesnego człowieka”, który poru−
sza się w „gąszczu ludzkiego biegu po
kromkę chleba, pokrytą metalizowanym
lakierem z kontrolą trakcji, kominkiem
i oknem na lasy poza miastem”. Typo−
wa opowieść, ale opowiedziana w spo−
sób nietypowy, uczciwie wynaturzony
i przerysowany, czyli po prostu śmiesz−
ny. Kilkanaście skeczy, które układają
się w całość.
„Tryb” to odtrutka na codzienność,
na nieustany bieg ku awansom, ku ka−
rierze, dominacji, lustracji i kolacji
z wymarzoną kobietą, z którą wkrótce
trzeba będzie dzielić koszmar dnia co−
dziennego, zatrzeć tryby. – O ile dino−
zaury wyginęły z powodu nagłej zmia−
ny środowiska, o tyle ludzie mogą wy−
ginąć ze względu na choroby cywiliza−
cyjne – mówi Mariusz Pogonowski –
konferansjer. – W ciągu ostatnich 40
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Z trzeźwym
umysłem

lat postęp przekazu informacji wzrósł
kilkaset razy a zdolności poznawcze są
ograniczone.... wszystko jest zautoma−
tyzowane. Za chwilę pan prezydent na−
ciśnie przycisk i 6 milionów Polek zaj−
dzie w ciążę. Przecież to tylko kwestia
motywacji.
Życie to kabaret

Takich absurdów rzeczywistości,
których nie dostrzegamy na co
dzień, „Per Se” wyłapało więcej. Po−
kazuje je w powiększeniu, z dużą
dawką humoru i wdzięku. I jeśli jest
tu miejsce na płacz to ze śmiechu,
np. przy skeczu o blackmetalow−
cach. Patrząc na Pawła Gładysia
i Piotra Bałę nie mogłem powstrzy−
mać łez, a ich wykonanie – na
mroczną nutę – piosenki „Demon”
(zwłaszcza wokalizy) po prostu
mnie „powaliło”. Brawa należą się
za dialog o „podrywie” i „kąsaniu”
w wykonaniu Gładysia i Pogonow−
skiego, a całej trójce – gratulacje za
absurdalny skecz o maszynce do
mielenia mięsa. Magda Tomaszew−
ska−Karbowska jako stetłana i znu−

dzona życiem partnerka Bały wypa−
dła wsapaniale w skeczu o Milusiń−
skich i scenie z płaczącym bobasem
(w tej roli wspomniany P. Gładyś),
a Katarzyna A. Małolepsza zaskaki−
wała raz jako pełna seksu sekretarka,
raz jako zbuntowana metalówa.
Dwie rzeczy nie pasowały w tej
układance. Po pierwsze, muzyka (au−
torstwa Krzysztofa Misiaka), a raczej
jej aranżacja. Wolałbym słyszeć mniej
elektroniki, więcej żywych instrumen−
tów. Przetworzone komputerowo
dźwięki sprawiały wrażenie jakby zo−
stały zrobione do innego spektaklu. Po
drugie, czas. Blisko dwugodzinny pro−
gram bez żadnej przerwy, w dusznym
pomieszczeniu, jakim jest sala Spich−
lerza, to za dużo. Autorzy powinni po−
myśleć o jego skróceniu.
Mimo tych dwóch niedogodności
szczerze polecam i zachęcam do obej−
rzenia. Przecież każdy z nas ma w sobie
Tryba. Kolejne przedstawienia zaplano−
wano na 15 i 17 czerwca, także w Spich−
lerzu, o godz. 18 i 17 czerwca w siedzi−
bie ZHPiT „Dzieci Płocka” (godz. 18).
Radosław Łabarzewski

W tym roku szkoły podstawowe
i gimnazjalne wesprze w kampanii Ko−
menda Miejska Policji oraz Miejska Ko−
misja Rozwiązywania Problemów Al−
koholowych. Powyższe instytucje otrzy−
mały już pakiety materiałów edukacyj−
nych przeznaczone dla dzieci, rodziców,
nauczycieli, kierowców i sprzedawców
alkoholu. Do wybranych płockich szkół
podstawowych i gimnazjalnych trafiły
też „Ankiety badające zachowania ryzy−
kowne dzieci i młodzieży” – sondaż zo−
brazuje stosunek młodych ludzi do alko−
holu i innych niebezpiecznych używek.
Nową inicjatywą w tym roku są tzw.
minipatrole drogowe z ”Trzeźwym
Umysłem”, w trakcie których dzieci
pod opieką funkcjonariuszy policji wrę−
czają kierowcom listy apelujące o pro−
wadzenie auta z ”Trzeźwym Umysłem”
oraz naklejki na szybę z hasłem ”Za kół−
kiem zachowuję Trzeźwy Umysł”. Na
przełomie maja i czerwca przedstawi−
ciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych wspólnie
z dziećmi przekażą sprzedawcom alko−
holu listy i plakaty z honorowym zobo−
wiązaniem do nie sprzedawania alkoho−
lu nieletnim.
Organizatorzy zachęcają również
szkoły do zorganizowania imprez popu−
laryzujących biegi pod hasłem „Uciekaj
przed nałogiem”. Uczniowie podstawó−
wek i gimnazjów, z gmin biorących
udział w kampanii, mogą również brać
udział w konkursach, o których mowa
w rozesłanych materiałach, i wygrywać
atrakcyjne nagrody.
Kampanię organizuje Fundacja
”Trzeźwy Umysł” oraz Stowarzyszenie
Producentów i Dziennikarzy Radio−
wych z siedzibą w Poznaniu. Założenia
i cele kampanii przygotował zespół na−
ukowców pod kierunkiem prof. Lidii
Cierpiałkowskiej. Patronat honorowy
nad akcją objęli Minister Edukacji Na−
rodowej i Minister Sportu.
mk

Sygnały Płockie

*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*
85 uczniów z 16 gimnazjów, interesujących się epoką jagiel−
lońską, wzięło udział w konkursie popularnonaukowym po−
święconemu Rzeczpospolitej Obojga Narodów

KRZYSZTOF KALIŃSI

Polska Jagiellonów

40 lat politechniki w Płocku

Z apetytem na więcej
Kadra naukowa obecnej Szkoły
Nauk Technicznych i Społecznych
Politechniki Warszawskiej wraz
z licznymi gośćmi z innych uczelni
i reprezentującymi firmy, z którymi
uczelnia od lat na co dzień współpra−
cuje, świętowali jubileusz 40−lecia
14 maja w sali koncertowej Państwo−
wej Szkoły Muzycznej.
Uroczystość rozpoczął występ Zes−
połu Tańca Ludowego „Masovia”,
który też obchodzi, niewiele mniej−
szy, bo 30−letni jubileusz. A potem
były już tylko uśmiechy, podzięko−
wania, gratulacje i życzenia dalszych
sukcesów, których złożenia osobiście
wielu gości nie mogło sobie odmó−
wić przez prawie 2 godziny. Uczelnia
uhonorowana została przez marszał−
ka województwa Adama Struzika

medalem pamiątkowym „Pro Maso−
via” i obdarowana dwoma obrazami:
od prezydenta Mirosława Milewskie−
go i wiceprezesa Basell Orlen Polyo−
lefins Karola Sępa. Były też i prezen−
ty bardziej konkretne: zestaw kompu−
terowy od miasta, zgoda Senatu PW
na organizację w Płocku studiów
doktoranckich i nadzieja na wybudo−
wanie w niedalekiej przyszłości –
wspólnie z Płockim Parkiem Przemy−
słowo−Technologicznym i z unijnym
dofinansowaniem – kompleksu labo−
ratoriów, które służyć będą jedno−
cześnie uczelni i płockim firmom.
Dziesięciu pracowników Szkoły
udekorowanych zostało przez rektora
prof. Włodzimierza Kurnika odzna−
kami „Zasłużony dla Politechniki
Warszawskiej”.
(j)

Jak uczyć języków?
Instytut Neofilologii Państwowej Wyż−
szej Szkoły Zawodowej był organizatorem
II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Interdyscyplinarność w glottodydaktyce.
Język, literatura, kultura”. Celem konfe−
rencji była wymiana doświadczeń w nau−
czaniu języków obcych, usytuowanych na
pograniczu różnych dyscyplin naukowych.

