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Mi strzem Pol ski kto jest?
A Pu char Pol ski kto ma?
Wi sła, Wi sła, Wi sła.

Ta ki mi okrzy ka mi po wi ta li ki bi ce (18
ma ja) przed ra tu szem pił ka rzy ręcz -
nych. Oka zją by ła wiel ka fe ta, ja ką
przy go to wał Urząd Mia sta i Wi sła
Płock szczy pior ni stom, któ rzy po raz
trze ci w hi sto rii zdo by li pod wój ną ko ro -
nę, czy li Mi strzo stwo i Pu char Pol ski. 

Na Sta ry Ry nek ręcz ni do tar li w nie -
ty po wy spo sób: ich przy jazd za po wie -
dział ryk sil ni ków mo to rów i ogrom ne
bia ło -nie bie skie fla gi. Na stęp nie na ryn -
ku po ja wił się czer wo ny au to bus pię -

trus, w któ rym sta li szczy pior ni ści
i gru pa naj wier niej szych ki bi ców, któ -
rzy nie opusz cza ją żad ne go me czu płoc -
kiej dru ży ny. Po dróż an giel skim pię tru -
sem roz po czę ła się przed sta dio nem Wi -
sły. Ręcz ni prze je cha li uli ca mi: Łu ka -
sie wi cza, Ty siąc le cia, Biel ską, ale ją Ja -
cho wi cza, Pił sud skie go, Ja na Pa wła II,
na stęp nie wró ci li na ul. Wy szo grodz ką,
Sien kie wi cza, No wo wiej skie go, Okrzei
i Ka zi mie rza Wiel kie go. Zwy cię ską
dru ży nę po zdra wia li klak so na mi kie -
row cy prze jeż dża ją cych sa mo cho dów
oraz okla ska mi i ma cha niem rę ko ma
prze chod nie i miesz kań cy blo ków. 

Gdy szczy pior ni ści wkro czy li na sce -
nę przed ra tu szem okla skom i wi wa tom

nie by ło koń ca. Ręcz ni otrzy ma li gra tu -
la cje, dy plo my i na gro dy pie nięż ne od
pre zy den ta Mi ro sła wa Mi lew skie go i je -
go za stęp cy Pio tra Ku be ry. – Gra tu lu ję
zdo by cia po raz szó sty Mi strzo stwa Pol -
ski i po raz dzie sią ty Pu cha ru Pol ski
– mó wił Pre zy dent.

Za raz po tem na zwy cię ską dru ży nę
spadł deszcz zło ta, czy li ko lo ro we złot ka. 

Mi ro sław Mi lew ski obie cał, że je sie -
nią roz pocz nie się bu do wa no wej ha li
wi do wi sko wo -spor to wej, w któ rej od -
by wać się bę dą me cze pił ki ręcz nej.

Te go sa me go dnia uho no ro wa li zo sta -
li tak że pił ka rze ręcz ni Sto wa rzy sze nia
Kul tu ry Fi zycz nej Wi sła Płock, któ rzy
trzy ty god nie wcześ niej w Le gni cy zdo -

by li ty tuł Mi strzów Pol ski rocz ni ka
1991. Na nich rów nież cze ka ły dy plo my
i gra ty fi ka cje pie nięż ne. Od spół ki Ba -
sell Or len Po ly o le fins mło dzi szczy pior -
ni ści otrzy ma li tor by spor to we. 

Ca łą uro czy stość moż na by ło oglą -
dać na naj wię kszym w Pol sce te le bi -
mie za mon to wa nym na truc ku. Nie by -
ło więc kło po tów, aby do kład nie śle -
dzić prze bieg im pre zy oraz przy pom -
nieć so bie, jak wy glą dał fi na ło wy
mecz płoc czan z Zag łę biem Lu bin. Nie
mog ło rów nież za brak nąć dziew cząt
z zes po łu Im pre sja, któ re to wa rzy szą
na szym szczy pior ni stom pod czas me -
czów w Płoc ku.

Na ko niec ki bi ce mie li moż li wość po -
roz ma wia nia z za wod ni ka mi Wi sły,
któ rzy spe cjal nie na tę oka zję przy go to -
wa li swo je zdję cia w for mie pocz tów ki
i skła da li na nich au to gra fy. (m.d.)

fot. Krzysztof Kaliński

W desz czu zło ta
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* Ko le gium elek to rów Po li tech ni ki
War szaw skiej wy bra ło no we go
pro rek to ra ds. Szko ły Na uk Tech -
nicz nych i Spo łecz nych w Płoc ku.
Od wrześ nia obo wiąz ki te przej -
mie prof. Ja cek Ki jeń ski (bę dzie
też dzie ka nem wy dzia łu bu dow -
nic twa, me cha ni ki i pe tro che mii).

* Bu do wa ną Ga le rię Wi sła ozdo bią
dusz ki wod ne i ru sał ki z brą zu, do
któ rych mo de la mi bę dą płoc cza -
nie w wie ku 4 – 20 lat.

* Ucz nio wie Zes po łu Szkół Za wo do -
wych nr 2 zo sta li zwy cięz ca mi
eta pu re jo no we go Mi strzostw
Pier wszej Po mo cy PCK.

* Po po ko na niu zes po łu In ter fe rie
Zag łę bie szczy pior ni ści Wi sły zo -
sta li mi strza mi Pol ski.

* Czar ny te rier ro syj ski (Dar gas Dru -
ge lis) zo stał naj pięk niej szym
psem 30. Ma zo wiec kiej Wy sta wy
Psów Ra so wych w Płoc ku.

* W Do mu Tech ni ka (9 ma ja) od by ło
się III Spot ka nie Fo rum Izb Gos -
po dar czych Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go – pod su mo wa no pro -
jekt „Tran sfer wie dzy – szan są na
wzrost kon ku ren cyj no ści przed -
się biorstw”.

* W No wym Du ni no wie od sło nię to
obe lisk ku czci wal czą cych o wol -
na Pol skę.

* Pla ża w Gra bi nie, któ rej wła ści cie -
lem jest spół ka Kon gres, rów nież
te go la ta bę dzie bez płat na i ogól -
no do stęp na. Zap ła cić trze ba bę -
dzie tyl ko za par king.

* W Re gio nal nym Cen trum Krwio -
daw stwa na Wi nia rach moż na
uzy skać spe cjal ną kar tę z da ny mi
o gru pie krwi. Ho no ro wi krwio -
daw cy otrzy ma ją ją za dar mo,
resz ta za 55 zło tych.

* Po stój tak só wek prze nie sio ny zo -
stał sprzed te a tru na dru gą stro nę
al. Ja cho wi cza ko ło by łe go dwor -
ca PKS.

* Do wię kszo ści płoc kich przed szko -
li zgło szo no wię cej dzie ci niż jest
w nich miejsc.

* 15 ma ja wy ko naw ca prze jął plac
bu do wy pod bu do wę dro gi od ron -
da w To ka rach do Cie cho mic. In -
we sty cja wraz z frag men tem ul.
Bro war nej kosz to wać bę dzie 60
mln zło tych.

* Z ra fi ne rii w Mo żej kach wy dzie li ła
się spół ka Ma że i kiu Naf ta Pas la u -
gos, któ ra zaj mie się ca te rin giem,
sprzą ta niem i utrzy ma niem zie le ni.

* 6 –7 czer wca od bę dą się „Dni Go sty -
ni na”. W pro gra mie m.in. wrę cze -
nie sta tu et ki Go sty nia nin Ro ku,
wy stę py Ma zo wsza i zes po łu Bajm.

* 21 czer wca 50-let ni ju bi le usz świę to -
wać bę dzie To wa rzy stwo Wy cho -
wan ków, Wy cho waw ców i Przy ja -
ciół Gim na zjum i Li ce um im. mar -
szał ka Sta ni sła wa Ma ła chow skie go.

* Dzie wię cio ro ma tu rzy stów Ja giel -
lon ki otrzy ma ło me da le Cum Exi -
mia La u de (z naj wyż szą poch wa -
łą) przyz na wa ne za świa dec two
ukoń cze nia szko ły ze śred nią mi -
ni mum 4,8.

* Woj ciech Bziuk z płoc kiej po li tech -
ni ki zdo był 2 zło te me da le na mi -
strzo stwach Pol ski szkół wyż -
szych w pły wa niu, któ re od by ły
się w Poz na niu. (j)

Płock na we so ło

Og ło szo ny zo stał otwar ty kon kurs fo to -
gra ficz ny dla ama to rów pt. „Płock na we -
so ło”. Zdję cia (ko lo ro we i czar no -bia łe)
w for ma cie mi ni mum 15x20 cm lub
20x30 cm (do ro śli) z za pi sem cyf ro wym
300 dpi do star czyć trze ba do 30 wrześ nia
br. do Od dzia łu Ko mu ni ka cji Spo łecz nej
Urzę du Mia sta, Sta ry Ry nek 1 (pok. E-46,
wej ście od ul. Ka zi mie rza Wiel kie go)
z do pi skiem FO TO. Pra ce oce nia ne bę dą
w dwóch ka te go riach: gim na zja li ści i ucz -
nio wie szkół po nadgim na zjal nych oraz
do ro śli. Każ dy uczest nik mo że zgło sić 3
fo to gra fie. Na zwy cięz ców cze ka ją na gro -
dy pie nięż ne od 1 do 5 tys. zło tych.

Szcze gó ło we in for ma cje o kon kur sie
pod tel. 024/367 17 31 i 024/36717 31 lub
e-ma il le na.gra bow ska@plock.eu

Po szu ki wa ni dy rek to rzy

Pre zy dent og ło sił kon kur sy na sta no wi -
ska dy rek to rów 9 pla có wek oświa to wych:
miej skich przed szko li nr 6, 8, 10, 14, 27, 29,
37, Spe cjal ne go Oś rod ka Szkol no -Wy cho -
waw cze go przy ul. Gra dow skie go i Zes po -
łu Szkół nr 3 przy ul. Łu ka sie wi cza 11.

Na gro dy dla spor tow ców

Pre zy dent przyz nał 56 na gród fi nan so -
wych za wy so kie wy ni ki spor to we uzy ska -
ne we współ za wod nic twie kra jo wym
i mię dzy na ro do wym. Wy so kość na gród
kształ tu je się od 2 do 12 tys. zło tych. (j)
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Mi nęło pół mie sią caPre zy dent za rzą dził

Zaś pie wa ją dla Ka ro li ny
Szko ła Wyż sza im. Pa wła Włod ko wi -

ca w Płoc ku za pra sza na XII KON CERT
CHA RY TA TYW NY Z CY KLU „PO -
DAJ DŁOŃ” – „dla Ka ro li ny”. Od bę -
dzie się on 1 czer wca o godz. 11 w ko -
ście le św. Ja ku ba w Imiel ni cy.

Wy stą pią: Ka me ral ny Chór Aka de mic -
ki Szko ły Wyż szej im. Pa wła Włod ko wi -
ca oraz gru pa „Vic to ria” ze Szko ły Pod -
sta wo wej nr 20 pod ba tu tą Mał go rza ty
Szpo tań skiej. Akom pa nia ment: Ma ciej
Mil cza rek. 

Pod czas trwa nia kon cer tu od bę dzie się
zbiór ka pie nię dzy, z któ rej cał ko wi ty do -
chód zo sta nie prze ka za ny Ka ro li nie, cięż -
ko cho rej uczen ni cy Gim na zjum nr 6. (j)

Cen trum In for ma cji 
Tu ry stycz nej
przez ca łej la to (od 1 ma ja do koń ca wrześ -
nia) czyn ne bę dzie dłu żej: od po nie dział ku
do piąt ku od godz. 9 do 18, a w so bo ty i nie -
dzie le od godz. 10 do 16, tel. 024/367 19 44
i 024/367 19 32, e-ma il: cit.plock@ump.pl

Przy pom nij my, że płoc kie CIT udzie la
in for ma cji o wa lo rach kul tu ro wych i na tu -
ral nych na sze go mia sta i re gio nu płoc kie -
go, gro ma dzi in for ma cje o moż li wo ściach
wy po czyn ku i atrak cyj ne go spę dza nia
wol ne go cza su, im pre zach kul tu ral nych,
spor to wych i tu ry stycz nych w Płoc ku, pro -
wa dzi sprze daż prze wod ni ków, pla nów,
map i ga dże tów Płoc ka i oko lic oraz – we
współ pra cy z fir mą TIC KET PRO – bi le -
tów na kon cer ty, fe sti wa le i im pre zy kul tu -
ral ne w ca łej Pol sce. (j)

Obec ny od za wsze w na szym dzie cię cym,
mło dzień czym i do ro słym ży ciu, był si łą na -
pę do wą, z któ rej czer pa liś my w mo men tach
zwąt pie nia. Za wsze pow ta rzał, że „li czy się
to, co du cho we nie ma te rial ne”, że tru dy
ży cia ła twiej przez wy cię żyć, gdy no si się
w ser cu wia rę w Bo ga, sza cu nek do lu dzi,
uko cha nie Oj czyz ny – jej hi sto rii i tra dy cji.

To druh i stwo rzo ny przez Nie go zes pół
dał nam, je go dzie ciom, szcze gól ny dar –
przy jaźń i wspól no tę, któ rej nie do świad -
czy li na si ró wieś ni cy.

Druh spra wił, że przy na leż ność do Zes -
po łu stwo rzy ła z je go człon ków wie lo po ko -
le nio wą ro dzi nę – od gru py star szo har cer -
skiej ks. prof. Ta de u sza Ru tow skie go, Ba si
Śli wiń skiej, Mać ka Za bo row skie go po naj -
młod sze rocz ni ki: Do ro ty, Ka ro li ny, Ma te -
u sza, Ani, Agniesz ki, Przem ka i wie lu, wie -
lu in nych. Łą czą nas nie for mal ne, ale jak że
trwa łe wię zi – Oso ba Dru ha i nie wy czer pa -
ne wspom nie nia prze ży tych w Zes po le lat.

Lat ra dos nych, ale jak że czę sto oku pio -
nych że laz ną dy scy pli ną, po tem wy la nym
na pró bach i kon cer tach. Ra dos nych, dziś
to wie my na pew no, bo przy no si liś my uś -
miech i mło dzień czą spon ta nicz ność wy ra -
ża ną w tań cu i śpie wie do szpi ta li, do mów
star ców, do grup spo łecz nych, gdzie by ło
sza ro i smut no.

To nies po ty ka ny, szcze gól nie dziś, fe no -
men, że moż li we by ło w cią gu 62 lat ist nie -
nia Zes po łu, sku pić wo kół jed ne go czło wie -
ka po nad 6000 dziew cząt i chłop ców. A po -
cho dzi li oni z róż nych śro do wisk, od mien -
nych tem pe ra men tów i spo so bu poj mo wa -
nia ży cia.

Pa mię ta my, Dru hu, jak in te re so wa łeś się
ży ciem ro dzin nym na szych ko le gów, jak
„oj co wa łeś”, gdy praw dzi we go oj ca już nie
by ło, jak dy scy pli no wa łeś niek tó rych jeż -
dżąc do roż ką na Czar ny Dwór, aby „smar -
ków” do pro wa dzić na pró bę do Zes po łu. To

by ły po ży tecz ne lek cje ży cia, za któ re nie je -
den z nas do zgon nie jest wdzięcz ny.

Ty tak że Dru hu na u czy łeś nas sza cun ku
do chle ba – pa mię ta my sy pa nie mą ki do
wspól nej dzie ży, z któ rej póź niej upie czo no
chleb. Na u czy łeś nas kul ty wo wać zwy czaj
dzie le nia się chle bem, któ re go tak bar dzo
bra ko wa ło Ci w Da chau i Gu sen. „Niech
nie za brak nie ni gdy lu dziom chle ba…”
roz brzmie wa w na szych uszach do dziś
i owo cu je wraż li wo ścią i umie jęt no ścią
dzie le nia się nim.

W stwo rzo nym przez Cie bie, Dru hu, Zes -
po le, mo gliś my poz na wać pięk no pol skiej zie -
mi od Pa słę ka, Gdy ni, Ostro łę ki, Kon stan ci -
na, Bar da Ślą skie go, Sa no ka po pra wie
wszyst kie, w póź niej szych la tach, kra je Eu ro -
py. To wte dy w spar tań skich, ale cza sa mi
i luk su so wych, wa run kach spę dza liś my wa -
ka cje, spo ty ka liś my dzie ci i mło dzież z Po lo -
nii, roz sła wia liś my uko cha ny przez Cie bie
Płock i Ma zo wsze oraz fol klor zie mi pol skiej.

Dru hu, dziś po zo sta wi łeś nas zas mu co -
nych i osie ro co nych, ale nie opusz czo nych.
Po sta ra my się re a li zo wać na pi sa ne przez
Cie bie sce na riu sze i obie cu je my trwać przy
stwo rzo nym przez Cie bie Zes po le, do pó ki nie
do łą czy my do „nie biań skie go Zes po łu Dzie ci
Płoc ka”, któ ry tam już pew nie or ga ni zu jesz.
Cze ka li tam na Cie bie na si; Zby szek Kęp -
czyń ski, Sta ni sław Chę ciń ski, Ce za ry Ge dro -
yć, a tak że To lek, Ja dzia, Sta szek, Zo sia, Le -
szek, Ta de usz, Miet ka, He niek i in ni.

Dru hu, po zo sta niesz w na szych ser cach,
w na szych umy słach, w na szych mo dli -
twach.

Czu waj Dru hu! 

W imie niu człon ków Sto wa rzy sze nia
Przy ja ciół Har cer skie go Zes po łu Pieś ni
i Tań ca „Dzie ci Płoc ka”

Bo żen na Strze lec ka
Pre zes

Po że gna nie 
z dru hem Wa cła wem Mil ke by ło jed nym z naj cięż szych roz -
stań w ży ciu „Dzie ci Płoc ka” mo je go po ko le nia.



3Sygnały Płockie

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I

Przy ul. Mio do wej 1 pow sta je bu dy nek
usłu go wo–biu ro wy. Nie ru cho mość po ło -
żo na jest bli sko cen trum mia sta, przy
głów nej uli cy pro wa dzą cej do Pol skie go
Kon cer nu Naf to we go OR LEN SA i Płoc -
kie go Par ku Prze my sło wo -Tech no lo gicz -
ne go. Atu ta mi pow sta ją ce go bu dyn ku są
no wo czes na ar chi tek tu ra (du że i przesz -
klo ne wi try ny) oraz do sko na ła lo ka li za -

cja. Po wierz chnia użyt ko wa wy no si bli -
sko 700 mkw. Obiekt ma być go to wy
w paź dzier ni ku 2008 ro ku. Koszt in we -
sty cji to oko ło 2,2 mln zł. 

In we sty cję pro wa dzi miej ska spół ka
Ry nex. Wy ko naw cą za da nia jest Przed -
się bior stwo Bu dow nic twa Ogól ne go
i Za gos po da ro wa nia Te re nów Zie lo -
nych „BU DROX” Spół ka z o.o. mk

Ry nex bu du je

Ucz nio wie Gim na zjum nr 4 przy ul.
Mio do wej cie szą się z no wych bo isk. 

Mło dzież mo że ko rzy stać z: czte ro to -
ro wej bież ni okól nej z no wo czes ną na -
wierz chnią, skocz ni w dal i wzwyż oraz
z prze bu do wa nych bo isk do pił ki ręcz -
nej, ko szy ków ki i siat ków ki. Miej sce do
ro zgry wa nia me czy w pił kę siat ko wą

po łą czo ne zo sta ło z bo i skiem do te ni sa
ziem ne go.

Po za chod niej stro nie szkol nej dział ki
pow sta ła ścież ka zdro wia z przy rzą da mi
gim na stycz ny mi. Do dat ko wo znaj du je
się tam bo i sko do ćwi czeń si ło wych
o wy mia rach 14x14 me trów. Przez na czo -
ne jest dla mak si mum 30 osób. (m.d.)

Bo i ska ze ścież ką

Dwa bo i ska do gry w pił kę noż ną,
w tym jed no peł no wy mia ro we, pow sta ną
w przy szło ści w Bo ro wi czkach. In we sty -
cja bę dzie wy ko ny wa na w ra mach za da -
nia pn. Prze bu do wa sta dio nu na osie dlu
Bo ro wi czki. Na ra zie jed nak trze ba wy -
ko nać do ku men ta cję pro jek to wo -kosz to -
ry so wą. Zaj mie się tym fir ma wy bra na
w prze tar gu.

Prze bu do wa sta dio nu ma na ce lu uno -
wo cześ nie nie obiek tu tak, aby moż na
by ło tam or ga ni zo wać me cze i in ne im -
pre zy, głów nie pił kar skie. Dla te go pow -
sta nie tam bo i sko peł no wy mia ro we, któ -
re bę dzie speł niać wy mo gi Pol skie go
Związ ku Pił ki Noż nej dla ro zgry wek III
li gi pił kar skiej. Uło żo na zo sta nie na nim
tra wa z rol ki, któ rą na wad niać bę dzie
au to ma tycz ny sy stem z czuj ni kiem desz -
czu. Za pro jek to wa ny zo sta nie też od po -
wied ni dre naż. Wo kół sta dio nu, na ist -
nie ją cej skar pie, bę dzie mog ło za siąść
oko ło 1 tys. ki bi ców.

Na dru gim bo i sku, któ re pow sta nie po
prze bu do wie bę dą od by wa ły się tre nin gi. 

Po nad to na te re nie prze wi dzia ne jest też
bo i sko do gry w ko szy ków kę oraz ogól no -
do stęp ny, ogro dzo ny plac za baw z wej -
ściem od ul. Wiej skiej. 

Do peł nie niem ca łe go kom plek su bę dzie
bu dy nek ad mi ni stra cyj no -so cjal ny. Znaj dą
się w nim: czte ry szat nie dla za wod ni ków
z to a le ta mi i na try ska mi, po kój sę dziow ski,
ma ga zy nek sprzę tu spor to we go, po kój na -
rad dla 10 osób, po kój kie row ni ka obiek tu
oraz kot łow nia. 

Obiekt bę dzie wy po sa żo ny w sy stem
nag łoś nie nio wy oraz elek tro nicz ną tab li cę
wy ni ków. 

Wo kół sta dio nu pow sta ną też miej sca
par kin go we, w tym przez na czo ne spe cjal -
nie dla au to ka rów.

Fir ma, któ ra zaj mie wy ko na niem do ku -
men ta cji pro jek to wo -kosz to ry so wej bę dzie
mia ła czte ry mie sią ce od pod pi sa nia umo -
wy na wy ko na nie za da nia. (m.d.)

Sta dion dla III ligi

Gra ni to we alej ki spa ce ro we, par ko we
la tar nie i ta ra sy wi do ko we ozdo bią te ren
za ka te drą. 

Ro bo ty, któ re roz po czę ły się w koń cu
ma ja, obej mą ob szar od Mu ze um Die ce -
zjal ne go do Wie ży Szla chec kiej. Wy gląd
par ku bę dzie utrzy ma ny w sty li sty ce XIX
wie ku. Głów ne alej ki za cho wa ją swój
prze bieg, niek tó re – rzad ko uczęsz cza ne
– bę dą za stą pio ne in ny mi. Trak ty spa ce ro -
we zo sta ną wy ło żo ne gra ni to wy mi pły ta -
mi o nie re gu lar nym kształ cie. Do tych cza -
so we ba rier ki na brze gu skar py za stą pią
ku te, sta lo we ba lu stra dy z her bem mia sta
i wbu do wa nym oświet le niem. W par ku
sta ną też no we sty li zo wa ne la tar nie i ław -
ki. Ca łość uzu peł nią no we krze wy. Do dat -
ko wą atrak cją bę dzie spe cjal na plat for ma
– miej sce wy po czyn ku dla wy cie czek –
z do sko na łym wi do kiem na opac two i ka -
te drę. Oprócz te go, nad sa mą skar pą, pow -
sta ną dwa ta ra sy wi do ko we. 

In we sty cja obej mu je rów nież ro bo ty
me lio ra cyj ne, któ re za bez pie czą skar pę
przed osu wa niem. Zo sta ną wy re mon to -
wa ne tak że scho dy za ka te drą. Wszyst kie
pra ce wy ko na Za kład Usług Miej skich
„Mu ni ser wis”. Park bę dzie go to wy w li -
sto pa dzie. ag

Sta re Tu my jak no we
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Ty sią ce kwia tów, krze wów, drze -
wek, sa dzo nek, a tak że sprzęt rol ni czy
moż na by ło oglą dać na XVII Gieł dzie
Rol ni czej (18 ma ja). Po raz pier wszy
im pre za od by ła się na te re nie Sta da
Ogie rów w Łąc ku (do tej po ry przy
Zes po le Szkół im. Le o ka dii Ber ge ro -
wej w Gó rach). Płoc cza nie, któ rzy
chcie li ku pić ro śli ny lub tyl ko po o glą -
dać mu sie li stać po nad pół go dzi ny
w kor ku, któ ry od stro ny mia sta za czy -
nał się tuż za re sta u ra cją Ru sał ka
a koń czył przy sta dzie. Zmia na miej -
sca gieł dy wpły nę ła na im pre zę po zy -
tyw nie; mi mo dłu giej ko lej ki bez wię -
kszych prob le mów moż na by ło za par -
ko wać sa mo chód, a kie ru ją cy ru chem
po li cjan ci uła twia li wy jazd. Zy ska li
rów nież wy staw cy i zwie dza ją cy, gdyż
du żo ła twiej moż na by ło do stać się na
wy bra ne sto i ska. 

W tym ro ku swo je wy ro by i usłu gi
za pre zen to wa ło pra wie 120 firm z ca -
łej Pol ski. Jak zwy kle naj wię ksze za in -
te re so wa nie wzbu dza ły kwia ty i krze -
wy. Od barw i nazw aż mog ło za krę cić
się w gło wie. Uwa gę przy cią ga ły ta kie
oka zy jak: wi nob luszcz ja poń ski sa -
mo przy lep ny, wej mut ka Na na, bluszcz
Erec ta, żar no wiec, pe ru ko wiec, ko kor -
nak czy ka li na ko ral. 

Pod czas im pre zy za pre zen to wa ły się
tak że gos po dar stwa agro tu ry stycz ne
i eko lo gicz ne oraz in sty tu cje ob słu gu -
ją ce rol nic two. Na te re nie gieł dy sta nął
też eu ro bus, czy li mo bil ne cen trum in -
for ma cji o fun du szach unij nych. Ci,
któ rzy chcie li tro chę od po cząć mo gli
sko rzy stać z pun któw ga stro no micz -
nych, a dzie cia ki z dmu cha nych zjeż -
dżal ni. Czas umi la ły m.in.: Gmin na
Or kie stra Dę ta ze Słup na, Dzie ci Zie -
mi Łąc kiej z Gmin ne go Oś rod ka Kul -
tu ry w Łąc ku, Pryz mat z Gmin ne go
Oś rod ka Kul tu ry w Biel sku, Fe nix ze
Szko ły Pod sta wo wej w Łę gu Pro bo -

stwie. Dzie cia ki mog ły wziąć udział
w kon kur sie pla stycz nym, a star si
w rzu cie pod ko wą i kon kur sie KRUS
„Bez piecz na pra ca w gos po dar stwie
rol nym”. 

Ha li na Wyr wa, wła ści ciel ka gos po -
dar stwa agro tu ry stycz ne go w Ho len -
drach ko ło Szcza wi na Ko sciel ne go
(po wiat Go sty nin) oraz Je rzy Brzo zo -
wy z Kol czy na ko ło Go zdo wa (po wiat
Sierpc) zo sta li zwy cięz ca mi kon kur su
na naj cie ka wsze gos po dar stwo agro tu -
ry stycz ne. W kon kur sie na naj cie ka -
wszą ofer tę rol ni czą na gieł dzie zwy -
cię ży ła fir ma Rol mech z Płoń ska. Naj -
cie ka wsze sto i sko za pre zen to wał Rol -
ser wis z Płoc ka.

Nie mog ło za brak nąć wy ro bów rę -
ko dziel ni czych: sztucz nych kras na li,
meb li wi kli no wych, drew nia nych na -
bie ra ków do mio du, wy ci ska czy do
cy tru sów, wał ków do cia sta, tłu -
czków do mię sa, ka pe lu szy kow boj -
skich, ksią żek, a na wet wy so kiej ja -
ko ści no ży.

Gieł da by ła jed no cześ nie Dniem
Otwar tym w Sta dzie Ogie rów. Moż na
by ło obej rzeć m.in. po kaz wol ty żer ki. 

(m.d.)

Dla każ de go coś do bre go
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Ma rek Krysz to fiak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ W spra wie usta le nia za sad ko rzy sta nia
ze sto łó wek w przed szko lach i szko łach.

To masz Kor ga

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Kie dy i w ja ki spo sób zo sta nie osta -
tecz nie roz wią za ny prob lem, pod no -
szo ny przez miesz kań ców wspól no ty
miesz ka nio wej przy ul. Pol nej 18. 2/
Kie dy zo sta nie za gos po da ro wa na wie -
ża ciś nień? 3/ Pro szę o wy mia nę lub
re mont słup ków ro zdzie la ją cych chod -
nik przy ul. Ko le gial nej, po mię dzy
Tum ską a 1 Ma ja. 4/ Pro szę o upo rząd -
ko wa nie te re nu mię dzy bu dyn kiem te -
a tru a pa wi lo nem meb lo wym. 5/ Pro -
szę o upo rząd ko wa nie te re nu po mię -
dzy pa wi lo na mi a ul. Kró le wiec ką. 6/
Pro szę o upo rząd ko wa nie te re nu wo -
kół pa wi lo nów han dlo wych przy ul.
Rem bie liń skie go oraz wy mia nę lub re -
mont chod ni ków. 7/ Pro szę o za mon to -
wa nie lamp oświet la ją cych przej ścia
dla pie szych na ul. Łu ka sie wi cza: mię -
dzy ul. Łu ka sie wi cza i al. Ko by liń skie -
go i mię dzy Łu ka sie wi cza i Mio do wą.
8/ Pro szę o lik wi da cję nie le gal ne go
han dlu al ko ho lem i pa pie ro sa mi na tar -
go wi sku miej skim przy ul. Rem bie liń -
skie go. 9/ Po now nie pro szę o lik wi da -
cję źró dła brzyd kich za pa chów z za -
kła dów dro biar skich.

Krzysz tof Bu czkow ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o przy cię cie roz ra sta ją cych się
ga łę zi drzew i krze wów, za cho dzą cych
na jezd nie przy ul. Świę tej Sio stry Fa u -
sty ny.

Pa weł Kol czyń ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o wy jaś nie nia w spra wie wy -
cię cia – bez sto sow ne go zez wo le nia –
drzew ros ną cych przy blo ku przy ul.
Gał czyń skie go18/1.

Piotr No wic ki

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o przed sta wie nie: wy ka zu
bu dyn ków wspól not miesz ka nio wych
w któ rych Gmi na Płock po sia da udzia -
ły, wiel ko ści tych udzia łów i środ ków
fi nan so wych zgro ma dzo nych na kon -
tach wspól not, środ ków fi nan so wych
wpła co nych na te kon ta przez Gmi nę
i wy dat ków na re mon ty i pra ce mo der -
ni za cyj ne. 2/ Pro szę o przed sta wie nie
wy ka zu bu dyn ków, w któ rych ujed no -
li co no pra wa do grun tów wła ści cie li
lo ka li wy o dręb nio nych i wy ka zu prac,
ja kie zo sta ły prze pro wa dzo ne dla posz -
cze gól nych bu dyn ków, w któ rych nie
ujed no li co no pra wa do grun tów wła -
ści cie li lo ka li wy o dręb nio nych. 3/ Pro -
szę o przed sta wie nie wy ka zu dzia łek,
któ re zo sta ły wy ku pio ne w związ ku
z re a li za cją pół noc nej ob wod ni cy mia -
sta i wy ka zu dzia łek, któ re bę dą wy ku -
pio ne w związ ku z re a li za cją tej in we -
sty cji (w roz bi ciu na la ta).

Be a ta Szczyt niew ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o za gos po da ro wa nie te re nu na
osie dlu Po dol szy ce Po łud nie przy la sku
brzo zo wym na bo i sko do gry w pił ką
noż ną. 2/ Pro szę o usta wie nie wię kszej
ilo ści śmiet ni czek na osie dlu Po dol szy -
ce Po łud nie – głów nie w za so bach
MTBS. 3/ Czy jest moż li wość utwo rze -
nia świet li cy dla dzie ci w za so bach
MTBS? 4/ Pro szę o do bu do wa nie zja -
zdu/wja zdu dla nie peł no spraw nych przy
scho dach pro wa dzą cych do au li Urzę du
Mia sta.