Podczas dwudniowych obrad, które
miały miejsce w Ośrodku szkolenio−
wo−Wypoczynkowym w Soczewce,
dyskutowano m.in. o tradycyjnych
i nowoczesnych sposobach nauczania
języków obcych, dydaktyce fonetyki
języka obcego, roli literatury w kształ−
ceniu językowym.
(j)

To już piąta edycja Regionalnego
Konkursu Historycznego „Polska Ja−
giellonów”. 12 maja w auli „Jagiellonki”
spotkali się uczniowie trzecich i drugich
klas gimnazjów obszaru działania Dele−
gatury Płockiej Mazowieckiego Kurato−
rium Oświaty w Warszawie, tj. powiatu
płockiego grodzkiego i ziemskiego, po−
wiatu gostynińskiego i sierpeckiego.
Najpierw były eliminacje, czyli 45−
minutowy test dla uczestników. Do ści−
słego finału przeszło 5 uczniów z naj−
większą ilością punktów. Pytania doty−
czyły m.in. przemian ustrojowych za pa−
nowania Jagiellonów, stosunków demo−
graficznych i etnicznych w epoce Jagiel−
lonów oraz naszych stosunków z sąsia−
dami. Niezbędna była też wiedza z za−
kresu kultury i sztuki późnego gotyku
i renesansu oraz ikonografii i kartografii
w epoce jagiellońskiej.
Najlepiej na pytania odpowiadał
i zwyciężył Paweł Ratkowski z Gimna−
zjum im. Adama Mickiewicza w Siecie−
niu. Drugie miejsce zdobyła Katarzyna
Pachniewska z Gimnazjum im. Jana Pa−
wła II w Płocku, a trzecie – Michał Kę−
dzierski z Gimnazjum im. prof. Włady−
sława Szafera. Dodatkowo Paweł Rat−
kowski otrzymał nagrodę Ambasadora
Republiki Litewskiej Egidijusa Meiluna−
sa, którą wręczyła zastępca attache ds.
kultury Ambasady Litewskiej Alesia
Rynkievic. Wszyscy laureaci otrzymali
nagrody książkowe od dyrektora LO im.
Władysława Jagiełły oraz upominki
ufundowane przez Urząd Miasta Płocka.
Dodatkowo organizator i prezes Mię−
dzyszkolnego Klubu Europejskiego
– Marek Mroczkowski najlepszemu ucz−
niowi spośród startujących poza konkur−
sem (czyli gimnazjalistów klas drugich)
przekazał nagrodę książkową, a także
upominek od Urzędu Miasta Płocka.
Okazał się nim Arkadiusz Dalanek

z Gimnazjum im. Aleksandra Macieszy
w Płocku. Nagrody książkowe dla fina−
listów ufundowało również Towarzy−
stwo Naukowe Płockie.
Konkursowi towarzyszyła wystawa
bibliofilska książek ze zbiorów Bibliote−
ki im. Zielińskich TNP, Jerzego i Marka
Mroczkowskich oraz zbiory filateli−
styczne, które zaprezentował Aleksan−
der Pluszcz – wiceprezes Polskiego
Związku Filatelistów Oddział Płock.
Pluszcz jest też autorem okolicznościo−
wego datownika Poczty Polskiej i 8 kart
pocztowych z herbem Jagiellonki i wize−
runkami 7 Jagiellonów (nigdy wcześniej
nie umieszczanych razem na znaczkach
i pocztówkach).
Konkurs zorganizowało L.O. im. Wł.
Jagiełły, Międzyszkolny Klub Europej−
ski, I Prywatne L.O. im. M. Rościszew−
skiej i I Prywatne Liceum Plastyczne
w Płocku. Patronatem honorowym obję−
li go: Egidijus Meilűnas – Ambasador
Republiki Litewskiej w Polsce, Jan
Tombiński – Ambasador RP przy Unii
Europejskiej w Brukseli oraz Mirosław
Milewski – Prezydent Miasta Płocka,
a naukowym: prof. dr hab. Andrzej Ra−
chuba – Prezes Towarzystwa Miłośni−
ków Historii w Warszawie.
(rł)

EUROPEJSKA „JEDYNKA”

Małachowianka się bawi
Towarzystwo Wychowanków, Wy−
chowawców i Przyjaciół Gimnazjum
i Liceum im. St. Małachowskiego za−
prasza na Piknik Małachowiaków. Im−
preza odbędzie się 6 czerwca od godz.
18 w ogródku Miejskiego Zespołu
Obiektów Sportowych przy Placu Dą−
browskiego 3. Będzie to już takie pią−
te spotkanie. Organizatorzy zapraszają
nie tylko absolwentów szkoły. Bilet
wstępu kosztuje 40 zł. Będzie dobra
muzyka, napoje, potrawy z grilla i...
oczywiście czas na rozmowy z dawno
niewidzianymi przyjaciółmi.
Sygnały Płockie

Bilety są do nabycia w sekretariacie
szkoły, ul. Małachowskiego (wejście od
ul. Teatralnej), w godz. 8−15. Opłaty moż−
na także dokonać na konto szkoły, ale wte−
dy na imprezę trzeba zabrać dowód wpła−
ty. Wszelkie informacje na temat V Pikni−
ku udzielane są pod numerem telefonu:
024 366−66−00 oraz mailem piknik@mala−
chowianka.pl. Jeśli ktoś chce się dobrze
pobawić w gronie Małachowiaków, to mu−
si się pospieszyć z kupnem biletu, ponie−
waż liczba miejsc na imprezie jest ograni−
czona (ok. 250 osób) ze względu na wa−
runki lokalowo−cateringowe.
(m.d.)

W Szkole Podstawowej nr 1 spotkali się przedstawiciele Klubów Europejskich
przedszkoli oraz szkół podstawowych i wzięli udział w imprezie edukacyjno−rozryw−
kowej pt. „Podróż po Europie”. Była to już trzecia edycja spotkań, podczas których
w sposób zabawowy dzieci poznają kraje, tradycje i symbole Unii Europejskiej. Te−
goroczne spotkanie odbyło się 9 maja w dniu Święta Europy. Uczniowie SP nr 1, bę−
dący członkami Kół Europejskich kl. I−III oraz IV−VI prowadzonych przez M. Świ−
talską oraz E. Sobiesiak zaprezentowali scenki i tańce przybliżające uczestnikom
Francję, Hiszpanię, Wielką Brytanię, Czechy i Polskę. W drugiej części zaproszeni
goście brali udział w quizach, rozwiązywali krzyżówki, tańczyli kankana, rzucali do
gos
celu pomidorami, układali puzzle, kolorowali flagi.
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W tym roku mija 90 lat od pierwszego posiedzenia Rady Miejskiej w Płocku. Oto kilka faktów, z trudnych początków samorząd−
ności w naszym mieście.