Piotr Szpa ko wicz

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Wno szę o prze pro wa dze nie po now -
nej ana li zy, aby usta lić no we wiel ko -
ści naj niż sze go wy na gro dze nia za sad -
ni cze go w I ka te go rii za sze re go wa nia,
jak rów nież war to ści jed ne go pun ktu
w zło tych dla pra cow ni ków za trud -
nio nych w jed nost kach or ga ni za cyj -
nych Gmi ny Płock. 2/ Pro szę o za bez -
pie cze nie miejsc par kin go wych dla
miesz kań ców bu dyn ku przy ul. Ar mii
Kra jo wej 78. 3/ Pro szę o za bez pie cze -
nie ka bin to a le to wych na każ dej im -
pre zie or ga ni zo wa nej przez Urząd
Mia sta Płoc ka. 4/ Na ja kim eta pie
znaj du ją się ne go cja cje z wła ści cie la -
mi dział ki na skrzy żo wa niu ulic: Obe-
j ście i Mo drze wio wa? 5/ Pro szę o or -
ga ni za cję za jęć dla dzie ci i mło dzie ży
na ca ło rocz nym lo do wi sku na sta dio -
nie miej skim oraz in nych dzia łań
w ce lu efek tyw ne go wy ko rzy sta nia
lo do wi ska.

El żbie ta Ga piń ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Dla cze go na je dy nym par kin gu
przy al. Ja cho wi cza 40 zro bio no po -
stój ta xi? 2/ Pro szę o wy jaś nie nie za -
sad zby wa nia lo ka li ko mu nal nych,
znaj du ją cych się w za so bach mia sta,
przez na czo nych na dzia łal ność gos -
po dar czą.

Lech La tar ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Zwra cam się w imie niu miesz kań -
ców o re mont chod ni ka wzdłuż ul.
Cho pi na (od Biel skiej do Dwor co wej).
2/ Pro szę o in for ma cję o spo so bie i ter -
mi nie bu do wy uli cy, łą czą cej ul. Biel -
ską z Prze my sło wą i Rut skich. 3/ Pro -
szę o in for ma cję o spo so bie i ter mi nie
bu do wy łącz ni ka od ul. Cho pi na do ul.
Pół noc nej. 4/ Pro szę o za in sta lo wa nie
pro gu zwal nia ją ce go na ul. Ku trze by.
5/ Re mont chod ni ka oraz wy ko na nie
ścież ki ro we ro wej wzdłuż ul. Biel skiej
– od skrzy żo wa nia z ul. Cho pi na do
gra nic mia sta. 6/ Do ty czy wy ko na nia
pra wo skrę tu z ul. Tar go wej do ul. Oto -
liń skiej. 7/ Pro szę o za in sta lo wa nie sy -
gna li za cji świet lnej na skrzy żo wa niu
ul. Tar go wej z ul. Biel ską.

An drzej Łach mań ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o okre śle nie da ty roz po czę -
cia i za koń cze nia prze bu do wy ul. Oto -
liń skiej. 2/ Pro szę o roz wa że nie moż -
li wo ści wy bu do wa nia ścież ki ro we ro -
wej wzdłuż ul. Ar mii Kra jo wej oraz
prze ci na ją cej Po dol szy ce Pół noc.

Opr. (j)

Interpelacje
In ter pe la cje i za py ta nia
rad nych zgło szo ne 
mię dzy se sja mi Ra dy 
Mia sta Płocka w maju 2008 ro ku:

Na mar co wej se sji Ra dy Mia sta
pod ję to uch wa łę o bez płat nych szcze -
pie niach dzie ci prze ciw me nin go ko -
kom, któ re sfi nan so wa ne zo sta ną
z bu dże tu mia sta (jed na daw ka kosz -
tu je oko ło 150 zło tych). W otwar tym
kon kur sie wy bra no 9 przy chod ni,
w któ rych wy ko ny wa ne bę dą szcze -
pie nia. Są to: Przy chod nia POZ na
Wi nia rach przy ul. Me dycz nej 22,
NZOZ CM Ome ga przy ul. Jas nej 13,

SA BA -MED. Przy al. Ko by liń skie go
14, In ter med przy ul. Ko le gial nej 47,
NO WA -MED przy ul. Dwor co wej 2,
Or len -Me di ca przy ul. Oto liń skiej 8,
NZOZ Na sza Przy chod nia przy ul.
Czwar ta ków 4, NZOZ „Bo ro wi czki”
przy ul. Bo ro wic kiej 3 i NZOZ
„Przy chod nia Ra dzi wie” przy ul.
Pop ła ciń skiej 42.

Pod czas szcze pień nie obo wią zu je
re jo ni za cja. (j)

Prze ciw me nin go ko kom

Trwa ją pra ce nad pro gra mem współ -
pra cy Sa mo rzą du Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go z or ga ni za cja mi po za rzą do wy -
mi na 2009 rok. Do 9 czer wca or ga ni za -
cje po za rzą do we ma ją moż li wość zgła -
sza nia pro po zy cji do Pro gra mu. Swo je
uwa gi mo gą zło żyć po przez an kie tę, któ -
ra znaj du je się tak że na stro nie in ter ne to -
wej Sa mo rzą du (http://www.ma zo-
via.pl/?a=news&id=5127). Tam też
znaj du je się har mo no gram prac nad pro -
jek tem, któ re po win ny się za koń czyć na
po cząt ku sier pnia. Do 6 sier pnia pro jekt
po wi nien zna leźć się na stro nie in ter ne -
to wej ce lem dal szych kon sul ta cji. Ter -
min nad sy ła nia dal szych uwag i pro po -
zy cji up ły nie 25 sier pnia. Do 29 wrześ -
nia pro jekt pro gra mu z uw zględ nie niem

opi nii or ga ni za cji po za rzą do wych po wi -
nien być go to wy i tra fić na po sie dze nie
Za rzą du Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go.

(op. rł)

Wy po wiedz się

Moż na się ką pać
Pań stwo wy Po wia to wy In spek tor Sa ni tar ny w Płoc ku in for mu je, że bez -

piecz nie moż na za ży wać ką pie li w na stę pu ją cych zbior ni kach wod nych
w re gio nie płoc kim: za lew „So bót ka”, je zio ro Cie cho mic kie w Zaź dzie rzu,
je zio ro Gór skie w Gra bi nie, je zio ro Zdwor skie w Zdwo rzu, je zio ro Zdwor -
skie  w Ko sze lów ce, za lew So czew ka w So czew ce. Sy tu a cja mo że ulec zmi-
a nie w przy pad ku po gor sze nia ja ko ści wód w kon tro lo wa nych ką pie li skach.
Jed no cześ nie przy po mi na, że niew ska za na jest ką piel, gdy po ja wi się ma so -
wy zak wit glo nów. (j)

– to pro jekt, w któ rym przez ostat nie
5 lat uczest ni czy ło pra wie ty siąc gmin
z ca łej Pol ski. Ce lem kam pa nii jest
prze ciw dzia ła nie uza leż nie niom,
w szcze gól no ści al ko ho liz mo wi i nar -
ko ma nii. Głów ny mi adre sa ta mi są
dzie ci ze szkół pod sta wo wych i gim -
na zjal nych. Ak cji to wa rzy szą atrak -
cyj ne kon kur sy pla stycz ne, za ję cia
war szta to we, fe sty ny i pik ni ki szkol -
ne oraz za wo dy spor to we. Or ga ni za -
to rzy przy go to wa li po nad to cie ka we
i przy stęp ne ma te ria ły edu ka cyj ne, in -
for mu ją ce o roz ma i tych za gro że niach.
No wo ścią w tym ro ku jest kon kurs dla
na u czy cie li, pe da go gów i opie ku nów
świet li co wych. 

Ko or dy na to rem ak cji w na szym
mie ście jest Wy dział Zdro wia i Spraw
Spo łecz nych Urzę du Mia sta Płoc ka.
W ra mach kam pa nii lo kal nej pla no -
wa ne są na stę pu ją ce przed sięw zię cia:

– tur niej pił ki noż nej dla ucz niów
szkół pod sta wo wych i gim na zjal nych
(czer wiec)

– spar ta kia da spor to wa dla dzie ci
i mło dzie ży ze świet lic śro do wi sko -
wych, miej skich i klu bów pro fi lak ty ki
śro do wi sko wej (li piec)

– w skle pach po ja wią się za wiesz ki
i na klej ki „Bez do wo du nie ku pisz”

– prze gląd te a trzy ków pro fi lak tycz -
nych

– tur niej pił ki siat ko wej dla ucz niów
szkół pod sta wo wych i gim na zjal nych.

Lo kal ne pod su mo wa nie ak cji obę -
dzie się w paź dzier ni ku br.

Kam pa nia pro wa dzo na jest pod pa -
tro na tem Mi ni stra Edu ka cji Na ro do -
wej, Mi ni stra Spor tu i Tu ry sty ki, Pol -
skie go Ko mi te tu Olim pij skie go oraz
Ko men dy Głów nej Po li cji.

Wię cej in for ma cji na te mat ak cji na
stro nie www.trzez wy u mysl.pl. seb

Za cho waj Trzeź wy Umysł

Pro po zy cje moż na wy sy łać na adres: 
– Urząd Mar szał kow ski Wo je -

wódz twa Ma zo wiec kie go, ul. Ja -
giel loń ska 26, 03 – 719 War sza wa
– Urząd Mar szał kow ski Wo je -

wódz twa Ma zo wiec kie go De le ga -
tu ra w Płoc ku, ul. 3- go Ma ja 7b,
09 – 402 Płock
– (lub elek tro nicz nie) e – ma il:

j.ma lar czyk@ma zo via.pl
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Już wkrót ce w Płoc ku oso by nie sły szą -
ce ła twiej bę dą mog ły za ła twić swo je spra -
wy w ban kach, urzę dach, czy też na po li -
cji. Spot ka ją tam bo wiem oso by zna ją ce
ję zyk mi go wy. Dzię ki do fi nan so wa niu
m.in. Fun da cji „Fun dusz Gran to wy dla
Płoc ka” ru szył kurs ję zy ka mi go we go pod
ha słem „ Na ucz się z na mi roz ma wiać”.

Kurs zor ga ni zo wa ła Fun da cja Mar ty
Choj now skiej „Przer wij Ci szę”. Za ję cia
pro wa dzą in struk to rzy z Pol skie go
Związ ku Głu chych w Ło dzi. Weź mie
w nich udział po nad 50 osób – urzęd ni -
ków, na u czy cie li i kil ku mun du ro wych.
Wszy scy na u czą się po nad 300 zna ków
po trzeb nych w pod sta wo wej ko mu ni ka -
cji. Za ję cia za koń czy eg za min. 

Fun da cja Mar ty Choj now skiej wzię ła
udział w II edy cji kon kur su gran to we go

zor ga ni zo wa ne go przez Fun da cję. Jej
pro jekt wpi sał się w kil ka ob sza rów
Stra te gii Zrów no wa żo ne go Roz wo ju
Mia sta Płoc ka: pod wyż sze nie po zio mu
wyksz tał ce nia i ja ko ści po mo cy spo -
łecz nej, prze ciw dzia ła nie wy klu cze niu
spo łecz ne mu, pro wa dze nie dzia łal no ści
na rzecz och ro ny i pro mo cji zdro wia.

Kurs ję zy ka mi go we go to 60 go dzin
na u ki, re a li zo wa nych na trzech 3-dnio -
wych zja zdach (9 ma ja – 8 czer wca)
w au li De le ga tu ry Urzę du Mar szał kow -
skie go w Płoc ku, koń czą cych się wy da -
niem za świad cze nia o ukoń cze niu I po -
zio mu. Ist nie je moż li wość kon ty nu o wa -
nia kur su na wyż szych stop niach.

Fun da cja „Fun dusz Gran to wy dla
Płoc ka” wspar ła pro jekt kwo tą 10 ty się -
cy zło tych. Opr. (j)

Kurs ję zy ka mi go we go

W tym ro ku V Ogól no pol skie Dzie cię -
ce Spot ka nia Skrzyp co we im. prof. Mi -
ro sła wa Ła wry no wi cza zgro ma dzi ły
w Płoc ku (21 – 25 kwiet nia) 46 ucz niów
szkół pod sta wo wych z ca łej Pol ski. Kon -
kurs od by wał się w dwóch gru pach wie -
ko wych: kla sy I-III i IV-VI. Uczest ni cy
mu sie li grać z pa mię ci wraz z akom pa -
nia men tem. W naj star szej gru pie kon cert
nie mógł prze kro czyć 20 mi nut. Mło dych
skrzyp ków oce nia ło 7-oso bo we ju ry pod
prze wod nic twem prof. Kry sty ny Ma -
kow skiej- Ła wry no wicz.

Grand Prix V Ogól no pol skich Dzie -
cię cych Spot kań Skrzyp co wych przyz -
na no trze cio kla sist ce z Bia łe go sto ku;
10-let nia Emi lia Ja roc ka (na zdję ciu)
z Zes po łu Szkół Mu zycz nych im. Igna -

ce go Pa de rew skie go w Bia łym sto ku
w ra mach na gro dy otrzy ma ła też pra wo
udzia łu w Kur sie Mi strzow skim
STRIN GTI ME w Goch (Niem cy), a tak -
że w Mię dzy na ro do wym Kur sie In ter -
pre ta cji Mu zycz nej Łań cut 2008 r. 

Pier wsze Ogól no pol skie Dzie cię ce
Spot ka nia Skrzyp co we im. prof. Mi ro -
sła wa Ła wry no wi cza, or ga ni zo wa ne
przez Płoc kie To wa rzy stwo Mu zycz ne
im. Wa cła wa Lach ma na od by ły się
w Płoc ku w 1997 ro ku. W kon kur sie
wy stą pi ło wów czas 30 mło dych
skrzyp ków z re gio nu war szaw skie go
i łódz kie go. 

W tym ro ku kon kurs do fi nan so wa ła
Fun da cja „Fun dusz Gran to wy dla
Płoc ka” kwo tą 17 693,21 zł. I.T.

Mło dzi wir tu o zi

Wpo przed nim nu me rze in for mo wa -
liś my o za koń cze niu eta pu po wia -

to we go ogól no pol skie go kon kur su pla -
stycz ne go dla dzie ci i mło dzie ży, or ga ni -
zo wa ne go przez Ko men dan ta Głów ne go

Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. W tym ro ku
trze ba by ło zi lu stro wać ha sło „112
w trud nej spra wie – nie uży waj przy za -
ba wie”. Na na stęp ny etap – wo je wódz ki –
ju ry wy bra ło 4 pra ce, po jed nej z każ dej
gru py wie ko wej.

Wo je wódz cy ju ro rzy do ce ni li uję cia
te ma tu i wy ko na nie dwój ki płoc czan. Do
ostat nie go eta pu cen tral ne go zak wa li fi -
ko wa li wy dzie ran kę Do mi ni ki Kra jew -
skiej (pub li ko wa liś my ją w ma ju) oraz
pra cę Mar ci na Kwiat kow skie go (w gru -
pie au to rów ze szkół spe cjal nych), któ rą
pub li ku je my te raz. Roz strzy gnię cie
w po ło wie czer wca w Ko men dzie Głów -
nej PSP. (j)

Zwy cię ży li w wo je wódz twie

Peł nym suk ce sem dla płoc kiej dru -
ży ny za koń czył się udział w wo je -
wódz kich mi strzo stwach pier wszej po -
mo cy. Ucz nio wie pod czas zma gań
w Ko zie ni cach po ko na li 13 zes po łów,
uzy sku jąc 192 pun kty na 212 moż li -
wych do zdo by cia. 

Wal cząc o pun kty i ty tuł mu sie li wy ka -
zać się umie jęt no ścia mi prak tycz ny mi
udzie la nia pier wszej po mo cy i wie dzą te -
o re tycz ną z pra wa hu ma ni tar ne go, hi sto rii
PCK, za sad i dzia łal no ści Czer wo ne go
Krzy ża i Czer wo ne go Pół księ ży ca.

W po zo ro wa nych zda rze niach sę -
dzio wie oce nia li bez pie czeń stwo ra -
tow ni ków, spo sób wez wa nia kwa li fi -
ko wa nej po mo cy, udzie la nie pier wszej
po mo cy, umie jęt no ści sa mo dziel ne go
dzia ła nia każ de go z za wod ni ków dru -
ży ny, kie ro wa nie zes po łem przez ka pi -
ta na, a tak że pra cę zes po ło wą. 

Uczest ni cy wśród po zo ro wa nych przy -
pad ków spot ka li się z ura za mi krę go słu pa,
zła ma nia mi, krwo to ka mi, otar cia mi, ra na -
mi, am pu ta cją, bra kiem czyn no ści ży cio -
wych, a tak że szo kiem. Te naj czę ściej wy -
stę pu ją ce przy pad ki by ły utrud nia ne po -
zy cja mi i wa run ka mi, w ja kich znaj do wa -
li się posz ko do wa ni. 