Walka samorządu z okupantem

ARCHIWUM TNP

Wycofanie niemieckich komendantur
wojskowych i powołanie Rady Miej−
skiej było możliwe dzięki ustawie z 19
czerwca 1915 r. i rozporządzeniu z 12
sierpnia 1916 r. Ustawa przewidywała
powołanie władz miejskich, złożonych
z magistratu i rady miejskiej. W mia−
stach takich jak Płock, magistrat składać
miał się z I i II burmistrza, czterech ław−
ników i 24−osobowej rady miejskiej. Za−
równo członków magistratu jak i rad−
nych miejskich (w myśl ustawy) miano−
wał naczelnik powiatu. W zarządach
miejskich posługiwano się równolegle j.
polskim i niemieckim, ale z władzą
– wyłącznie w tym drugim. Burmistrz
był de facto policyjnym nadzorcą
w imieniu Rzeszy Niemieckiej.
Zły dobry obywatel

Dr Aleksander Maciesza – późniejszy
I burmistrz i pierwszy prezydent Płocka
w II RP – nie został nominowany na raj−
cę, ponieważ zaraz po powrocie do Płoc−
ka naraził się władzom, wykazując ich
niekompetencje i nie przyjmując do wia−
domości korespondencji w języku nie−
mieckim.
„Uwolnić wybory” udało się dopiero
po słynnym manifeście dwóch cesarzy
i powołaniu Tymczasowej Rady Stanu.
Mimo braku poważniejszych zmian, na
początku 1917 r. w wielu miastach zosta−
ły powołane rady miejskie na podstawie
ordynacji wyborczej z 1 listopada 1916 r.
Ordynacja przyznawała czynne prawo
wyborcze mężczyznom – obywatelom
Królestwa Polskiego, którzy ukończyli
25 lat i mieszkali w okręgu wyborczym
bez przerwy przynajmniej 2 lata. Bierne
prawo wyborcze posiadali mężczyźni
z ukończonym 30. rokiem życia.
Płocczanie powołali cztery komitety
wyborcze: Główny Komitet Wyborczy
(umiarkowanie narodowy, w którym
prezesem został A. Maciesza), Polski
Demokratyczny Komitet Wyborczy (ra−

Maria i Aleksander Macieszowie podczas przechadzki ulicami miasta, lata 30.

dykalny), Centralny Komitet Wyborczy
Robotniczy (socjaliści) i Międzypartyj−
ny Żydowski Komitet Wyborczy.
Ostatecznie komitety połączyły się
i wystawiły wspólną listę kandydatów
na radnych, która została zatwierdzona
bez głosowania.

wybrali dr Aleksandra Macieszę na swe−
go przewodniczącego, a władze nie−
mieckie zatwierdziły go spośród trzech –
przedstawionych im nieoficjalnie – kan−
dydatów. Przygotowania do pierwszego
uroczystego posiedzenia Rady Miejskiej
pokryli radni z dobrowolnych składek.
8 lutego 1917 r. o godz. 10 mszą św.
w katedrze odprawioną przez radnego ks.
prałata Piotra Bornińskiego rozpoczęły
się uroczystości inauguracyjne. Po połud−
niu, w gmachu sądu okręgowego, odbyło
się pierwsze posiedzenie. Już 10 lutego
1917 r. Rada uchwaliła swój regulamin
i zasadę prawomocności uchwał oraz wy−
brała wiceprzewodniczących i sekreta−
rzy. 14 lutego wybrano ławników i płat−
nych członków magistratu oraz dokona−
no wyboru komisji, a 15 lutego podjęto
uchwałę o aktach stanu cywilnego.

Pierwsze posiedzenie

28 stycznia 1917 r. Zjednoczone Ko−
mitety Wyborcze wystosował prośbę do
Naczelnika Powiatu Płockiego o wyra−
żenie zgody na wybór Przewodniczące−
go przez radnych, przyznanie Radzie
prawa wyboru II burmistrza oraz utwo−
rzenie milicji nocnej z mieszkańców
miasta. Naczelnik von Mallinckrodt od−
powiedział w piśmie z 3 lutego podkre−
ślając, że prawo wyboru Przewodniczą−
cego Radzie nie przysługuje, ale chętnie
zamianuje takiego przewodniczącego,
który posiada zaufanie i dlatego przyj−
mie z wdzięcznością od Panów Radnych
miejskich uczynione mu osobiście pro−
pozycje. Członkowie Rady jednogłośnie

Marsz ku samodzielności

Samodzielność Rady była ograni−
czona przepisami okupacyjnymi.
Niemniej jednak, władze niemieckie
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Tribute to Agnieszka
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Wspaniałym koncertem uczcił
Płock 10. rocznicę śmierci Agnieszki
Osieckiej. – Każdy zna inny kawałek
Agnieszki. Bo ona była różna. I Cy−
ganka, i mieszczka, i intelektualistka
– wspominała kiedyś Barbara Wrze−
sińska. Taki też był koncert „Kiedy
mnie już nie będzie...”, który odbył
się 12 maja na Starym Rynku w Płoc−
ku. Pojawiły się na nim „twarze” jej
piosenek: Maryla Radowicz z niez−
mordowaną „Małgośką” i „biały
anioł” czyli Anna Szałapak z „Chwal−
my Pana”. Wielbiciele twórczości
poetki mogli wysłuchać największych
przebojów w różnych aranżacjach,
tak się stało z piosenką „Oczy tej ma−
łej”, którą zaśpiewał niemal każdy
wykonawca. Obok wspomnianych
gwiazd wystąpił również Andre
Ochodlo i zespół Jerzego Satanow−
skiego. Koncert otworzyli młodzi in−
terpretatorzy piosenek Osieckiej,
a zamknął zespół „Raz Dwa Trzy” –
jeden z najlepszych, współczesnych
interpretatorów jej piosenek. Koncert
zakończył się o godz. 2.
(rł)

liczyły się z jej uchwałami. Duże zna−
czenie miały tu upór i konsekwencja
dr Macieszy. Jej sprawne działanie by−
ło w dużej mierze jego zasługą. To
właśnie A. Maciesza – z zawodu le−
karz – a nie prawnicy, opracował regu−
laminy i instrukcje dla różnego typu
urzędów. Podobnie jak statut Wydzia−
łu Zdrowia Publicznego i tymczasową
instrukcję dla urzędników dozoru nad
handlem rynkowym. Radzie udało się
też doprowadzić do realizacji jednego
z postulatów z 28 stycznia. Podjęli
uchwałę o ustanowieniu Milicji Miej−
skiej na wzór warszawskiej, która 8
kwietnia rozpoczęła działalność i za−
stąpiła wojenną policję niemiecką.
Maciesza doprowadził również do
szczegółowego sprawdzenia ksiąg magi−
strackich (chodziło o realizację budżetu)
i napisania rzetelnego protokołu. Wyka−
zał w nim nadużycia urzędnicze, zwłasz−
cza te będące dziełem II burmistrza
Lemberga, co doprowadziło do jego
aresztowania i skazania oraz powołania
na to stanowisko akceptowanego przez
Polaków Stefana Olszańskiego.
Te pierwsze miesiące były więc nieu−
stanną walką z okupantem, niemieckimi
urzędnikami i z I burmistrzem Wartze,
który lekceważył Radę. Walkę zakoń−
czono sukcesem. 3 października odbyło
się ostatnie posiedzenie Rady pod prze−
wodnictwem Macieszy. Prezesem Rady,
która przeniosła się do ratusza, został
Stefan Baliński. Dwa dni później do Ra−
dy wpłynęło pismo naczelnika powiatu
Knoblaucha, w którym informował, że
funkcję I burmistrza powierza Aleksan−
drowi Macieszy.
(rł)
* na podst. referatu E. Popiołek „Dzia−
łalność samorządowa A. Macieszy” wyg−
łoszonego 7 października 2005 r. podczas
sesji naukowej w TNP „Dr Aleksander
Maciesza (1875−1945) w 130. rocznicę
urodzin i 60. rocznicę śmierci”