Po kil ku go dzin nych zma ga niach dru -
ży na Zes po łu Szkół Za wo do wych nr 2
w Płoc ku w skła dzie: Mar cin Ka miń ski
– ka pi tan, Ro bert Bach man, Piotr Bu ko -
wic ki, Pa weł, Kol czyń ski i Mar cin Sze -
lą gow ski zdo by ła ty tuł mi strza wo je -
wódz twa ma zo wiec kie go. 

Zwy cię ska dru ży na zo sta ła na gro dzo -
na pu cha rem mar szał ka wo je wódz twa
ma zo wiec kie go Ada ma Stru zi ka, dy plo -
ma mi i na gro da mi od or ga ni za to rów. 

Obec nie przy go to wu ją się do udzia łu
w eta pie ogól no pol skim mi strzostw,
któ ry od bę dzie się 6-8 czer wca z Zie lo -
nej Gó rze. E. Do mo sław ska

Eki pa z Zes po łu Szkół Za wo do wych nr 2 

Ra tu je naj le piej

Płock i mia sto par tner skie Fort
Way ne w sta nie In dia na (USA) pro -
wa dzą od kil ku lat let nie war szta ty ję -
zy ka an giel skie go dla miesz kań ców
Płoc ka. W okre sie 7 – 25 lip ca 2008
war szta ty od bę dą się już po raz dzie -
wią ty. Miej sce za jęć to Cen trum Ję zy -
ków Ob cych Yo ur Lan gu a ge Co ur ses
przy uli cy Ko ściusz ki 9.

Każ dy kurs trwa tyl ko je den ty -
dzień, pięć spot kań po pół to rej go dzi -
ny co dzien nie. Na u ka od by wa się
w ma łych gru pach, w for mie roz mo -
wy, pre zen ta cji i od po wie dzi na py ta -
nia posz cze gól nych uczest ni ków kur -
sów. War szta ty cie szą się du żym za in -
te re so wa niem. Sko rzy sta ło z nich do -
tąd po nad 800 osób, z któ rych wie le
po wra ca co ro ku, aby za pi sać się do
te go sa me go na u czy cie la. 

Po wo dze nie ta kiej for my na u ki wy -
ni ka z pew no ścią stąd, że ich struk tu -
ra i za war tość jest od mien na od te go,
cze go zwy kle uczy my się na kur sach
i że za ję cia pro wa dzą na u czy cie le
ame ry kań scy z Fort Way ne. W tym
ro ku przy je dzie tro je na u czy cie li: Ka -
ren Bar ker – na u czy ciel an giel skie go

dla ob co kra jow ców i wy kła dow ca
hisz pań skie go na Uni wer sy te cie Tay -
lo ra w Fort Way ne (w Płoc ku bę dzie
już po raz ós my), Ma ri lyn Ca in – wy -
kła dow ca za gad nień eko no micz nych
na Uni wer sy te cie Tay lo ra w Fort
Way ne (przy je dzie do Płoc ka po raz
pier wszy) i Chris De vos – na u czy ciel
hi sto rii i za gad nień po li tycz no -spo -
łecz nych w szko le śred niej Bis hop
Dwen ger w Fort Way ne (tak że po raz
pier wszy). 

W kur sach mo gą uczest ni czyć
wszy scy miesz kań cy Płoc ka: dzie ci,
mło dzież, do ro śli – od po zio mu ele -
men tar ne go do za a wan so wa ne go. 

W tym ro ku bę dzie szcze gól nie du -
ży wy bór kur sów o te ma ty ce eko no -
micz no -fi nan so wej i po li tycz no -gos -
po dar czej. Każ dy kurs to fa scy nu ją ca
te ma ty ka wi dzia na z ame ry kań skiej
per spek ty wy. Co dzien nie 2 lek cje, od
po nie dział ku do piąt ku. Ce na po zo sta -
je bez zmian: 100 zło tych za 10-go -
dzin ny kurs. Za pi sy już trwa ją w Cen -
trum Ję zy ków Ob cych YLC przy ul.
Ko ściusz ki 9, co dzien nie w godz. 9 –
20, tel. 024 – 366-55-55. Opr. (j)

Warsztaty z angielskim
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Ope ra tor Lo gi stycz ny Pa liw Płyn nych
Sp. z o.o. uru cho mił in sta la cję do kom po -
no wa nia bio pa liw w Ba zie Pa liw nr 1
w Ko lusz kach (woj. łódz kie).

Spe cja li stycz na in fra struk tu ra umoż -
li wia kom po no wa nie bio pa liw me to dą
„on -li ne” w sy ste mie „si de stre am”, po -
le ga ją cą na tym, że głów ny pro dukt
oraz bio kom po nent ma ga zy no wa ne są
w osob nych zbior ni kach, a mie sza nie
na stę pu je pod czas za ła dun ku au to cy -
ster ny. In sta la cja do zu ją ca estry me ty -
lo we wyż szych kwa sów tłusz czo wych
zo sta ła za pro jek to wa na w spo sób poz -
wa la ją cy mie szać bio kom po nent z ole -
jem na pę do wym w pro por cjach od 0 do
20 proc. Wy da nia blen do wa ne go pa li -

wa od by wa ją się na au to cy ter ny z na le -
wem gór nym i dol nym.

Ba za w Ko lusz kach po sia da moż li wość
wy da nia 14 400 m sześc. ole ju na pę do we -
go z bio kom po nen tem na do bę. Zlo ka li zo -
wa na jest w wo je wódz twie łódz kim, zaj -
mu je po wierz chnię ok. 37 ha. Na jej te re -
nie znaj du ją się zbior ni ki pa li wo we o łącz -
nej po jem no ści 191 tys. m sześc., przez na -
czo ne do ma ga zy no wa nia ben zy ny, ole ju
na pę do we go oraz ole ju opa ło we go. Zbior -
ni ki przy sto so wa ne są do przyj mo wa nia
do staw ko le jo wych i ru ro cią go wych
z Płoc ka, a tak że do wy da wa nia pa liw na
fron ty na lew cze: au to cy ster no wy i ko le jo -
wy oraz ru ro cią giem do Ba zy Pa liw nr 3
w Bro no wie. Opr.(j)

Instalacja do biopaliw Ko mu ni kat GUS
Głów ny Urząd Sta ty stycz ny in for mu je, iż prze cięt ne wy na gro dze nie w pier -

wszym kwar ta le 2008 ro ku wy nio sło 2.983,98 zł. Po da na wy so kość wy na gro -
dze nia słu ży do ce lów okre ślo nych w usta wie o eme ry tu rach i ren tach z Fun -
du szu Ubez pie czeń Spo łecz nych.

Wy ni ki fi nan so we kon cer nu w sto sun ku
do I kwar ta łu ubieg łe go ro ku znacz nie po -
pra wi ły się. Jed nym z naj waż niej szych
wy da rzeń w tym okre sie by ło przy wró ce -
nie mo cy pro duk cyj nych AB Ma ze i kiu
Naf ta, któ ra po od bu do wie ko lum ny de sty -
la cji próż nio wej, w mar cu te go ro ku prze -
kro czy ła po ziom prze ro bu ro py, pro duk cji
i uzy sku pro duk tów bia łych z 2005 ro ku.

Do sto so wu jąc się do wy ma gań ryn ku
PKN OR LEN uru cho mił do dat ko wą in -
sta la cję do pro duk cji ole ju na pę do we go.
W seg men cie de ta licz nym kon ty nu o wa -
no stra te gię dwóch ma rek, na sta cje Pre -
mium wpro wa dzo no no wą ofer tę STOP
Ca fe. W efek cie wdro żo nych dzia łań
uzy ska no wzrost mar ży po za pa li wo wej
na po zio mie 25%.

W I kwar ta le te go ro ku w po rów na niu
z I kwar ta łem 2007 r. na stą pił wzrost we
wszyst kich ob sza rach pro duk cji: prze rób
ro py zwię kszył się o 13%, pro duk cja ra fi -
ne ryj na o 13%, pe tro che micz na o 38%,
a che micz na o 12%.

Zna czą co lep sze wy ni ki, w sto sun ku do
po rów ny wal ne go kwar ta łu ro ku ubieg łe go
osią gnął han del: sprze daż hur to wa pro duk -
tów ra fi ne ryj nych wzro sła o 22%, a de ta -
licz na o 9%. Po pra wę od no to wa no rów -
nież w sprze da ży pro duk tów pe tro che -
micz nych (2%) i nie wiel ki (-1%) spa dek
w ob sza rze che mi ka liów. 

Bar dzo do bry wy nik ope ra cyj ny osią -
gnął seg ment de ta licz ny. Wzrósł on w po -
rów na niu z pier wszym kwar ta łem 2007 ro -
ku o 35 mln zł, czy li po nad 50%. opr. (j)

PKN OR LEN – wy ni ki I kwar ta łu

Z ich pro duk tów ko rzy sta ją wszy scy. Bo
któż nie uży wa my dła, szam po nu czy pa sty
do zę bów. Ich opa ko wa nia zro bio ne są z po -
lie ty le nu lub po li pro py le nu. Bar dzo praw -
do po dob ne, że ma te ria ły do ich pro duk cji
wy two rzo ne zo sta ły przez spół kę, dzia ła ją -
cą w Płoc ku – Ba sell Or len Po ly o le fins. Fir -
ma w tym ro ku ob cho dzi pię cio le cie dzia łal -
no ści. Głów ne uro czy sto ści od by ły się 16
ma ja w Te a trze Dra ma tycz nym. Przy by li na
nie za ło ży cie le, pre ze si, pra cow ni cy fir my
oraz wie lu za pro szo nych go ści.

– Je stem dum ny, że je stem dy rek to rem
spół ki, któ rą zbu do wa no na wy o braź ni
dwóch udzia łow ców – mó wił Pa ul Au gu -
stow ski, pre zes za rzą du BOP. – Nie by ło by
to jed nak moż li we bez współ pra cy i za an ga -
żo wa nia wie lu osób.

Ba sell Or len Po ly o le fins zo stał za ło żo ny
w 2003 ro ku przez Or len – li de ra prze my słu
naf to we go w Eu ro pie Cen tral nej oraz Ba sell
– naj wię ksze go świa to we go pro du cen ta po -
li pro py le nu i za a wan so wa nych pro duk tów

po lio le fi no wych. Każ dy z par tne rów otrzy -
mał 50 proc. udzia łów. Zgod nie z umo wą,
PKN Or len za pew niał su row ce i usłu gi na
te re nie kom bi na tu oraz ist nie ją ce in sta la cje
pro duk cyj ne. Ba sell prze ka zał li cen cje na
no wo czes ne tech no lo gie i pra wa do ko rzy -
sta nia ze swo ich zna ków han dlo wych oraz
wspar cie mar ke tin go we. Jesz cze w tym sa -
mym ro ku roz po czę ła się bu do wa świa to wej
ska li fa bryk do pro duk cji po li pro py le nu (PP)
we dług tech no lo gii Sphe ri pol oraz po lie ty le -
nu wy so kiej gę sto ści (HDPE) we dług tech -
no lo gii Ho sta len. – Jed nak roz mo wy i ne go -
cja cje roz po czę ły się oko ło czte ry la ta
wcześ niej – przy pom niał Ka rol Ma rek Sęp,
wi ce pre zes za rzą du, któ ry z BOP zwią za ny
jest od sa me go po cząt ku. 

W 2005 ro ku uru cho mio no no we fa bry ki
BOP o wy daj no ści 320 tys. ton HDPE i 400
tys. ton PP rocz nie. – Mie liś my bar dzo wie -
le wąt pli wo ści czy bu do wać tak wiel kie in -
sta la cje – mó wił Sęp. – W ich two rze nie za -
an ga żo wa nych by ło po nad dwa ty sią ce
osób. Oka za ło się, że by liś my pier wszy mi,
któ rzy wy bu do wa li je na świe cie, więc dziś
mo że my mó wić o suk ce sie. 

W 2006 ro ku spół ka osią gnę ła peł ną wy -
daj ność pro duk cyj ną, a rok póź niej w BOP
wy pro du ko wa no pier wszą mi lio no wą to nę
po lio le fin. 

BOP za trud nia 400 osób. – Na dal chce my
się roz wi jać i po zy ski wać no we ryn ki – za -
po wie dział wi ce pre zes. – Wszyst ko się ukła -
da, mię dzy in ny mi dzię ki do brej współ pra cy
z wła dza mi mia sta. 

Spół ka an ga żu je się w ży cie kul tu ral ne,
spo łecz ne i spor to we mia sta, m.in.: wspie ra
dru ży nę pił ka rzy ręcz nych Wi sły Płock,
jest par tne rem Fun da cji Fun dusz Gran to wy
dla Płoc ka, za an ga żo wa ła się w re kon struk -
cję uni kal nych rzeźb w Mu ze um Die ce zjal -
nym oraz wspar ła re no wa cję oł ta rza w ka -
te drze. (m.d.)

Mi nę ło pięć lat
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ZUS przy go to wał kal ku la tor eme ry -
tal ny, dzię ki któ re mu moż na ob li czyć
przy szłą eme ry tu rę. Sko rzy sta nie z nie go
nie wy ma ga wy cho dze nia z do mu, po nie -
waż zo stał on umiesz czo ny w in ter ne cie.
Do stęp do kal ku la to ra jest cał ko wi cie
bez płat ny i nie wy ma ga po da wa nia da -
nych oso bo wych.

Kal ku la tor eme ry tal ny słu ży do ob li cza -
nia pro gno zo wa nych wy so ko ści eme ry tur,
wyp ła ca nych z Fun du szu Ubez pie czeń
Spo łecz nych. Kal ku la tor jest do stęp ny na
stro nie mo ja e me ry tu ra.zus.pl, na któ rą
moż na prze nieść się bez poś red nio ze stro ny
głów nej Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz -
nych www.zus.pl. 

Przy wpro wa dza niu da nych do kal ku la to ra
eme ry tal ne go na le ży wy ko rzy stać in for ma cje
o sta nie kon ta, któ re użyt kow nik otrzy mał
z Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz nych.

Kal ku la tor eme ry tal ny da je użyt kow ni -
ko wi moż li wość wy bo ru, czy chce on prze -
pro wa dzić ob li cze nia w wer sji uprosz czo nej
(użyt kow nik ma mniej szą swo bo dę wy bo ru
i po da je mniej szą licz bę pa ra me trów, za kła -
da jąc, iż wy na gro dze nie użyt kow ni ka od te -
raz do mo men tu przej ścia na eme ry tu rę nie
zmie nia się) oraz w wer sji za a wan so wa nej.

W tej wer sji na to miast użyt kow nik ma
wię kszą swo bo dę do ko ny wa nia wy bo rów,
ale mu si po dać wię kszą licz bę pa ra me trów
niez będ nych do wy li cze nia eme ry tu ry.
Wer sja ta umoż li wia użyt kow ni ko wi usta -

la nie róż nych wy na gro dzeń (wy ra żo nych
w pro cen cie prze cięt ne go wy na gro dze nia
w gos po dar ce na ro do wej) w posz cze gól -
nych la tach. Umoż li wia też – po przez wpi -
sa nie w okre ślo nych la tach wy na gro dze nia
rów ne go ze ru – wy łą cze nie tych lat z okre -
su ubez pie cze nia. 

Wy so kość eme ry tu ry wy li czo nej przy
po mo cy kal ku la to ra jest to kwo ta pro gno -
zo wa na na pod sta wie przy ję tych za ło żeń
i wpi sa nych przez użyt kow ni ka kal ku la to ra
pa ra me trów. Kwo ta pro gno zo wa nej eme ry -
tu ry (brut to) za le ży od pa ra me trów usta lo -
nych przez użyt kow ni ka kal ku la to ra. Wy -
star czy po dać:
– ostat nią in for ma cję z ZUS o sta nie kon ta,
– płeć i da tę uro dze nia, 
– kwo tę zwa lo ry zo wa nych skła dek,
– kwo tę skła dek za 12 mie się cy ka len da -

rzo wych,
– wiek przej ścia na eme ry tu rę i rok roz po -

czę cia lub wzno wie nia pra cy,
– mie sięcz ne obec ne wy na gro dze nie brut -

to oraz pro cent prze cięt ne go wy na gro dze -
nia w przy szło ści.

Przy po mo cy kal ku la to ra eme ry tal ne go
nie moż na ob li czyć wy so ko ści eme ry tur
z II fi la ra i wy so ko ści eme ry tur ze sta re go
sy ste mu. 

W ra zie py tań lub wąt pli wo ści każ dy
użyt kow nik mo że sko rzy stać z in fo li nii
ZUS: 0 – 801 – 400 – 400 (czyn na od po -
nie dział ku do piąt ku w godz. 8 – 18).

ZUS in for mu je

Po licz so bie eme ry tu rę

8 ma ja 2008 r. we szła w ży cie usta wa
da ją ca pra wo do wcześ niej szych eme ry -
tur 60-let nim męż czyz nom z 35-let nim
sta żem pra cy. Pra wo do świad cze nia
z ZUS zy ska ją męż czyź ni uro dze ni w la -
tach 1944 – 1948. 

Prze pis ten jest kon sek wen cją obo wią -
zu ją ce go od 30 paź dzier ni ka 2007r. orze -
cze nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ry
wska zał, iż nie jest zgod ne z kon sty tu cją,
że pra wo do wcześ niej szej eme ry tu ry ma
55 –let nia ko bie ta z 30-let nim sta żem ubez -
pie cze nio wym, a nie ma go 60-let ni męż -
czyz na z 35-let nim sta żem.

Pod sta wo wym wa run kiem ko niecz nym
do uzy ska nia pra wa do wcześ niej szej eme -
ry tu ry jest ukoń cze nie przez męż czyz nę 60
lat ży cia w 2008 ro ku oraz le gi ty mo wa nie
się co naj mniej 35-let nim sta żem ubez pie -
cze nio wym (łącz nie okre sy skład ko we
i niesk ład ko we), w tym w okre sie ostat nich
24 mie się cy przed zło że niem wnio sku,

przez co naj mniej 6 mie się cy po dle ga nie
ubez pie cze niom spo łecz nym z ty tu łu umo -
wy o pra cę. Od stęp stwem od wy ma ga nej
za sa dy ostat nie go pra cow ni cze go ty tu łu
ubez pie cze nia jest po sia da nie łącz nie co
naj mniej 35-let nie go sta żu pra cow ni cze go
bez wzglę du na cha rak ter ostat niej pra cy.

Za tem męż czyź ni speł nia ją cy wy ma ga -
ne wa run ki mo gą skła dać w ZUS wnio ski
o przyz na nie pra wa do świad cze nia. Nie
mu szą jed nak się o nie ubie gać w tym ro -
ku, je że li zło żą wnio sek w ter mi nie póź -
niej szym, nie tra cą pra wa do eme ry tu ry.

60-lat ko wie bę dą mieć przyz na ne eme -
ry tu ry naj wcześ niej od dnia 8 ma ja 2008 r.
z no wą, obo wią zu ją cą od mar ca b.r. kwo tą
ba zo wą.

Wię cej in for ma cji w te re no wych jed -
nost kach or ga ni za cyj nych ZUS oraz na
stro nie in ter ne to wej www.zus.pl

Bar ba ra Smar dzew ska -Czmiel
(rzecz nik pra so wy O/ZUS w Płoc ku)

Wcześniejsza emerytura dla mężczyzn
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Jak co ro ku, straż ni cy miej scy wraz
z przed sta wi cie la mi ad mi ni stra cji pro -
wa dzą kon tro le osie dli. – Spraw dza my
w ja kim sta nie znaj du ją się bu dyn ki,
traw ni ki, pla ce za baw, pia skow ni ce
i ław ki wo kół blo ków – opo wia da Jo -
lan ta Gło wac ka, rzecz nik pra so wy
Stra ży Miej skiej. – Przy glą da my się
tak że jak wy glą da ją al tan ki śmiet ni ko -
we, czy jest wo kół nich czy sto, czy wej -
ścia do kla tek scho do wych oraz chod -
ni ki są oświet lo ne.

Fun kcjo na riu sze zwra ca ją tak że uwa -
gę na stan dróg osie dlo wych i ich pra wi -
dło we oz na ko wa nie oraz czy na par kin -
gach nie sto ją sta re, nie u ży wa ne sa mo -
cho dy. 

Do tej po ry straż ni cy prze pro wa dzi li 18
kon tro li. Naj częst sze uchy bie nia to: brak
świat ła przed klat ka mi scho do wy mi, znisz -
czo ne lub nie po ma lo wa ne ław ki osie dlo we,
brud ny pia sek w pia skow ni cach, znisz czo -
ne drzew ka, usz ko dzo ne do mo fo ny, prze -
peł nio ne po jem ni ki na śmie ci. Straż ni cy
zwró ci li rów nież uwa gę na zbyt rzad kie ko -
sze nie traw ni ków, nie przy cię te ży wop ło ty
i nie po sprzą ta ne jesz cze po je sie ni li ście.

– Każ dy z ad mi ni stra to rów te re nów
otrzy mał pro to kół z prze pro wa dzo nej
kon tro li – mó wi Gło wac ka. – W wyz na -
czo nym ter mi nie mu si usu nąć za nied ba -
nia. Je śli te go nie zro bi, bę dzie my wy -
sta wiać man da ty lub kie ro wać wnio ski
o uka ra nie do są du. (m.d.)

Lu stra cja osie dli
Je steś ucz niem gim na zjum lub szko ły

śred niej? Chciał byś uczest ni czyć
w war szta tach ar ty stycz nych? Te raz
masz szan sę. Ko men da Miej ska Po li cji
w Płoc ku or ga ni zu je na bór do III „Przy -
stan ku PaT”, któ ry od bę dzie się 1-5 lip -
ca w Gim na zjum nr 8. – Za po wia da się
ko lo ro we świę to dla mi łoś ni ków te a tru,
mu zy ki i dzia łań pla stycz nych – za chę ca
An na Le wan dow ska z po li cji. 

Ofer ta Przy stan ku skie ro wa na jest do
mło dych wo lon ta riu szy, któ rzy po -
przez sztu kę chcą prze ciw dzia łać zja -
wi skom pa to lo gii spo łecz nej. 

Na war szta tach pod naz wą Me ga po -
lis Te atr uczest ni cy bę dą poz na wać ar -

ka na sztu ki ak tor skiej, pla stycz nej, ta -
necz nej oraz wo kal nej. Pod czas ak cji
za pre zen to wa ne zo sta ną spek ta kle pro -
fi lak tycz ne te a trów mło dzie żo wych
z Ino wro cła wia, Su wałk, Świ no uj ścia,
Bia łe go sto ku, By to mia, Sie dlec i Ru dy
Ślą skiej. 

Je śli masz ukoń czo ne 16 lat mo żesz
zgło sić się na war szta ty sam. Je śli je -
steś młod szy, to mu sisz stwo rzyć gru pę
pię cio o so bo wą, któ ra bę dzie mia ła peł -
no let nie go opie ku na.

Za sa dy uczest nic twa oraz kar ty zgło -
szeń znaj du ją się na stro nie in ter ne to -
wej: http://pat.po li cja.gov.pl./pat -przy -
sta nek.html. (m.d.)

Me ga po lis Te atr

Trzech ki bi ców Pia sta Gli wice za miast
oglą dać mecz włas nej dru ży ny z Wi słą
Płock (17 ma ja) tra fi ło do aresz tu. 

– Męż czyź ni w wie ku 20, 21 i 27 lat
przy je cha li au to ka rem – opo wia da An -
na Le wan dow ska z po li cji. – Po li cjan ci,
któ rzy za pew nia li bez pie czeń stwo na
me czu, za trzy ma li ich przed bra mą,
gdyż ki bi ce za cho wy wa li się jak by by li
pi ja ni, a po dru gie od pa li li ra ce. 

Ca ła trój ka tra fi ła na ko men dę,
gdzie zo sta li pod da niu ba da niu al ko te -
stem. Mie li po oko ło 1,5 pro mi la al ko -
ho lu w wy dy cha nym po wie trzu.
W do dat ku oka za ło się, że je den
z męż czyzn ma już są dow nie orze czo -
ny za kaz sta dio no wy do stycz nia 2010
ro ku. W związ ku z za ist nia łą sy tu a cją
gli wic cy ki bi ce wy lą do wa li w po li cyj -
nej iz bie za trzy mań. 

– Dla sta dio no wych chu li ga nów nie
ma my li to ści – prze strze ga ko men dant po -
li cji Ja ro sław Brach. – Nie chce my, aby
na sze mia sto do łą czy ło do niech lub nej li -
sty miej sco wo ści, gdzie ki bo le nie tyl ko za -
kłó ci li wi do wi sko spor to we, ale do ko na li
wie lu szkód, zra ni li spo koj nych ki bi ców.

Już w po nie dzia łek, spra wa męż czyzn
z Gli wic tra fi ła do są du. 20-la tek mu si
zap ła cić 3 tys. zł grzyw ny i przez dwa la -
ta ma za kaz wstę pu na sta dio ny. Wo bec
21-lat ka sąd zde cy do wał, że mu si zap ła -
cić on 2 tys. zł i nie mo że po ka zy wać się
na sta dio nach przez dwa la ta. Naj star szy
męż czyz na zap ła ci 4 tys. zł grzyw ny
i przez ko lej ne czte ry la ta za ka zu nie bę -
dzie mógł oglą dać me czów. – A po nie waż
obej mo wał go już za kaz do 2010 ro ku, to
w su mie nie po ja wi się na żad nym me czu
do 2014 ro ku – wy jaś nia Le wan dow ska.
– Do dat ko wo męż czyz na sta nie przed są -
dem ja ko prze stęp ca za zła ma nie po -
przed nie go wy ro ku. (m.d.)

Stop ki bo lom

Trzy oso by zgi nę ły w wy pad ku, do
któ re go do szło 17 ma ja w Słup nie. – Tuż
przed po łud niem hon da ci vic zde rzy ła
się z cię ża ro wą ta trą – mó wi asp. sztab.
Woj ciech Je zier ski, dy żur ny KMP
Płock. – Na miej scu zgi nę li: 25-let ni
kie row ca hon dy oraz je go sied mio mie -
sięcz ny sy nek.

24-let nia mat ka zo sta ła cięż ko ran na.
Ka ret ka na tych miast za bra ła ją do szpi -

ta la. Nie ste ty, mi mo in ten syw nej te ra pii,
ko bie ta zmar ła. 60-let ni kie row ca ta try
nie od niósł żad nych obra żeń. Ba da nie
al ko ma tem nie wy ka za ło w je go or ga -
niz mie obec no ści al ko ho lu. 

– Z pier wszych usta leń wy ni ka, że kie -
ru ją cy hon dą z nie u sta lo nych przy czyn
zje chał na gle na le wy pas i czo ło wo zde -
rzył się z cię ża rów ką, po pro stu wbił się
pod ta trę – do da je Je zier ski. (m.d.)

Tra ge dia na dro dze

Gdy by po ja zdy wszyst kich przy ła pa -
nych od po cząt ku te go ro ku nie trzeź wych
kie ru ją cych usta wić cias no je den za dru -
gim, utwo rzy ły by ko rek na co naj mniej
4,5 km! Gdy by do łą czy ły po ja zdy pro wa -
dzo ne przez oso by ma ją ce po ni żej 0,5
pro mi la, dłu gość ka ra wa ny wzro sła by
dwu krot nie. A wciąż do łą cza ją ko lej ni. 

Po li cjan ci co dzien nie ujaw nia ją nie -
trzeź wych na ro we rach i za kie row ni ca mi
sa mo cho dów.

– Każ dy pi ja ny kie row ca to po ten cjal -
ny za bój ca. Lu dzie nie zda ją so bie spra -
wy, że mo gą za bić nie tyl ko sie bie, ale
i zu peł nie trzeź we, nie win ne oso by – mó -
wi ko men dant miej ski płoc kiej po li cji Ja -
ro sław Brach. – Dla te go wszyst kim pi ja -
nym za kie row ni cą wy po wie dzie liś my
woj nę.

Pi ją i ja dą

Wy da rze nia tyl ko z jed ne go we e ken du
po ka zu ją, że po li cjan ci mu szą wal czyć
z „po kaź ny mi si ła mi wro ga”. 

Zacz nij my od piąt ku 16 ma ja. War tow -
nik na bra mie Or le nu w po łud nie skon tro -
lo wał trzeź wość kie ru ją ce go cię ża ro wym
Ive co z na cze pą oby wa te la Buł ga rii. Wy -
nik: po nad pół to ra pro mi la al ko ho lu. Wez -
wa ni po li cjan ci rów nież zba da li de lik wen -
ta – tym ra zem wy szło po nad 1,6 pro mi la.
Męż czyz na tra fił do po li cyj nej iz by za trzy -
mań, a Ive co na po li cyj ny par king.

O godz. 14.20 po li cjan ci z Biel ska za in -
te re so wa li się pa rą, któ ra ja koś nie pew nie
je cha ła na ro we rach w Ru do wie. 32-let nia

ko bie ta mia ła pra wie pół to ra pro mi la,
a 42-let ni męż czyz na ty le sa mo. 

Fun kcjo na riu sze z biel skie go po ste run -
ku „tra fi li” też re kor dzi stę te go we e ken -
du. O godz. 19.20 w miej sco wo ści Ko na -
ry ja kimś cu dem 25-la tek je chał ro we rem,
mi mo że miał w or ga niz mie po nad 4 pro -
mi le al ko ho lu! 

Z ko lei po li cjan tom z Bo dza no wa przy -
padł w udzia le mo to ro we rzy sta. O godz.
23.15 skon tro lo wa li go na 
pl. Ko ściusz ki w Bo dza no wie – wy nik
ba da nia: 0,7 pro mi la.

W so bo tę o godz. 18.55 we Wła dy sła -
wo wie w gm. Łąck fun kcjo na riu sze z ko -
mi sa ria tu w Gą bi nie „na mie rzy li” 33-let -
nie go ro we rzy stę z po nad dwo ma pro mi -
la mi al ko ho lu w or ga niz mie.

O 19.10 w rę ce po li cjan tów z po ste run -
ku w Sta rej Bia łej wpadł kie ru ją cy oplem
astrą, 57-let ni miesz ka niec gm. Mo cho wo
miał bli sko 2,5 pro mi la al ko ho lu. Wcześ -
niej, jesz cze przed przy by ciem po li cji, za -
u wa żył je go wę żo wą ja zdę in ny kie row ca
i to on unie moż li wił mu dal szą po dróż.

O 23.00 pa trol dro gów ki za trzy mał
w Płoc ku na ul. Prze my sło wej volkswa -
ge na gol fa. 27-let ni płoc cza nin „wyd mu -
chał” na al ko ma cie bli sko pro mil, a jak by
te go by ło ma ło – oka za ło się, że w ogó le
nie po sia da pra wa ja zdy.

I nie dzie la. O godz. 16.15 w Opa tów cu
po li cjan ci ze Sta roź re by za trzy ma li do
kon tro li 25-let nie go ro we rzy stę – pra wie
dwa pro mi le. An na Le wan dow ska

KMP Płock

Pi ja na ka ra wa na
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To wa rzy stwo Wy cho wan ków, Wy -
cho waw ców i Przy ja ciół gim na zjum i li -
ce um im. mar szał ka Sta ni sła wa Ma ła -
chow skie go in for mu je, że w 2008 ro ku
mi ja 50 lat od chwi li po wo ła nia ko mi te -
tu wy cho wan ków Ma ła cho wian ki –
póź niej sze go To wa rzy stwa. 

Dla ucz cze nia ju bi le u szu 21 czer wca
br. Za rząd To wa rzy stwa or ga ni zu je ob -
cho dy ju bi le u szo we, któ re roz pocz ną się
mszą świę tą w ko ście le p.w. św. Bar tło -
mie ja (Fa ra) o godz. 10 – w in ten cji jed -
ne go z za ło ży cie li i przez 30 lat prze -
wod ni czą ce go, a na stęp nie ho no ro we go
prze wod ni czą ce go To wa rzy stwa ś.p. Ja -
ku ba Choj nac kie go oraz wszyst kich
zmar łych Człon ków Ko mi te tu Wy cho -

wan ków i To wa rzy stwa Wy cho wan -
ków, któ rzy w dłu giej, pięć dzie się cio -
let niej hi sto rii sto wa rzy sze nia ca łym
ser cem wier nie słu ży li Ma ła cho wian ce.

Po mszy św. na stą pi od sło nię cie (przy
ul. Zduń skiej 10 i w Ma ła cho wian ce)
tab lic, po świę co nych pa mię ci Ja ku ba
Choj nac kie go, a o godz. 12.30 w au li
im. Ka je ta na Mo ry ko nie go w Ma ła cho -
wian ce roz pocz nie się se sja oko licz no -
ścio wa, po świę co na dzie jom i do ko na -
niom To wa rzy stwa Ma ła cho wia ków.

Uro czy sto ści za koń czą się tra dy cyj -
nym, VI już Pik ni kiem Ma ła cho wia ków
o godz. 18 w ogród ku Miej skie go Zes -
po łu Obiek tów Spor to wych przy Pla cu
Dą brow skie go. (j)

Ju bi le usz Ma ła cho wia ków

Pa tro nat ho no ro wy nad kon kur sem,
zor ga ni zo wa nym przez na u czy ciel ki:
Te re sę Kieł piń ską, Iwo nę Agniesz kę
Kuch tę i El żbie tę Do ma ga łę – po dob nie
jak w ro ku ubieg łym – ob ję ło Mu ze um
Ma zo wiec kie. 