Poznaj Szkocję
Regionalne Centrum Informacji Eu−
ropejskiej w Płocku, działając w ra−
mach współpracy ze szkołami, zorga−
nizowało (22 – 24 maja) dla uczniów
klas I−II szkół gimnazjalnych lekcje
z cyklu „Zwiedzamy Europę – Lek−
cja o Szkocji”. Zajęcia odbyły się
w Szkole Wyższej im. Pawła Włodko−
wica w Płocku i były prowadzone
przez studentów tej uczelni.
Lekcje przygotowywane były przez
około pół roku. W tym czasie studenci
Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica
nawiązywali kontakty korespondencyjne
z placówkami dyplomatycznymi Szkocji,
w celu zdobycia szeregu materiałów
niezbędnych do przeprowadzenia zajęć
w formie warsztatowej.
Podczas zajęć uczestnicy mieli oka−
zję zapoznać się z kulturą, tradycjami,
historią, regionami turystycznymi
oraz historią integracji z UE i wyka−
zać się zdobytą wiedzą podczas mini−
konkursów.
KS
Sygnały Płockie
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PŁOCKOŚĆ
SARBIEWSKIEGO
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SZYMANOWSKI GOES BLUES

Jakie związki z Płockiem może mieć
Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595−
1640), najbardziej znany w Europie pol−
ski poeta barokowy, powszechnie cenio−
ny także jako wykładowca poetyki,
a przez papieża−intelektualistę Urbana
VIII uwieńczony w 1623 roku laurem
poetyckim, w sensie prestiżu porówny−
walnym z dzisiejszą Nagrodą Nobla?
Urodził się w odległym o mniej więcej
50 kilometrów majątku Sarbiewo (w poło−
wie drogi między Płońskiem a Glinojec−
kiem), kolegium jezuickie ukończył w Puł−
tusku, naukę kontynuował w warmińskim
Braniewie i w Akademii Wileńskiej, a jako
wykładowca poetyki udzielał się w żmudz−
kich Krożach i białoruskim Połocku. Figu−
ruje on wprawdzie w wydanej na początku
bieżącego roku dwujęzycznej antologii
poetyckiej Ulica Tumska – tyle że nie jako
piewca uroków miasta na wiślanej skarpie,
lecz jako przyjaciel ówczesnego biskupa
płockiego, Stanisława Łubieńskiego.
Jeszcze mniej wiadomo na temat cie−
chanowskich koneksji poety. Fakt ten nie
przeszkodził jednak przewodniczącej
tamtejszego oddziału Związku Literatów
Polskich – Teresie Kaczorowskiej w zai−
nicjowaniu dorocznych spotkań pod naz−
wą „Międzynarodowe Dni ks. Macieja
Kazimierza Sarbiewskiego”. Ich trzecia
edycja odbyła się w maju 2007 roku,
w Sarbiewie, Ciechanowie i... Płocku, na
dziedzińcu nowej siedziby Muzeum Ma−
zowieckiego (19 tego miesiąca).
Różnorodność była też istotną cechą te−
gorocznej trzydniowej sesji pod wezwa−
niem „chrześcijańskiego Horacego z Ma−
zowsza” – by odwołać się do jej podtytułu
– zorganizowanej pod prestiżowym patro−
natem Marszałka Sejmu RP i Biskupa Die−
cezji Płockiej. Sesja ta miała charakter lite−
racko−muzyczny, co mogłoby sugerować,
że będziemy tu mieli do czynienia z szer−
szą prezentacją poezji Sarbiewskiego.
W istocie jednak tylko kilka wierszy zacy−
towali dwaj prelegenci: literat Józef Pless
rodem z Grudziądza, zamieszkały w Lube−
ce („Sarbiewski w Niemczech od XVII do
XXI wieku”) i dr Aleksandra Norkowska
z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy („Słodki muz nektar. Re−
cepcja Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
w literaturze polskiego Oświecenia”).
Sarbiewski był twórcą o wymiarze i am−
bicjach międzynarodowych (w literaturze
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wypowiadał się wyłącznie po łacinie – ze
skutkiem na tyle dobrym, że w 1625 roku
opublikował w Kolonii Lyricorum libri
tres, sześć lat później w Leyden rozszerzo−
ną wersję tego wydawnictwa pod tytułem
Lyricorum libri IV, a w roku następnym
w Antwerpii kolejny zbiór wierszy z wi−
nietą tytułową według projektu samego
Rubensa). Później, na skutek przyjaciel−
skich nacisków Łubieńskiego, coraz czę−
ściej uwzględniał w swej twórczości realia
rodzime – vide „Do Najświętszej Panny
Jasnogórskiej: prośba o zjednanie różnych
łask Stanisławowi Łubieńskiemu, bisku−
powi płockiemu”, zamieszczona w antolo−
gii Ulica Tumska – na długie lata pozostał
jednak najbardziej międzynarodowym
z polskich pisarzy, prawdziwym bardem
unii europejskiej w rozumieniu chrześci−
jańskiego uniwersalizmu.
Jakob Balde, czołowy jezuicki poeta nie−
miecki XVII wieku, okazał się jednym
z wielu w ówczesnej Europie, dla których
„Horacy sarmacki” był wzorem kunsztu lite−
rackiego. W kraju naszych zachodnich sąsia−
dów wciąż ukazują się obszerne, dogłębne
studia na temat jego życia i twórczości, w ro−
dzaju zbioru szkiców Sarbiewski – der Pol−
nische Horaz, wydanego niedawno w serii
„Neolatina” pod redakcją Eckharda Scheffe−
ra z uniwersytetu we Fryburgu Bryzgowij−
skim, jednego z najstarszych w Niemczech.
Z prelekcji dr Norkowskiej dowiedzieliś−
my się natomiast, m.in. że jeszcze w czasach
oświecenia Sarbiewski był uważany za jed−
nego z największych twórców literatury na−
rodowej, którego twórczość z dobrym skut−
kiem przyswajali polszczyźnie tak wybitni
pisarze tamtej epoki, jak Adam Narusze−
wicz czy Stanisław Konarski. Tym większa
zatem szkoda, że pytanie, jak dalece osoba
i twórczość „Horacego sarmackiego” znane
są dzisiejszym polskim gimnazjalistom, mo−
że mieć najprawdopodobniej charakter czy−
sto retoryczny – i tym większa potrzeba re−
gularnego organizowania spotkań mających
na celu popularyzację jego dokonań.
PS Muzyczna oprawa sesji była dzie−
łem pięcioosobowego zespołu pod nazwą
„Klub św. Ludwika” (na zdjęciu), znane−
go m.in. z występów w TVP Kultura,
a specjalizującego się w wykonywaniu
pieśni i tańców z kręgu tzw. muzyki daw−
nej, na instrumentach z epoki. Liderem
i wokalistą grupy jest grający na citoli Ja−
cek Kowalski.
A. Dorobek

Statystycznemu melomanowi „poważne−
mu” nazwisko „Szymanowski” kojarzy się
natychmiast, i to najprawdopodobniej wy−
łącznie, ze zmarłym 70 lat temu twórcą Har−
nasiów. Meloman o szerszym spektrum upo−
dobań wie jednak, że jest także inny Szyma−
nowski (też zresztą Karol, tylko że nie z ukra−
ińskiej Tymoszówki, a z Wielkopolski, choć
obecnie mieszka w Bydgoszczy), penetrują−
cy zgoła odmienne obszary muzyczne.
W odróżnieniu od słynnego imiennika, będą−
cego przede wszystkim kompozytorem i,
okazjonalnie, wykonawcą własnych utwo−
rów fortepianowych, znany jest głównie jako
jazzowy wirtuoz wibrafonu i marimbafonu
o wyjątkowej umiejętności gry na tych in−
strumentach za pomocą sześciu pałeczek.
Miejscowi melomani znają go również
we wcieleniu stricte jazzowym np. dzięki
udanemu występowi w duecie z wokalistką
Renatą Banacką w grudniu 2004 roku, inau−
gurującemu efemeryczny cykl „Jazzowe po−
niedziałki” w równie efemerycznej kawiarni
artystycznej Mucha przy Płockim Ośrodku
Kultury i Sztuki. 19 maja roku bieżącego
w innej, na całe szczęście jeszcze istniejącej
kawiarni artystycznej Czarny Kot, zaprezen−
tował się w kolejnym duecie, pod nazwą
Double Six, i we wcieleniu bluesowym – ty−
leż zaskakującym, co całkiem naturalnym,
bo, jak sam słusznie stwierdził podczas roz−
mowy z niżej podpisanym w przerwie kon−
certu, jazz i blues to jakby dwie gałęzie tego
samego muzycznego drzewa.
Nazwa „Double Six” odnosi się zarazem
do sześciu perkusyjnych pałeczek, jak i do

sześciu strun gitary akustycznej drugiej po−
łowy duetu, czyli Jacka Herzberga, od kil−
kunastu już lat związanego z bydgoską gru−
pą bluesową Green Grass. Jako „podwójna
szóstka” obaj panowie występują od 2000
roku, wykonując standardy czarnego bluesa
w sposób doprawdy niecodzienny – gitara
i śpiew Herzberga znajdują bowiem oparcie
nie w tradycyjnej sekcji rytmicznej, lecz
w wibrafonie (na koncercie płockim połą−
czonym z marimbą), traktowanym przez
Szymanowskiego rytmicznie, harmonicz−
nie, a nawet melodycznie.
Na obszerny, prawie półtoragodzinny
program złożyły się znane tematy klasy−
ków gatunku: Wiilie’go Dixona (My Ba−
be), Roberta Johnsona (Come On Into
My Kitchen) czy Mississippi Johna Hur−
ta (A Pallet On Your Floor). Wykonaw−
com udało się połączyć szacunek dla blu−
esowego autentyku i typową dla tej muzy−
ki spontaniczność przekazu z oryginalno−
ścią i nowoczesnością koncepcji aranża−
cyjnej, a nade wszystko wywołać naj−
prawdziwszy entuzjazm słuchaczy. Był to
z pewnością jeden z najszczęśliwszych
momentów w dotychczasowej historii
koncertowej obecnego przybytku Krzysz−
tofa Świerada – z tym większą też niecier−
pliwością bywalcy Czarnego Kota czekać
będą zapewne na kolejną wizytę Szyma−
nowskiego i Herzberga, i to już za miesiąc
– tym razem w ramach większej imprezy
bluesowej na staromiejskim rynku, w nie−
co liczniejszym zespole Doktor Blues i w
towarzystwie... toruńskiej Tortilli. A.D.

Koncertowy egzamin
Kilka lat temu Płocka Orkiestra Symfo−
niczna powróciła do tradycji koncertów, któ−
rych głównymi bohaterami są absolwenci
średniej Państwowej Szkoły Muzycznej
w Płocku. To niezwykle cenna i potrzebna
inicjatywa, mająca na celu promowanie naj−
zdolniejszych uczniów poprzez umożliwie−
nie im występu w charakterze solistów z za−
wodową orkiestrą. Tegoroczny koncert dy−
plomantów, który miał miejsce 18 maja
2007 r., był też podsumowaniem ich długiej,
bo aż 12−letniej edukacji muzycznej i – jak
zaznaczył prowadzący muzyczne prezentacje
dyrektor szkoły Mikołaj Burakowski – wiel−
kim świętem całej społeczności szkolnej.
Piątkowy wieczór rozpoczęła uwertura
,,Egmont” L.van Beethovena. Pełne dra−
matu dzieło wielkiego mistrza zabrzmiało
poprawnie, jednak muzycy nie ustrzegli się
problemów intonacyjnych i nierówności
rytmicznych, które uwidoczniły się głów−
nie w sekcji smyczkowej. Potem kolejno
prezentowali się na scenie dyplomanci.
W wykonaniu Marka Chojnackiego z klasy
altówki (prof. Piotr Kelm) usłyszeliśmy
część „I koncertu na altówkę a−moll” Jo−
hanna Christiana Bacha. Paweł Banach
z klasy gitary (prof. Leszek Potasiński),
wykonał „Koncert gitarowy D−dur” Anto−
nio Vivaldiego. Joanna Kijek z klasy wio−
lonczeli (prof. Iwona Basiewicz) zagrała
I część „Koncertu wiolonczelowego C−
dur” Józefa Haydna, a Anna Kramarz
(prof. Maria Słubicka – Podejko) zaprezen−
towała,,Melodie Cygańskie” Pablo de Sa−
rasatego. Wszyscy młodzi wykonawcy wy−

kazali się obyciem scenicznym, a ich inter−
pretacje wzbudziły uznanie słuchaczy.
Warto zaznaczyć należy, że Marek Choj−
nacki i Joanna Kijek pojawili się na scenie
u boku swoich pedagogów (prof. Kelm
i prof. Basiewicz), grających na co dzień
w płockiej orkiestrze.
Po przerwie wysłuchaliśmy „IV symfonii
d−moll” op.120 Roberta Schumanna. Zwarta
forma (cztery części wykonywane są bez
przerwy) i niezwykła emocjonalność kom−
pozycji, tworzy z niej jeden z najpiękniej−
szych utworów symfonicznych doby roman−
tyzmu. Przejrzysta forma „IV Symfonii” zo−
stała bardzo dobrze odczytana przez dyry−
genta Tomasza Chmiela (na zdjęciu). Całość
otrzymała niezwykle sugestywny kształt,
a orkiestrowy przepych finalnego,,presta”
Robert Majewski
dopełnił całości.
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W Klubie „Podróże” T. Halika

Kino niemieckie w Domu Darmstadt

Norwegia – kraj kontrastów Die Architekten
W środę, 6 czerwca w Płockim Oś−
rodku Kultury i Sztuki – Domu Dar−
mstadt odbędzie się pokaz slajdów
w ramach Klubu ”Podróże” im. To−
ny’ego Halika. Tym razem Michał
Lesław Sęk opowiadać będzie o swo−
jej podróży po Norwegii. Spotkanie
zatytułowane ”Norwegia – nie tylko
fiordy”, ilustrowane będzie slajdami.
– Norwegia = fiordy. W naszych gło−
wach takie równanie jest oczywistością
– mówi M. Sęk. Czy tak jest rzeczywi−
ście? Z południa na północ Norwegia li−
czy ponad 2000 km. Jest krajem o naj−
dłuższej linii brzegowej i najmniejszej
gęstości zaludnienia (prócz Islandii)
w Europie. Jest to kraj kontrastów, gdzie
góry wyrastają wprost z morza, a lodow−
ce spływają do wąskich zatok. W kraju,
gdzie na północy prawie nie ma płaskie−
go kawałka terenu, a liczba ludności li−
czy zaledwie 4,5 mln, znajdziemy całe
mnóstwo małych miejscowości przycup−

niętych tuż nad brzegami fiordów lub je−
zior. Skandynawowie znani są ze zgod−
nego współżycia z przyrodą. W Norwegii
to widać szczególnie – dlatego wyjeżdża−
jąc z tego kraju mamy zawsze w pamięci
przyrodę, nie ludzi i miasta. Początek
spotkania z Norwegią o godz. 18. Wstęp
wolny.
(j)