Kon kurs był adre so wa ny do ucz niów
szkół gim na zjal nych z Płoc ka i po wia tu
płoc kie go oraz ucz niów Zes po łu Szkół
Bu do wla nych. Je go ce lem by ło za in te re -
so wa nie dzie ja mi Płoc ka, mo ty wo wa nie
do po sze rza nia swo jej wie dzy o mie ście
i wy ko rzy sta nia jej w prak ty ce, wzmac -
nia nie wię zi z włas nym śro do wi skiem
i re gio nem, kształ to wa nie umie jęt no ści
re kla mo wa nia i po pu la ry zo wa nia mia sta. 

Uczest ni cy kon kur su mo gli wy brać jed -
ną spoś ród pię ciu form: test wie dzy, pra ca
pla stycz na, pre zen ta cja mul ti me dial na,
mi nial bum fo to gra ficz ny, krzy żów ka.

Naj wię kszym po wo dze niem cie szy ła
się pre zen ta cja mul ti me dial na. Róż no -
rod no ścią for my i bo gac twem sza ty gra -
ficz nej wy ka za li się ucz nio wie, któ rzy
wy ko na li mi nial bu my fo to gra ficz ne.

Or ga ni za tor ki przy go to wa ły wy sta wę
wszyst kich prac pla stycz nych uczest ni -

ków kon kur su. Zo sta ły one wy ek spo no -
wa ne na tab li cach wy sta wien ni czych
wy po ży czo nych z ploc kie go MDK. 

Naj szer szą wie dzą o Płoc ku, po dob -
nie jak w la tach po przed nich, wy ka za li
się ucz nio wie gim na zjów. Ogól nie
uczest ni cy kon kur su naj wię cej prob le -
mów mie li z po da niem pra wi dło wej od -
po wie dzi na py ta nia do ty czą ce dzie jów
Płoc ka oraz od czy ta nie na pod sta wie
zdjęć nazw bu do wli. Na to miast nie
spra wi ły wię kszych trud no ści py ta nia
do ty czą ce bie żą cych wy da rzeń.

Test wie dzy te o re tycz nej naj le piej za li -
czy ła Mo ni ka Czaj kow ska z Gim na zjum
nr 5. Ju ry naj bar dziej po do ba ła się pra ca
pla stycz na Ka ta rzy ny Ol czak – rów nież
z Gim na zjum nr 5. Na gro da za pre zen ta -
cję mul ti me dial ną tak że przy pa dła uczen -
ni cy G5 – Mo ni ce Miesz ko wicz 

I miej sce za mi nial bum fo to gra ficz ny
za ję ła Mo ni ka Brzo stow ska z Gim na -
zjum nr 6, a za krzy żów kę – Kin ga
Kru szew ska z ZSB nr 1.

Or ga ni za to rzy po dzię ko wa li na u czy -
cie lom uczest ni ków kon kur su za ich do -
bre przy go to wa nie. Opr. (j)

30 kwiet nia w ra mach ob cho dów Dnia Bu do wlan ych od by ła się uro czy stość wrę -
cze nia na gród la u re a tom III edy cji mię dzysz kol ne go kon kur su wie dzy o Płoc ku

Płock – hi sto ria i współ czes ność

W Szko le Pod sta wo wej nr 18 już od
pier wszej kla sy posz cze gól ni na u czy cie -
le pra cu ją in dy wi du al nie z ucz nia mi, a w
kla sie trze ciej są za ję cia dla ucz nia zdol -
ne go. Efek ty wi dać pod czas kon kur sów.
W ostat nich la tach w Li dze Przed mio to -
wej z ma te ma ty ki, ucz nio wie klas II –
Kla u diusz Ku rek (pro wa dzo ny przez
M. So biec ką) i Fi lip Kor na tow ski (pro -
wa dzo ny przez E. Go łę biew ską) za ję li
in dy wi du al nie I i II miej sce. Z ję zy ka
pol skie go Be at ka Skrzyń ska (pro wa -
dzo na przez A. Ka pu ściń ską) by ła naj -
lep sza. W tym ro ku szkol nym I miej sce
z ma te ma ty ki za ję ła dru ży na skła da ją ca
się z ucz niów klas III. 

Od wie lu lat dzie ci z kl. II i III bio rą
udział w Mię dzy na ro do wym Kon kur sie
Ma te ma tycz nym „Kan gur”. W ubieg -
łym ro ku uczeń (wów czas kl. III pro wa -
dzo ny przez M. Ro go ziń ską) Bar tosz
Ej man uzy skał wy nik bar dzo do bry.
Rów nież do bre wy ni ki ucz nio wie na u -
cza nia zin te gro wa ne go osią ga ją
w Ogól no pol skim Kon kur sie „Z po -
praw ną pol szczyz ną na co dzień” – w
tym ro ku Ma gda le na Ra jew ska uczen -
ni ca kla sy IVB zo sta ła fi na list ką te go
kon kur su.

Pra ce na u czy cie li kształ ce nia zin te -
gro wa ne go sta no wią do sko na łą pod sta -
wę do kon ty nu a cji roz wo ju wszyst kich
ucz niów, a w szcze gól no ści uzdol nio -

nych. Na dru gim po zio mie edu ka cji
w kl. IV -VI pro wa dzo ne po za lek cyj ne
za ję cia ma te ma tycz ne przez H. Twar do
przy nio sły wy mier ne efek ty; uczeń
Bar tosz Ej man w tym ro ku szkol nym
zo stał la u re a tem Kon kur su Ma te ma -
tycz ne go „Kan gur” w ka te go rii ma luch
i w na gro dę wy je dzie na wy cie czkę do
Le go lan du. In ni ucz nio wie Bar tosz
Bur ny i Ma te usz Wą sow ski zo sta li la -
u re a ta mi li gi z ma te ma ty ki, po nad to
Ma te usz jest fi na li stą Kon kur su Hi sto -
rycz ne go „Lo sy żoł nie rza Pol skie go”.

W szko le re a li zo wa na jest przez G.
Stiens -Falk in no wa cja pe da go gicz na
„Ma te ma ty ka z kom pu te rem” o cha rak -
te rze me to dycz no -pro gra mo wym. Dzię -
ki no wa tor skim me to dom na u cza nia
oraz sto so wa nia róż ni co wa nia kształ ce -
nia pod wzglę dem po zio mu trud no ści
kry sta li zu ją się ta len ty ma te ma tycz ne;
uczen ni ca kl. VI Ada Ka gan kie wicz
zo sta ła la u re at ką Wo je wódz kie go Kon -
kur su Ma te ma tycz ne go dla szkół pod -
sta wo wych. Na tej pod sta wie otrzy ma ła
zwol nie nie z pi sem ne go spraw dzia nu
kom pe ten cji oraz mak sy mal ną ilość
pun któw tj. 40. Ada pla nu je w gim na -
zjum wy brać kla sę o pro fi lu ma te ma -
tycz nym oraz roz wi jać swój ta lent na
za ję ciach DEL TA KLU BU.

G. Stiens -Falk, 
U.Pan kow ska

Su per mó zgi Osiem nast ki

Jesz cze przed za koń cze niem eg za mi -
nów ma tu ral nych Mło dzie żo wa Ra da In -
ter na tu „Ja giel lon ki” przy go to wa ła dla
miesz kań ców tej pla ców ki, koń czą cych
w tym ro ku na u kę, uro czy ste po że gna nie.

Swo ich ko le gów z in ter na tu że gna li
wier szem i pio sen ką młod si ucz nio wie,
któ rzy od po wied nio do oka zji do bra li
re per tu ar; nie bra ko wa ło utwo rów
o po że gna niach, ostat nim tań cu i za -
cho wa niu wspom nień. Dwu dzie stu od -
cho dzą cych wy cho wan ków in ter na tu
otrzy ma ło od dy rek to ra L.O. im. Wł.
Ja gieł ły – Mi ro sła wa Piąt ka i kie row ni -
ka in ter na tu – Krzysz to fa Ko ziń skie go
Dy plo my Ab sol wen ta. Na to miast dy -
plo my uz na nia i na gro dy za pra cę spo -
łecz ną na rzecz in ter na tu wrę czo no li -
ce a li stom: Ka mi lo wi Jóź wi ko wi, Arie -
lo wi Kę dzier skie mu, Pio tro wi Dą brow -
skie mu, Szy mo no wi No wa kow skie mu,
Mar le nie Mał kow skiej i Ka ta rzy nie
Gra bow skiej.

Od ko le ża nek i ko le gów ab sol wen ci
otrzy ma li na po że gna nie kwia ty, a od
opie ku na Mło dzie żo wej Ra dy In ter na tu
– Ka zi mie rza Mu szyń skie go po gro si ku
na szczę ście w dal szej dro dze ży cia. A po -
tem wszy scy ba wi li się na dy sko te ce. (j)

Po że gna nie ma tu rzy stów

Gra i śpie wa Wen dy Ber gman z kl. II LWJ
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W za koń czo nym właś nie se zo nie
dro ga do fo te lu mi strzow skie go nie
by ła jed nak usła na ró ża mi. W run dzie
za sad ni czej zda rza ły się po raż ki z ni -
żej no to wa ny mi ry wa la mi, co oczy wi -
ście nie po zo sta ło bez kon sek wen cji
w dal szej fa zie ro zgry wek. Dru ga lo -
ka ta w li go wej ta be li tuż przed me cza -
mi play -off oz na cza ła, że je że li spot -
ka my się w fi na le z Zag łę biem, to
właś nie lu bi nia nie bę dą w uprzy wi le -
jo wa nej sy tu a cji i de cy du ją ce pią te
spot ka nie od bę dzie się na ich te re nie.
I ta ki właś nie sce na riusz się spraw -
dził, choć po dro dze huś taw ka na stro -
jów by ła ogrom na. 

Pier wsze dwa spot ka nia ro ze gra ne
w Lu bi nie sta wia ły w lep szej sy tu a cji
Wi słę, któ ra zdo ła ła je den z tych po je -
dyn ków roz strzy gnąć na włas ną ko -
rzyść. Kon fron ta cja obu zes po łów
w pier wszym me czu za koń czy ła się
dwu bram ko wym zwy cię stwem lu biń -
skiej sió dem ki, choć na 15 se kund
przed koń cem naf cia rze mo gli do pro -
wa dzić do re mi su, ale Ar tu ro wi Nie -
dziel skie mu za bra kło szczę ścia i nie
wy ko rzy stał sy tu a cji sam na sam

z Ada mem Mal che rem. Po 24 go dzi -
nach oba zes po ły znów spró bo wa ły
swych sił. W tym me czu zo ba czy liś -
my jed nak in ną Wi słę. Skon cen tro wa -
ni w obro nie i uważ ni w ata ku płoc -
cza nie, moż na po wie dzieć, zde kla so -
wa li ry wa li róż ni cą 7 bra mek. Zna ko -
mi tą dys po zy cją w tym dniu wy róż nił

się płoc ki bram karz Mar cin Wi cha ry,
któ ry od bi jał nie praw do po dob ne pił ki
po rzu tach ry wa li i tym sa mym sku -
tecz nie poz ba wiał ich złu dzeń na gład -
kie zwy cię stwo. 

Po ta kim wy stę pie za wod ni ków Wi -
sły i per spek ty wie ko lej nych dwóch
spot kań we włas nej ha li wszy scy odli -

cza li już go dzi ny do de ko ra cji „w zło -
to” na włas nym te re nie. Sce na riusz pi -
sa ny przez ki bi ców był bar dzo pro sty.
Gład kie zwy cię stwo w so bo tę i po -
praw ka w nie dzie lę mia ły wpra wić
w eu fo rię płoc ką spor to wą spo łecz -
ność. Nie ste ty, rze czy wi stość oka za ła
się in na. Już w pier wszym spot ka niu
w ha li Che mi ka płoc cy ki bi ce prze ży -
li spo ry za wód, po nie waż ich pu pi le
do sta li tę gie la nie od po do piecz nych
Je rze go Szaf rań ca. Cha o tycz na gra
przez 60 mi nut za o wo co wa ła 9–bram -
ko wą po raż ką i po sta wi ła płoc ki zes -
pół w bar dzo nie ko rzyst nej sy tu a cji.
Stan ry wa li za cji był 2:1 dla Zag łę bia
i w prak ty ce oz na cza ło to ty le, że lu bi -
nia nom po trze ba jesz cze tyl ko jed ne -
go zwy cię stwa do mi strzow skie go ty -
tu łu. W tym mo men cie nikt z płoc kich
ki bi ców nie był w sta nie so bie wy o -
bra zić, jak bę dzie wy glą da ła ewen tu -
al na de ko ra cja ry wa li w płoc kiej ha li. 

Na szczę ście nie wy o bra ża li so bie
te go tak że sa mi pił ka rze, któ rzy ko lej -
ne go dnia znów sta no wi li sku tecz ny
zes pół, a nie jak dzień wcześ niej zle -
pek in dy wi du al no ści. Płoc cza nie
w nie dziel nym spot ka niu za de mon -
stro wa li swo je wszyst kie naj lep sze
wa lo ry i aż nie chcia ło się wie rzyć, że
dzień wcześ niej ci sa mi za wod ni cy nie
po tra fi li ograć ry wa la. 

dokończenie na str. 18

– Ko lej ny zło ty me dal mi strzostw Pol ski zdo by li pił ka rze ręcz ni płoc kiej Wi sły po emo cjo nu ją cym po je dyn ku z Zag łę biem Lu -
bin, któ ry trwał aż przez pięć spot kań. Je że li do te go tro fe um dodamy jesz cze Pu char Pol ski, zdo by ty przez płoc czan kil ka ty -
god ni te mu, to wy cho dzi ko lej ny dub let – trze ci w hi sto rii klu bu. 

Wi sła na tro nie w pod wój nej ko ro nie
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Ak cent ze Straj kiem 
w sło necz nej au rze

Przez dwa dni (10-11 ma ja) na płoc kim Sta rym Ryn ku roz brzmie wa ła mu zy ka
z wszyst kich za kąt ków Unii Eu ro pej skiej. Po wód był ta ki sam, jak co ro ku – Pik nik Eu -
ro pej ski.

Te go rocz na im pre za ob cho dzi ła dwa ju bi le u sze: Pik nik zor ga ni zo wa no już po raz
dzie sią ty, a po nad to w tym ro ku przy pa dła 20. rocz ni ca współ pra cy Płoc ka z nie miec -
kim mia stem Dar mstadt. 

Na ryn ku, jak zwy kle roz sta wi ło się kil ka dzie siąt sto isk, przy go to wa nych spe cjal nie
na tę oka zję przez płoc kie szko ły. Moż na by ło za poz nać się z atrak cja mi, któ re pro po -
nu ją pań stwa eu ro pej skie m.in. za byt ki Włoch, Hisz pa nii, Nie miec czy Fran cji. Dla
chęt nych dzie cia ki przy go to wa ły de gu sta cje np. moż na by ło spró bo wać róż nych ga -
tun ków se ra. A tym, któ rzy nie chcie li pró bo wać na miej scu, mło dzież ze sto i ska wło -

skie go ro zda wa ła prze pi sy ku li -
nar ne  np. na spag het ti. 

Na sce nie usta wio nej tuż przed
ra tu szem wy stę po wa ły dzie cia ki
z płoc kich szkół i przed szko li. Nie
tyl ko ro dzi ce, dziadko wie i cio cie
ma łych ar ty stów mogli po słu chać
i zo ba czyć m.in. kan ka na czy zna -
nych wszyst kim wło skich prze bo -
jów mu zy ki roz ryw ko wej. 

Spe cjal nie dla płoc czan świa to -
wej sła wy ku charz – Kurt Schel ler
przy go to wał sma ko wi te da nia.
I jak co ro ku, nie za bra kło chęt -
nych, aby te spe cja ły skosz to -
wać. Po tem moż na by ło za poz -
nać się z pro po zy cja mi or ga ni za -
cji po za rzą do wych, któ re przy go -
to wa ły spe cjal ne sto i ska. Dla naj -
młod szych nie za bra kło wa ty cu -
kro wej, pra żo nej ku ku ry dzy i ba -
lo ni ków na peł nia ny mi he lem. 