Wystawa w Domu Darmstadt

Pejzaże przelotne
POKiS – Dom Darmstadt zaprasza
na wystawę fotograficzną Dariusza Bó−
gdała zatytułowaną „Pejzaże przelot−
ne”. Dariusz Bógdał harcuje po niebie
z silnikiem na plecach i nogami w po−
wietrzu. Jedną ręką celuje przymoco−
wanym do kasku cyfrakiem, w tym cza−
sie druga zabawia się sterami. Przelo−
tem wycina co zechce, z tego co widzi.
Jest oczytany w odgórnych pejzażach,
potrafi ocenić ich wagę. Nie kuszą go
łaszące się słodkie widoczki, o których
marzą edytorzy wysokonakładowych
albumów. Bawi się perspektywą, ironi−
zuje, obłaskawia formy, układa nie za−
wsze proste fabuły, znajduje klimaty in−
tymne w sferycznej niecodzienności. Je−
go fotografie, przyłapane przy szybko−
ści do kilkudziesięciu km/godz. miewają
czasem walory subiektywnego doku−
mentu, często jednak stanowią zagad−
kowe samodzielne niezależne byty, któ−
rym nawet precyzyjne opisy nie przesz−
kadzają w pozostaniu wielką, często mi−
styczną niewiadomą.Unosi go w górę
kawałek tkaniny i silnik niewielkiej mo−
cy. Buszuje po całej Polsce. Cieszą go
nawiązywane przyjaźnie i znajomości –
od artystów i ludzi kultury po lokalnych
przedsiębiorców i przedstawicieli
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władz – ocenia prace autora Stefan Fi−
glarowicz – kierownik Gdańskiej Gale−
rii Fotografii Muzeum Narodowego
w Gdańsku.
Dariusz Bógdał urodzony na Ziemi
Dobrzyńskiej, absolwent Uniwersyte−
tu Szczecińskiego, człowiek wielu pa−
sji, od 1998 paralotniarz, od czterech
lat latający fotograf. W czasie swoich
lotniczych podróży po Polsce odwie−
dził ponad 300 miejsc, wykonał ok. 50
tysięcy fotografii i pokonał dystans,
który pozwoliłby mu ponad cztero−
krotnie okrążyć kulę ziemską.
Prace Bógdała były prezentowane
w Muzeum Narodowym w Gdańsku
i znajdują się w jego archiwum.
W czerwcu 2006 roku, jako jedyny
Polak, znalazł się w finale, drugiego
co do wielkości w Europie, prestiżo−
wego Festiwalu Sztuk Fotograficz−
nych i Wizualnych Photoespana
w Madrycie. Latem ubiegłego roku, na
prośbę policji, podczas poszukiwań
prowadzonych z powietrza odnalazł
zaginioną trzy dni wcześniej chorą ko−
bietę ratując jej życie.
Otwarcie wystawy w Domu Dar−
mstadt 1 czerwca o godz. 18. Czynna
będzie do 17 czerwca, wstęp wolny. (j)

11 czerwca Dom Darmstadt zapra−
sza na projekcję kolejnego filmu nie−
mieckiego w oryginalnej wersji języ−
kowej. W poniedziałek zaprezentowa−
ny zostanie film w reżyserii Petera Ka−
hane pt. „Die Architekten” (Architek−
ci). Wykonawcy: Kurt Naumann, Rita
Feldmeier, Ula Eisold, Jürgen Watzke,
Ute Lubosch, Catherine Stoyan, Chri−
stoph Engel i inni.
Film opowiada o zaangażowanym
architekcie Danielu Brennerze. Ma po−
nad trzydzieści lat i projektuje przy−
stanki autobusowe i budki telefonicz−
ne. Czasami bierze udział w konkur−
sach, które do tej pory nie przysporzy−
ły mu jednak żadnego zlecenia. Pew−
nego dnia otrzymuje niespodziewanie
lukratywną ofertę na najwyższym
szczeblu: dla berlińskiego miasta tra−
bantów Brenner ma zaprojektować
centrum kulturalne. Pod warunkiem,

że będzie mógł sam poszukać współ−
pracowników, zgadza się. Tworzy te−
am składający się z pięciu byłych
przyjaciół ze studiów oraz dwóch no−
wych absolwentów.
Z ogromnym zaangażowaniem i du−
żą fantazją przystępują do pracy. Ale
ich wizja zawiodła. W roku 1989 wielu
mieszkańców NRD ucieka na zachód,
również żona Daniela z dzieckiem.
Upadek systemu zbliża się nieuchron−
nie i kończy się upadkiem muru berliń−
skiego 9 listopada 1989 roku. Również
w teamie szerzy się coraz bardziej brak
zaufania. Początkowa nadzieja okazuje
się więcej niż iluzją.
Reżyser Peter Kahane stworzył po−
przez współczesny film „Architekci”
chyba najbardziej imponujący obraz
swoich czasów.
Początek seansu o godz. 17, wstęp
wolny.
(j)

Wiersze o Płocku
Dom Darmstadt zaprasza 13 czer−
wca na promocję antologii wierszy
o Płocku, zatytułowaną „Ulica Tum−
ska street”.
Pomysł takiego wydawnictwa zrodził
się wkrótce po założeniu Koła Związku
Literatów Polskich, w 1997 roku. Anto−
logii wierszy poświęconych jednemu
miastu od początków piśmiennictwa do
dziś nie wydał dotychczas żaden ośro−
dek w Polsce. W 2005 roku pomysł zna−
lazł uznanie władz miasta, dzięki czemu
Oddział ZLP mógł sfinalizować pomysł.
Podziękowania należą się wszystkim au−
torom zamieszczonych wierszy za rezy−
gnację z honorariów, Andrzejowi Do−
robkowi i współpracownikom za prze−
kład na język angielski, Tomaszowi
Opalińskiemu za wykonanie składu
komputerowego i układu graficznego
wszystkich tekstów, Danucie Rychlew−
skiej za dokonanie wyboru wierszy do

pierwszej części antologii, Jarosławowi
Skowrońskiemu za opracowanie gra−
ficzne, a Janowi Szymańskiemu za udo−
stępnienie unikalnych widokówek stare−
go Płocka. Bez ich bezinteresownej po−
mocy nie byłoby tej książki.
Początek promocji o godz. 18, wstęp
wolny.
(j)

Cisza na fotografii
16 maja członkowie Płockiego To−
warzystwa Fotograficznego zebrali
się w Domu Darmstadt, by rozstrzy−
gnąć comiesięczny konkurs, którego
tematem była „Cisza”. Okazało się,
że dźwięki łatwiej przedstawić w fo−
tografii niż ciszę, gdyż wpłynęły tyl−
ko 44 zdjęcia. Do drugiego etapu ko−
misja konkursowa wybrała 17 prac.
Jury złożone z uczestników spotka−
nia przyznało pierwsze miejsce foto−
grafii Haliny Płuciennik, na drugiej
pozycji uplasował się Piotr Statkie−
wicz, a trzecie miejsce zajął Zbi−
gniew Nowak.
Kolejnym punktem spotkania był
salon odrzuconych, czyli dokładne
omówienie prac, które z różnych przy−
czyn nie zostały zaklasyfikowane do
finału. W wielu przypadkach tempera−
tura dyskusji była bardzo wysoka,
gdyż kryterium zgodności z tematem

w tym przypadku trudno było jednoz−
nacznie zdefiniować.
Wszystkim fotografikom przypo−
minamy, że do 30 czerwca można
jeszcze składać prace na XIV Bien−
nale Plakatu Fotograficznego. Uro−
czyste otwarcie wystawy i wręczenie
nagród odbędzie się 8 września
o godz. 18 w Muzeum Mazowieckim
w Płocku (dokładne informacje na
ten temat na stronie www.ptf.ploc−
man.pl). Natomiast już 20 czerwca
kolejne spotkanie i comiesięczny
konkurs zatytułowany tym razem
„Złość” Zachęcamy wszystkich za−
interesowanych, by tego dnia poja−
wili się ze swoimi fotografiami
o godz. 18 w Domu Darmstadt. Jak
zwykle można będzie zaprezento−
wać swoje zdjęcia, zasięgnąć pora−
dy, usłyszeć opinie uznanych foto−
grafików.
R. G.
Sygnały Płockie
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Trener Leszek Jarosiński, Patryk Cichecki, Krystian Sawicki, Patryk Bogucki i Mate−
usz Malinowski podczas dekoracji w Wiedniu

JUDO−KANO z medalami
Płoccy judocy z UKS JUDO−KANO
wyjechali na Międzynarodowy Turniej
Judo do Wiednia (Austria). Zawody
odbywały się przez dwa dni na 4 ma−
tach z udziałem 638 zawodników z aż
14 państw. Judocy zwiedzili również
miasto m.in. muzeum historii natural−
nej, wesołe miasteczko na Praterze
(dzielnica Wiednia) oraz muzeum ma−
larstwa renesansowego.
Bohaterem płockiej ekipy został
Patryk Cichecki, który zdobył brązo−
wy medal w kat. 60 kg, a na VII miej−
scu uplasował się Krystian Sawicki
w kat. 36 kg.
Natomiast w Pawłowicach na Ślą−
sku odbył się Międzynarodowy Tur−

niej Dzieci i Młodzików w judo. Wzię−
ło w nim udział 285 osób z 22 klubów
z 6 państw. Płocczanie przywieźli dwa
brązowe medale: Patryk Bogucki zajął
III miejsce w kat. 55 kg, a Krystian Sa−
wicki w kat. 34 kg. Ilona Pochodaj by−
ła VII, a Andżelika Soliwoda wywal−
czyła IX lokatę.
W Warszawie odbyły się eliminacje
do Olimpiady Młodzieży, na których
Dorota Smorzewska w kat. 57 kg. wy−
walczyła III miejsce i awansowała do
finałów OOM w Opolu.
Obecnie trenerzy i zawodnicy przy−
gotowują się do Międzynarodowych
Zawodów Judo w Berlinie, San Mari−
no i Forli we Włoszech.
opr. (j)

Podwójny medalista
Już dawno reprezentanci Płocka
w judo nie zdobywali medali na im−
prezach rangi Mistrzostw Polski. Złą
passę przełamał zawodnik MMKS
„Jutrzenka” podczas tegorocznej
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w Opolu.
Prowadzony przez trenera Wojcie−
cha Pudlika, Adrian Jóźwiak zdobył
w wadze 73 kg dwa medale: brązowy
indywidualnie i złoty drużynowo, re−
prezentując barwy Mazowsza.
Udany start spowodował, że Adrian
Jóźwiak powołany został do kadry na−
rodowej w kat. juniorów.
J.W.

Zarząd Klubu Sportowego MASOVIA w Płocku
ma zaszczyt zaprosić byłych i obecnych działaczy,
trenerów, zawodników oraz sympatyków klubu na
promocję, długo oczekiwanej, monografii Zbigniewa
Pawłowskiego pt. „70 lat KS Masovia” Płock, która odbędzie się
1 czerwca 2007 roku o godz. 17 w restauracji hotelu „Starzyński”
przy ul. Piekarskiej.
Książka jest do nabycia w sekretariacie klubu przy Szkole Podsta−
wowej nr 21 przy ul. Chopina 62 codziennie w godz. 9 – 15
(tel. 024/268 61 20).

Sygnały Płockie

Nie udało się, niestety, obronić tytułu
mistrza Polski piłkarzom ręcznym płoc−
kiej Wisły. Po heroicznym piątym poje−
dynku w Lubinie, nafciarze ulegli dru−
żynie Zagłębia w rzutach karnych i tym
samym stracili, trwający od trzech sezo−
nów, prymat na krajowym parkiecie.
Jak perfekcyjna była dyspozycja
Zagłębia, przekonała się drużyna
płockiej Wisły już w dwóch pier−
wszych meczach finałowych, rozgry−
wanych w Lubinie. Oba spotkania za−
kończyły się wysokimi zwycięstwami
gospodarzy, wśród których królowali
Michał Kubisztal i Bartłomiej Jaszka.
Nie bez znaczenia była znakomita po−
stawa w bramce Szymona Ligarzew−
skiego, który doprowadzał do rozpa−
czy zawodników Wisły. Zagłębie po−

prowadziła, że na kilka sekund przed
końcową syreną płocczanie przegry−
wali jedną bramką. Rozpaczliwy kon−
tratak Aloszy Szyczkowa i rzut niemal
równo z końcową syreną dał wiślakom
remis i szansę na grę w dogrywce.
Pierwszy doliczony czas gry dwa razy
po 5 minut nie przyniósł rozstrzygnię−
cia i zgodnie z regulaminem, sędzio−
wie zarządzili drugą dogrywkę. Ta
również zakończyła się remisowy re−
zultatem i zaszła niecodzienna w piłce
ręcznej potrzeba rozegrania konkursu
rzutów karnych. W tym elemencie gry,
niezwykłym wyczuciem popisał się
bramkarz Zagłębia Szymon Ligarzew−
ski. Obronił rzuty Tomasza Palucha
i Marka Witkowskiego i tym samym
zapewnił swojej drużynie tytuł Mistrza

PIOTR NOWICKI

ARCH. UKS JUDO−KANO PŁOCK

Srebro ręcznych

Na boisku podczas emocjonującej walki nie brakowało kontuzji

trzebowało tylko jednego zwycięstwa
do pełni szczęścia i nikt nie miał wąt−
pliwości, że jest w stanie to osiągnąć
już w kolejnym spotkaniu. Jednak
zmotywowany zespół Wisły nie za−
mierzał oddać łatwo pola walki. Wy−
granie obydwu spotkań w hali Chemi−
ka przedłużało nadzieję nafciarzy na
końcowy sukces. I udało się. Nie były
to miażdżące zwycięstwa, ale tchnęły
nadzieję i wydawało się, że jeszcze
nie wszystko stracone.
O wszystkim decydowało piąte spot−
kanie pomiędzy finalistami, które zo−
stało rozegrane w Lubinie. Przywilej
ten Zagłębie wywalczyło sobie w run−
dzie zasadniczej, zajmując pierwsze
miejsce w ligowej tabeli. Spotkanie od
samego początku było emocjonujące
i zacięte. Żadna z drużyn nie potrafiła
odskoczyć na kilka bramek, żeby kon−
trolować wynik. Pod koniec pierwszej
części meczu brutalny faul Kubisztala
na Witkowskim sędziowie zakwalifi−
kowali na czerwoną kartkę i najlepszy
strzelec miejscowych musiał opuścić
plac gry. Szanse Wisły na zwycięstwo
Wisły wzrosły. Łatwo uzyskane trzy−
bramkowe prowadzenie po przerwie
przy stanie 17:14 wprowadziło w eufo−
rię sektor płockich kibiców. Kolejny
tytuł mistrzowski był na wyciągnięcie
ręki. Niestety, niefrasobliwość – za−
równo w obronie jak i w ataku – do−