Pod czas ofi cjal ne go
otwar cia hymn Unii Eu ro -
pej skiej od śpie wał chór
Min strel z Ma ła cho wian ki.
A póź niej już kró lo wa ła mu -
zy ka z róż nych za kąt ków Eu -
ro py. Na sce nie wy stą pi ły
zes po ły: Mar gó z wło skie go
mia sta par tner skie go For li,
Ko bolds z fran cu skie go Au -
xer re oraz Fat, Red and Ugly
z Dar mstadt. Płoc cza nie
świet nie się ba wi li przy wy -
stę pie Ole ga Kar pien ko z Bia -
ło ru si, ale hi tem so bot niej no cy był ru muń ski Ak cent. Gdy roz brzmia ły pier wsze tak ty
wiel kie go prze bo ju King of the Di sco, nie tyl ko naj młod si, ru szy li pod sce nę bie giem. 

Kto zo stał do koń ca pier wsze go dnia pik ni ku, czy li do godz. 21.30 na pew no te go nie
ża ło wał. Na za koń cze nie płoc czan cze ka ła nies po dzian ka: po kaz sztucz nych ogni. Nie bo
nad Wi słą i ryn kiem po kry ło się wie lo ma ko lo ra mi, któ rych roz bły ski ide al nie kom po no -
wa ły się ze spo koj ną, wręcz ma je sta tycz ną mu zy ką. 

Kto jed nak nie chciał koń czyć do brej za ba wy lub chciał po słu chać zu peł nie in ne go ro -
dza ju mu zy ki, mógł pójść do ogród ka MZOS-u, gdzie od by wa ła się Ma ju nia, czy li kon -
cert mu zy ki klu bo wej. Na sce nie za pre zen to wa li się: So fa, Des ney Ba i ley + DJ Bus ha,
Aka o ne, Etiop oraz Sqbass.

Dla tych, któ rym po pier wszym dniu pik ni ku by ło ma ło lub tych, któ rzy z róż nych
wzglę dów nie zdą ży li na Sta ry Ry nek w so bo tę, rów nież nie dzie la oka za ła się atrak cyj -
na. Oprócz wspom nia nych już sto isk, od by ły się kon cer ty: So ul Do ubt z For li, Ber ku ta
z Ol szty na i Ska -Allüren z Dar mstadt. Płoc cza nie jed nak z nie cier pli wo ścią cze ka li na
płoc ki zes pół Strajk, dla któ re go był to pier wszy tak du ży kon cert w na szym mie ście po
re ak ty wa cji gru py. 

Pik ni ko wi przez dwa dni to wa rzy szy ło wie le róż no ra kich im prez do dat ko wych; od by -
ło się np. otwar cie wy sta wy fo to gra ficz nej Ade le Rid der z Dar mstadt pt. „Twa rze świa -
ta”, au la ra tu sza go ści ła na kon fe ren cji przed sta wi cie li or ga ni za cji po za rzą do wych, a w
ka te drze od był się kon cert w ra mach VI Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu „Płoc kich Dni
Mu zy ki Chó ral nej”, pod czas któ re go wy stą pi li: War szaw ski Chór Chło pię cy i Mę ski dzia -
ła ją cy przy Aka de mii Mu zycz nej w War sza wie, Chór Chło pię cy Pu e ri Can to res Plo cen -
ses oraz Or kie stra Sym fo nicz na Aka de mii Mu zycz nej w War sza wie.

Na ko lej ny, je de na sty już Pik nik Eu ro pej ski mu si my po cze kać do przy szłe go ro ku.
M.D.



Bę dzie tam moż na po dzi wiać m.in. Her -
mę św. Zyg mun ta i Kie lich Kon ra da oraz
kie lich fun da cji księ cia Ka ro la Fer dy nan da
Wa zy – usta wio ne poś rod ku sa li, na pla nie
trój ką ta, w od dziel nych przesz klo nych
i pod świet lo nych gab lo tach. Pra cę nad
aran ża cją wy re mon to wa nych po miesz czeń
trwa ją już od po cząt ku ma ja. Au to ra mi
pro jek tu są: Agniesz ka So wa-Szenk i To -
masz Szenk z Wro cła wia, któ rzy wspól nie
pro jek to wa li m.in. aran ża cję Ga le rii Sztu ki
Lu do wej w Mu ze um Wsi Ma zo wiec kiej
w Sier pcu.

Wy ko na niem i in sta la cją wy po sa że nia
mu ze um zaj mu je się fir ma Me ga z Oleś ni -
cy, któ ra w 2007 r. wy ko na ła m.in. gab lo -
ty – za rów no wol no sto ją ce, sto li ko we, jak
i w ciąg łej za bu do wie – dla Mu ze um Ka -
te dral ne go na kra kow skim Wa we lu (au to -
rem te go pro jek tu tak że by ła Agniesz ka
So wa -Szenk). 

Po dwóch la tach

Grun tow ny re mont bu dyn ku opac twa
po be ne dyk tyń skie go roz po czął się w 2006
ro ku. Na przy wró ce nie mu świet no ści
i przy sto so wa nie do peł nie nia fun kcji Mu -
ze um Die ce zjal ne go płoc ka Ku ria otrzy -
ma ła ze środ ków unij nych 4,9 mln zł, co
sta no wi ło bli sko 75 proc. pla no wa nych
kosz tów re mon tu. 2 mln po kry ła z włas -
nych środ ków. Bu dy nek zo stał osu szo ny
i od wod nio ny. Wy mie nio no wszel kie in -
sta la cje, ok na i drzwi. Za in sta lo wa no kli -
ma ty za cję i win dę dla nie peł no spraw nych.
Od no wio no ścia ny wew nątrz i na zew -
nątrz, par kie ty oraz kost kę bru ko wą na
dzie dziń cu. 

Te raz od wew nątrz moż na np. dot knąć
mu rów wie ży ze ga ro wej al bo nie ist nie ją -
ce go już ko ścio ła św. Woj cie cha. Na ra zie
do stęp na dla wi dzów bę dzie właś nie ta
część. 

Mu ze al ny hol, po za od no wie niem prak -
tycz nie się nie zmie nił. Tu, jak za cza sów
Mu ze um Ma zo wiec kie go, bę dzie ka sa,

szat nia i to a le ty dla zwie dza ją cych. Da lej
sa la wy staw cza so wych. – W sta rej czę ści
już jej nie bę dzie – opo wia da ks. Bro ni sław
Gwia zda – dy rek tor Mu ze um Die ce zjal ne -
go. – Tam już, po pro stu, nie ma miej sca
(sa la wy staw cza so wych zo sta ła już za a -

dap to wa na na po trze by sta łej ek spo zy cji
sztu ki lu do wej – przyp. red.). Za raz obok
sa la au dio wi zu al na, gdzie pra cow ni cy Mu -
ze um bę dą mo gli wyg ła szać re fe ra ty, zwią -
za ne z wy sta wa mi cza so wy mi.

Skar biec i ko ściół św. Woj cie cha

Na I pię trze znaj dzie się m.in. Sa la Por -
tre to wa Bi sku pów Płoc kich – obrazów
przy wie zio nych na pocz. XX w. z Puł tu ska
– oraz ek spo zy cja sta ła za ty tu ło wa na
„Chry stus w ma lar stwie i rzeź bie daw nej.”
Ta ostat nia to klucz do wszel kich wy staw,
two rzo nych właś nie w bu dyn ku daw ne go
opac twa. – Aran ża cja w mu ze ach die ce zjal -
nych opie ra się na dy rek ty wach z 15 sier -
pnia 2001 r. Pa pie skiej Kon gre ga cji ds. Ko -
ściel nych Dóbr Kul tu ry. Po win ny one prze -

de wszyst kim peł nić fun kcje dusz pa ster skie
– tłu ma czy dy rek tor mu ze um. – Tu po ka że -
my ży cie Chry stu sa od na ro dzin, po przez
chrzest, okres kie dy na u czał, aż do zmar -
twych wsta nia. Obok dzieł sztu ki bę dą krót -
kie cy ta ty z Ewan ge lii. Ek spo zy cja ta poz -

wo li też mó wić nam o prze mia nach w róż -
nych sty lach epok ar ty stycz nych i ka no nach
sztu ki w uka zy wa niu wi ze run ku Je zu sa. 

Z tej wy sta wy wcho dzi my w hi sto rycz -
ne mu ry daw ne go ko ścio ła św. Woj cie cha.
Tu bę dzie Skar biec i wy sta wa sta ła za ty tu -
ło wa na „Je zus w Eu cha ry stii”. Oprócz
wspom nia nych już kie li chów znaj dą się
mon stran cje, pusz ki i mi sy li tur gicz ne oraz
świecz ni ki. W dru giej czę ści Skar bca na
wy sta wie „Je zus w ży ciu świę tych” obej -
rzy my po zo sta łe her my m.in. św. Bar ba ry,
św. Wa len te go i Ma u ry ce go. Na II pię trze
pre zen to wa na bę dzie sztu ka współ czes na
o te ma ty ce re li gij nej, ale nie wcześ niej niż
za pół ro ku. Bo od 12 czer wca, czy li dnia
otwar cia Mu ze um Die ce zjal ne go w opac -
twie po be ne dyk tyń skim – go ścić bę dzie

du ża wy sta wa cza so wa po świę co na ar cy bi -
sku po wi Ju lia no wi No wo wiej skie mu – z
oka zji 150-le cia je go uro dzin i 100-le cia
sa kry bi sku piej. Po sta rym mu ze um po zo -
sta je jesz cze tzw. „Sa la Ba ro ko wa”, któ ra
speł niać bę dzie te sa me fun kcje, jak za cza -
sów Mu ze um Ma zo wiec kie go. Tu bę dą się
od by wać uro czy ste od czy ty i spot ka nia
oko licz no ścio we. No wa część to po miesz -
cze nia ad mi ni stra cyj ne. Pod da sze po słu ży
za ma ga zyn. – Z praw dzi we go zda rze nia –
cie szy się ks. Gwia zda. Obec ny mie ści się
w nie wiel kich piw ni cach bu dyn ku wznie -
sio ne go na pocz. XX w., gdzie za ste laż do
obra zów słu żą zes pa wa ne bo ki daw nych
kle ryc kich łó żek. To by ło na praw dę no wa -
tor skie i wy god ne roz wią za nie przed stu la -
ty, ale dziś już tro chę prze sta rza łe. Zresz tą
piw ni ce nie wiel kie go bu dyn ku pę ka ją
w szwach. Do opac twa prze nie sie się też
pra cow nia kon ser wa tor ska. 

Pla ny, pla ny...

To ty le na ten rok. Czy uda się zro bić
wię cej? – Zo ba czy my. Pla ny są na kil ka lat,
np. za gos po da ro wa nie czę ści naj star szej
na wy sta wy ar che o lo gicz ne (gdzie moż na
by po ka zać np. ko ści ma mu ta, czy szczę kę
pra żu bra – przyp. red.), po ka za nie na I pię -
trze rę ko pi sów, a na dru gim – meb li i pa -
sów kon tu szo wych. Zo sta je jesz cze nu miz -
ma ty ka, fi la te li sty ka – w ogó le jesz cze nie
pre zen to wa ne – tłu ma czy ks. dy rek tor.

Cie ka wym po my słem jest aran ża cja
dzia łu piś mien ni cze go, gdzie obok Bib lii
Płoc kiej z pier wszej po ło wy XII w., XIII-,
XIV- i XVI -wiecz nych Gra du a łów i Ak tu
lo ka cyj ne go mia sta Płoc ka z 1237 r. po ka -
za ne by ły by do ku men ty, któ re są obec nie
w de po zy cie die ce zjal nej bib lio te ki. Sa le
bę dą ciem ne. Sztucz ne świat ło za pa la ło by
się pod czas wej ścia zwie dza ją cych i za raz
po ich wyj ściu ga sło. Być mo że gdzieś
w ką cie przy pięk nym pul pi cie, któ ry stoi
jesz cze „w sta rym” mu ze um, sie dział by
mnich. 

– To mog ła by być atrak cja tu ry stycz na,
gdy by np. ka li gra fo wał go ty kiem imio na
tu ry stów – mó wi ks. Gwia zda. 

W pla nach, choć na ra zie odleg łych, jest
też urzą dze nie na mu rach tra sy spa ce ro wej.

Ra do sław Ła ba rzew ski
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Za kil ka na ście dni opac two po be ne dyk tyń skie otwo rzy na no wo swo je pod wo je dla zwie dza ją cych.
Sta ła ek spo zy cja to prze de wszyst kim Skar biec na I pię trze.

Mu ze um Die ce zjal ne w opac twie

Skarbiec w starej aranżacji

Choć wio sen ny Pik nik Eu ro pej ski na
ryn ku płoc kie go Sta re go Mia sta od

stro ny ar ty stycz nej nie uch ron nie cią ży
ku po pu liz mo wi, je go te go rocz na, dzie -
sią ta edy cja (10-11 ma ja), zbieg łszy się
z ju bi le u szem dwu dzie sto le cia par tner -
skiej współ pra cy Płoc ka i Dar mstadt,
zy ska ła nies po dzie wa ny ak cent mu -
zycz nej po wa gi. W nie dziel ny wie czór
11 ma ja, w ba zy li ce ka te dral nej na pob -
li skim Wzgó rzu Tum skim, zabrz mia ła
mia no wi cie Msza C-dur op. 86 Lud wi -
ga van Be e tho ve na, za my ka jąc za ra zem
szó sty już fe sti wal z cy klu Płoc kie Dni
Mu zy ki Chó ral nej, w bie żą cym ro ku
roz ło żo ny aż na trzy mie sią ce.

Wspom nia na msza, pier wsza z dwóch
w spu ściź nie naj młod sze go z kla sy ków
wie deń skich, pod wzglę dem roz mia rów,
ob sa dy (czte rog ło so wy chór mie sza ny,
czwo ro so li stów i or kie stra), no wa tor -
stwa for my i bo gac twa mu zycz nych tre -
ści jest za u wa żal nie skrom niej sza od
swej re no mo wa nej suk ce sor ki Mis sa so -
lem nis op. 123. Mi mo to jed nak i tu ma -
my spo ro dźwię ko we go pięk na oraz

praw dzi wie be e tho ve now skich na pięć
wy ra zo wych (msza pow sta ła w 1807 ro -
ku, czy li czte ry la ta po Ero i ce i na krót -
ko przed V Sym fo nią): w Ky rie ude rza
głę bo kie mo dli tew ne sku pie nie, w sze -
ro ko roz bu do wa nych Glo ria i Cre do –
bo gac two kon tra stów dy na micz nych
i emo cjo nal nych oraz fak tur wo kal no -
in stru men tal nych (dia lo go we par tie so -
li stów i chó ru, fu go wa ne ustę py or kie -
stral no -chó ral ne), a w swo bod nie pły ną -
cym, mi mo po cząt ko wych „wy ła do -
wań”, Do na no bis pa cem z fi na ło we go
Agnus Dei pobrz mie wa już coś na
kształt za po wie dzi kon tem pla cyj nej,
nie led wie mi stycz nej po go dy wol nej
czę ści IX Sym fo nii.

Wa lo ry be e tho ve now skie go dzie ła
zo sta ły na le ży cie uwy dat nio ne w in ter -
pre ta cji ce nio nych so li stów sto łecz nych
scen ope ro wych, czy li Iza bel li Kło siń -
skiej (so pran), Mał go rza ty Pań ko (mez -
zo so pran), Zdzi sła wa Kor dy ja li ka (te -

nor) i Cze sła wa Gał ki (bas) oraz War -
szaw skie go Chó ru Chło pię ce go i Mę -
skie go przy Aka de mii Mu zycz nej im. F.
Cho pi na, or kie stry sym fo nicz nej tej że
uczel ni i, last but not le ast, chó ru Pu e ri
Can to res Plo cen ses, w ju bi le u szo wym,
dzie sią tym ro ku dzia łal no ści. Ca łość
kom pe ten tnie po pro wa dził spe cja li zu ją -
cy się w dy ry gen tu rze chó ral nej war -
szaw ski ka pel mistrz i kom po zy tor
Krzysz tof Ku siel -Mo roz, od lat na le żą -
cy do eta to wych nie ja ko go ści płoc kie -
go fe sti wa lu. Trud no zgła szać z te go po -
wo du pre ten sje do or ga ni za to rów (PO -
KiS, pa ra fia ka te dral na i, w pier wszym
rzę dzie, Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Ka -
te dral ne go Chó ru Chło pię ce go Pu e ri
Can to res Plo cen ses, czy li An na i Wik tor
Bram scy), zwa ży wszy na wy so ki po -
ziom wy ko naw czy i prze my śla ną kon -
cep cję re per tu a ro wą im pre zy. Trud no
też jed nak nie za u wa żyć, że roz sze rze -
nie gro na za pra sza nych ar ty stów na

pew no przy czy ni ło by się do wzro stu jej
ogól no pol skie go pre sti żu, zbli ża jąc
płoc ki fe sti wal do słyn ne go Vra tis la via
Can tans – cze go mu, w dal szej per spek -
ty wie, ży czy my. A. Do ro bek

Piknik mszalny
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Ru sza cykl im prez wa ka cyj nych pod
naz wą „Fe sti wa lo wy Płock”. Oto wy kaz
tych naj waż niej szych. Na wię kszość
wstęp jest wol ny (przy im pre zach bi le -
to wa nych po da je my kosz ty).