Polski. Płocczanie wrócili z „tylko”
bądź „aż” srebrnymi medalami Mi−
strzostw Polski.
Końcowa ocena należy oczywiście do
kibiców, działaczy i trenerów, ale za nie−
samowitą walkę w całym sezonie i nieza−
pomniane emocje należą się zawodnikom
wielkie brawa i słowa uznania. Pamiętaj−
my, że na mistrzowskim podium stają
P.N.
nieprzerwanie już od 18 lat.
Wyniki spotkań półfinałowych
(do 2 zwycięstw)

Wisła Płock – Vive Kielce 25:24
(21:21, 13:12) – po dogr.
Vive Kielce – Wisła Płock 30:21
(18:10)
Wisła Płock – Vive Kielce 28:24
(23:23, 11:13) – po dogr
Wyniki spotkań finałowych
(do 3 zwycięstw)

Zagłębie Lubin – Wisła Płock
30:25 (14:10)
Zagłębie Lubin – Wisła Płock 28:18
(11:9)
Wisła Płock – Zagłębie Lubin 30:24
(13:11)
Wisła Płock – Zagłębie Lubin 30:29
(16:15)
Zagłębie Lubin – Wisła Płock 38:38
(33:33; 27:27; 13:14), karne 4:2
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KRZYSZTOF KALIŃSKI

Święto młodości
Przez 4 dni (18 – 21 maja) Płockiem rządzili studenci. Klucze do bram grodu przeka−
zał im oficjalnie wiceprezydent Piotr Kubera, a rządy rozpoczęły się od zbierania podat−
ków, czyli myta na siedmiu głównych skrzyżowaniach. Podobnie jak w roku ubiegłym
część zebranych pieniędzy studenci przeznaczą na cel charytatywny.
Były koncerty, zabawy, kabaret, piknik na trawie, turnieje sportowe, itp. We wtorek
Płock wrócił do aktualnych włodarzy; pod panowaniem studenckiej braci miastu nicze−
(j)
go nie przybyło, ale i nie ubyło.

Olimpijskie nadzieje
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Pokorski, Andrzej Łaciak, Łukasz Tomaszew−
ski, Sebastian Fijałkowski), dwójka bez sterni−
ka (Damian Plewiński, Damian Salak) oraz
w drugim dniu zawodów (po małej zmianie
osobowej) osada czwórki podwójnej bez ster−
nika (Michał Mikołajewski, Kamil Zajkowski,
Bartosz Czekaj, Łukasz Baranowski) i ósemka
ze sternikiem (Łukasz Lewandowski, Dawid
Przedpełski, Patryk Kalwasiński, Jakub Choj−
nacki, Jakub Olszowiec, Kamil Adamski, Da−
mian Kruszyński, Mateusz Olenderek, ster.
Łukasz Sokołowski) Również w biegu dwójek
bez sternika także III była nasza osada (Patryk
Pokorski, Sebastian Fijałkowski) oraz V−ta
(Łukasz Tomaszewski, Andrzej Łaciak), co
pokazuje, jak jest silna grupa J. Karolaka.
Po tym występie trener kadry juniorów, po−
wołał naszą młodą wiekiem i stażem czwórkę
ze sternikiem (Damian Salak, Damian Ple−
wiński, Sebastian Fijałkowski, Patryk Po−
korski, ster. Łukasz Sokołowski) do repre−
zentacji na „Regaty Nadziei Olimpijskich”.
Udział w tych zawodach był możliwy dzięki
pomocy Urzędu Miasta i PKN Orlen. W.R.

Wśród czytelników, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę i z zaznaczo−
nych liter ułożą hasło, które wystarczy dostarczyć do redakcji w ratuszu
(pok. 220) w terminie do 20 czerwca, rozlosujemy upominki.

Rowerem przez most
Klub Turystyki Kolarskiej „Beneq−
team”, działający przy oddziale PTTK
w Orlenie, organizuje liczne imprezy
kolarskie dla amatorów i rodzinne im−
prezy rekreacyjne. Ostatnio (12 maja)
dużą atrakcją dla około 30 rowerzy−
stów w różnym wieku była wycieczka,

co prawda tylko po Płocku, ale za to
trasa prowadziła przez nowy most.
Spotkali się na Starym Rynku, do mo−
stu dotarli prawą stroną Wisły, a wró−
cili lewą przez Radziwe. Klubowicze
byli pierwszą większą grupą, która
przetestowała ścieżkę rowerową na
nowej przeprawie. Ocenili, że jeździ
się po niej, jak po stole.
(j)

Cytat
numeru

JANUSZ KUKLEWICZ

W dniach 19−20 maja 2007 r. na regatach
w Essen (Niemcy) polska ósemka olimpijska
w której płynęli nasi dwaj zawodnicy (Piotr
Buchalski, Bogdan Zalewski) dwukrotnie za−
jęła II miejsca, ulegając jedynie ósemce nie−
mieckiej aktualnych mistrzów świata. Rów−
nież w dniach 19−20 maja odbyły się w Krusz−
wicy Centralne Kwalifikacyjne Regaty Otwar−
cia Sezonu Juniorów. Bardzo dobrze zapre−
zentowała się nasza czwórka bez sternika ka−
dry młodzieżowej, trenowana przez Grzegorza
Stellaka (Kamil Karolkowski, Radosław
Milczarek, Tomasz Cichocki, Michał Grze−
lak), którzy zdecydowanie wygrali swoją kon−
kurencję. Po tym wyścigu zostali włączeni do
ekipy przygotowującej się do Młodzieżowych
Mistrzostw Świata na zgrupowaniu w Wałczu.
Z grupy młodzieżowej także dobry występ od−
notował Mariusz Śpiegowski na jedynce wagi
lekkiej, zajmując III miejsce. Na swoim pozio−
mie popłynęły trzy osady trenera Łukasza Ol−
czaka: dwójka podwójna młodziczek zajęła II
(Lena Nowakowska, Aneta Białaszek) i III
miejsce (Aleksandra Szczutowska, Paulina
Reńda), natomiast I miejsce zajęła dwójka bez
sterniczki juniorek młodszych (Marta Moty−
lewska, Ewelina Radgowska – na zdjęciu).
Rewelacyjnie spisała się grupa trenera Jacka
Karolaka, która w tym roku rozpoczęła dopie−
ro występy w kategorii juniorów młodszych,
a już zaczyna „rozdawać karty” na torze rega−
towym. Swój bieg wygrały osady: czwórka
ze sternikiem (Gabriel Felbórg, Kamil
Adamski, Damian Salak, Damian Plewiński,
ster. Łukasz Sokołowski), ósemka ze sterni−
kiem (Łukasz Lewandowski, Dawid Przed−
pełski, Patryk Kalwasiński, Jakub Chojnacki,
Gabriel Felbórg, Kamil Adamski, Damian
Kruszyński, Mateusz Olenderek, ster. Łukasz
Sokołowski) oraz czwórka podwójna bez
sternika (Michał Mikołajewski, Kamil Zaj−
kowski, Mateusz Dorobek, Łukasz Baranow−
ski). Natomiast II miejsca po zaciętej walce
zajęły osady: czwórka bez sternika (Patryk

Dzieci to najkosz−
towniejsza forma
rozrywki.
Mihaela Iosof
Sygnały Płockie