30 ma ja–1 czer wca, Dni Hi sto rii
Płoc ka i Dzień Che mi ka (Sta ry Ry nek,
Wzgó rze Tum skie): W Mia ste czku Ry -
cer skim na Wzgó rzu Tum skim pre zen -
ta cja daw nych rze miosł, tur nie je ry cer -
skie i kon cer ty mu zy ki daw nej. W Mu -
ze um Ma zo wiec kim noc ne zwie dza nie
pn. „Noc w Mu ze um”. 

W pią tek na Sta rym Ryn ku kon cert
gwia zdy świa to we go for ma tu: BLACK-
MO RE’S NIGHT. Li de rem zes po łu jest
Rit chie Blac kmo re, słyn ny gi ta rzy sta De -
ep Pur ple. Jest to pier wszy kon cert pod -
czas eu ro pej skie go to ur nee zes po łu. Pa -
tro nem me dial nym kon cer tu jest dzien nik
POLSKA. 

W so bo tę wy stą pi EDY TA GÓR -
NIAK i AGNIESZ KA WŁO DAR -
CZYK.

2-7 czer wca, XIV OR LEN PO LISH
OPEN (sta dion WI SŁY PŁOCK): Mię -
dzy na ro do wy tur niej te ]ni sa na wóz -
kach, z udzia łem po nad 50 czo ło wych
te ni si stów z ca łe go świa ta. 

12-14 czer wca, XIX Ogól no pol ski
Fe sti wal – Płoc ki Kra mik Te a trów
Dzie cię cych HE CA (sa la MDK): świę -
to te a trzy ków dzie cię cych z ca łej Pol ski. 

11-15 czer wca, III Mię dzy na ro do -
wy Fe sti wal Fil mów Tu ry stycz nych

(au la ra tu sza): prze gląd fil mów tu ry -
stycz nych z ca łe go świa ta. W pią tek
wie czo rem pro jek cje fil mo we na ryn -
ku i spot ka nie z le gen dą pol skie go że -
glar stwa – KRZYSZ TO FEM BA RA -
NOW SKIM oraz ZBI GNIE WEM
ŻMUDZ KIM, pre ze sem spół ki SE -
MA -FOR, ko pro du cen tem fil mu „Pio -
truś i Wilk”, zdo byw cy te go rocz ne go
Oska ra. W so bo tę na ryn ku ścian ka
wspi na czko wa i po pi sy mi strzów
świa ta we wspi nacz ce wy so ko gór skiej
(www.to ur fil mfe sti val.pl).

13 czer wca, kon cert „Mi strzo wie
ba tu ty” (sa la kon cer to wa Pań stwo wej
Szko ły Mu zycz nej): Płoc ką Or kie strę
Sym fo nicz ną po pro wa dzi JE RZY
MAK SY MIUK. Na skrzyp cach za gra
AGA TA SZYM CZEW SKA. Bi le ty 25
zł, 30 zł.

20-22 czer wca, III Fe sti wal Za wo -
dów Fil mo wych CI NE MA GIC (Sta -
ry Ry nek): spot ka nia z ak to ra mi, cha -
rak te ry za to ra mi, mon ta ży sta mi i in ny -
mi twór ca mi fil mo wy mi. Fe sti wal
otwo rzy kon cert zes po łu LAO CHE
oraz wy bit ne go boś niac kie go re ży se ra
– EMI RA KU STU RI CY z zes po łem
The No Smo king Or che stra. W dniach
16-22 czer wca od bę dzie się prze gląd
fil mów KRZYSZ TO FA ZA NUS SIE -
GO oraz spot ka nie z oka zji 50-le cia
je go pra cy ar ty stycz nej. W ki nie
„Char lie” (szko ła mu zycz na) już od
16 czer wca pro jek cje fil mo we wszyst -
kich czę ści Har ry’e go Pot te ra.
W Płoc kiej Ga le rii Sztu ki wy sta wa
pla ka tu fil mo we go Ja ku ba Ero la (13-
29 czer wca). Atrak cją bę dzie tak że
kon cert mu zy ki Joh na Wil liam sa
(Gwiezd ne Woj ny, Har ry Pot ter, Park
Ju raj ski) w wy ko na niu Płoc kiej Or -
kie stry Sym fo nicz nej oraz nie dziel ny
kon cert tra dy cyj nej mu zy ki cel tyc kiej
w in ter pre ta cji ir lan dzkie go zes po łu
DER VISH (www.ci ne ma gic.pl).

27 czer wca, Cy gań ska Noc (pla ża
nad Wi słą): wy stą pią: VA SYL ŻA -
DAN oraz CY GAŃ SKI TE ATR MU -
ZYCZ NY RO MANS (Ukra i na), RUS -
SKA RO MA (Ro sja) oraz pol skie zes -
po ły, m.in. MI KLOSZ DE KI CZU RE -
JA Vio lin Vir tu o so & FA MI LY. Gos -
po da rzem wie czo ru jest Ar ty stycz ny
Zes pół Cy gań ski RO MEN.

6 lip ca, Let ni Fe sti wal Mu zycz ny
– ina u gu ra cja (sa la kon cer to wa Pań -
stwo wej Szko ły Mu zycz nej): Płoc ka
Or kie stra Sym fo nicz na za gra ra zem
z JO NEM LOR DEM (UK), by łym
kla wi szow cem zes po łu De ep Pur ple,
wir tu o zem or ga nów Ham mon da. 

11-12 lip ca, Reg ga e land (pla ża nad
Wi słą): trze ci fe sti wal mu zy ki reg gae.
Na trzech sce nach usy tu o wa nych na
nad wi ślań skiej pla ży wy stą pią: LIN -
TON KWE SI JOH NSON (Ja maj -
ka/Wlk. Bry ta nia), TO OTS & THE

MAY TALS (Ja maj ka), LA DY SAW
(Ja maj ka), COL LIE BUDDZ (Au -
stria), KNO WLED GE & WIS DOM
FA MI LY (Wlk. Bry ta nia/U SA) oraz

pol ska czo łów ka reg gae. Dla go ści
cam ping na te re nie fe sti wa lu. Bi le ty
po 30 zł. (www.reg ga e land.eu)

19 lip ca, Ka ba re ton (am fi te atr):
wy stą pią, m. in: KA BA RET POD
WYR WI GRO SZEM, KRZYSZ TOF
PIA SEC KI z zes po łem ŁOW CY B.,
OR KIE STRA MO RAL NE GO NIE -
PO KO JU, KA BA RET PA RA NIE -
NOR MAL NI, BA BE CZKI Z RO -
DZYN KIEM i pro wa dzą cy: TO -
MASZ JA CHI MEK. Bi le ty po 30 zł.

1-2 sier pnia, VI Fe sti wal Mu zy ki
Elek tro nicz nej AU DIO RI VER (pla -
ża nad Wi słą): przez dwa dni kon cer ty
i po ka zy di dżej skie na trzech sce nach,
na któ rych wy stą pi oko ło 50 ar ty stów,
m.in.: gru pa UN KLE, DA VE SE A -
MAN, LO CO DI CE, oraz ki no fe sti -
wa lo we. Bi le ty po 25 zł. 

14-17 sier pnia, Ry nek Sztu ki
(Sta ry Ry nek): jazz i te a try ulicz ne,
a na za koń cze nie każ de go dnia – po -
ka zy ki na ple ne ro we go. Zo ba czy my
m. in. TE ATR AKT, TE ATR WA -
GA BUN DA, TE ATR DE CA LA RES.
Wy stą pią tak że: MARC de CLI VE
(Wlk.Bry ta nia), JA RO SŁAW ŚMIE -
TA NA, WOJ CIECH KA RO LAK
i ADAM CZER WIŃ SKI oraz MA -
CIEJ MA LEŃ CZUK.

17 sier pnia, Kon cert zes po łu
„Śląsk” (Sta ry Ry nek): z oka zji 88

rocz ni cy Obro ny Płoc ka w 1920 ro ku
wiel ki kon cert Zes po łu Pieś ni i Tań -
ca „ŚLĄSK”. 

6 wrześ nia, III Płock Co ver Fe -
sti wal – Po że gna nie La ta (pla ża nad
Wi słą): roc ko we prze rób ki prze bo -
jów w wy ko na niu zes po łów co ve ro -
wych. Gwia zdy fe sti wa lu: zes pół
THE RION (Szwe cja). Bę dzie to je -
dy ny kon cert te go zes po łu na świe cie
w se zo nie 2008/2009. Wy stą pi tak że
wir tu oz gry na du dach – HE VIA
(Hisz pa nia). 

7 wrześ nia, Stu den cka Miss Pol -
ski (am fi te atr): fi nał wy bo rów naj -
pięk niej szej pol skiej stu den tki po raz
trze ci w Płoc ku. Im pre za bi le to wa na
(www.mis szin dek sem.pl).

15 wrześ nia, To ur de Po lo gne
(Sta ry Ry nek): start słyn ne go wy ści gu
ko lar skie go z udzia łem 19 ekip ze
świa to wej czo łów ki. Na dwie go dzi ny
przed star tem uro czy sta pre zen ta cja
ekip na Sta rym Ryn ku (www.lan gte -
am.web world.pl).

19-21 wrześ nia, RAJD OR LEN:
ko lej na run da Raj do wych Sa mo cho -
do wych Mi strzostw Pol ski, po raz
dru gi ro zgry wa na w Płoc ku i oko li -
cach (www.raj dor len.pl).

27 wrześ nia, KO LO RY NA DZIEI
(am fi te atr): wi do wi sko te a tral no–mu -
zycz ne o cha rak te rze edu ka cyj no–mo -
ty wa cyj nym z udzia łem czo łów ki pol -
skich so li stów. Wy stą pią m.in: EDY -
TA GEP PERT, GRA ŻY NA ŁO BA -
SZEW SKA, MA CIEJ MA LEŃ -
CZUK, JA NUSZ RA DEK, MA CIEJ
BAL CAR, RY SZARD WOL BACH
i zes pół HAR LEM, MA REK PIE -
KAR CZYK (TSA), GOS PEL CHO -
IR, ZES PÓŁ KA ME RAL NY PŁOC -
KIEJ OR KIE STRY SYM FO NICZ -
NEJ, tan ce rze ze szko ły IWO NY
PAV LO VIC. Im pre za bi le to wa na.

Kon cert zes po łu „Śląsk”, 17 sier pnia

Fe sti wa lo wy PŁOCK 2008

Wię cej in for ma cji: Płoc ki Oś -
ro dek Kul tu ry i Sztu ki (tel.
24/367 19 20) i Urząd Mia sta
Płoc ka (tel. 24/367 14 81). Za
zmia ny w har mo no gra mie re dak -
cja nie po no si od po wie dzial ność.
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Za gra ło wszyst ko. Każ dy naj drob niej szy
szcze gół: tekst, świat ło, dźwięk, mu zy ka,
ko stium, sce no gra fia i – prze de wszyst kim –
ak to rzy. Wiel ka w tym za słu ga Ma cie ja Ko -
wa lew skie go – mło de go i – jak się oka zu je
bez kom pro mi so we go – re ży se ra, a jed no -
cześ nie au to ra sztu ki. Ko wa lew ski za sły nął
z pi sa nia tek stów dla Te a tru Le gnic kie go,
tek stów, któ rych in sce ni za cja zwy kle koń -
czy ła się ar ty stycz nym i frek wen cyj nym
suk ce sem, m.in. „Bal la dy o Za ka cza wiu”
(wy pro du ko wa nej póź niej przez TVP). 

Słod ko – gorz ka hi sto ry ja

– Ten te atr da je du że moż li wo ści in sce -
ni za cyj ne. Bę dzie to na pew no pró ba po ka -
za nia moż li wo ści du żej sce ny – mó wił
o spek ta klu tuż przed je go pre mie rą re ży -
ser. – Ta sztu ka jest do pew ne go mo men tu
sen ty men tal nym po wro tem do dzie ciń stwa
wie lu Po la ków. Sen ty men tal na, ale nie sie -
lan ko wa, dość ko me dio wa i bar dzo fil mo -
wo po ka za na. Tekst pow stał w 2001 r. na
za mó wie nie te a tru w Le gni cy. Po „Bal la -
dzie o Za ka cza wiu” szu ka liś my ko lej ne go
te ma tu bli skie go ży ciu. Pier wot ny plan za -
kład, że by to by ło o Lesz ku Mil le rze. Jed -
nak jak za bra łem się do pra cy za u wa ży -
łem, że mój bo ha ter to dość re pre zen ta tyw -
ny typ dla po li ty ka w ogó le. Bo po li tyk to

za wód, któ ry zwy kle pro wa dzi do klę ski.
Spój rzmy na na szą sce nę po li tycz ną. Wię -
kszość ka rier koń czy się przed wcześ nie
i nie za we so ło. Zresz tą bar dzo nie wie lu
idzie do po li ty ki, bo osią gnę li już ty le, że
chcie li by tym co ma ją po dzie lić się ze spo -
łe czeń stwem. Ta ki jest smut ny obraz po li -
ty ki. Dziś móg łbym rzu cić bro ny na sce nę,
wpro wa dzić kil ka drob nych zmian i by ła by
to sztu ka o Lep pe rze.

Ja z ko lei po rzu cił bym po li tycz ne od nie -
sie nia, choć jest ich w spek ta klu spo ro i są

po ka za ne cie ka wie, kon cen tru jąc się na ty -
tu ło wej hi sto ryi. To opo wieść o cza sach,
któ re – mi mo ca łe go zła, ja kie im to wa rzy -
szy ło – wspo mi na się sen ty men tal nie, któ -
rych jed noz nacz nie po tę pić się nie da, bo
jed noz nacz ne nie by ły. Ko wa lew ski ma
dar opo wia da nia pro stych, za baw nych hi -
sto rii z ca łym skom pli ko wa nym kon tek -
stem hi sto rycz nym.

– Jed nak im da lej tym mniej śmiesz nie,
bar dziej sa mot nie. Im da lej w las tym
smut niej – jak do da je au tor. – Ja nie
chciał bym, że by wi dzo wie do brze się czu -
li. Chcę, że by też zro bi ło im się nie do brze.

Nie by wa ła pla stycz ność scen

– Jest to typ czło wie ka, któ ry trak tu je lu -
dzi przed mio to wo – mó wi o swo jej, ty tu ło -

wej ro li, Ma riusz Po go now ski. – Ży je, że -
by tyl ko mieć wła dzę. Od ra zu po lu bi łem tę
po stać, wsze dłem w nią, nie wzo ru jąc się
na ni kim. Faj nie się to gra. Jest du żo scen
cie ka wych ak tor sko; w jed nej pi je my wód -
kę, w dru giej je stem uwiel bia ny przez ko -
bie ty. Ciąg łe zmia ny jak w fil mie. Ta „fil -
mo wość” to ra czej nie by wa ła pla stycz ność
scen, jak by ro dem z te a trów ulicz nych,
w któ rych do mi nu je obraz i ruch (wszy scy
na praw dę mu szą się spo ro na bie gać). Po za
tym niez wy kła dba łość o szcze gó ły; ak to -
rzy wy stę pu ją w stro jach i fry zu rach z epo -
ki, na gry wa ją na pier wszy ma gne to fon
szpu lo wy „Me lo dia”, słu cha ją lam po we go
ra dia. Ca ło ści do peł nia cie ka wa mu zy ka
i wi zu a li za cje oraz pra ca świa teł. Nie ma
się jed nak co dzi wić, bo Ko wa lew ski przy -
wiózł do Płoc ka „za pra wio ny w bo jach”
zes pół. Ko stiu mo log Ka ta rzy na Le wiń ska
pra co wa ła z naj lep szy mi m.in. z Mar le e ną
Gor ris („Wich ry Ko ły my”), An drze jem
Waj dą („Ka tyń”), a w przy pad ku pro duk -
cji te a tral nych z Prze my sła wem Woj -
ciesz kiem („Dar kro om”) i Mał go rza tą
Szu mow ską („Ba da nia te re no we nad
ukra iń skim sek sem”). Re ży se rem świat ła
jest Piotr Ryb kow ski zwią za ny z ber liń -
skim te a trem Heb bel i mię dzy na ro do wy -
mi pro jek ta mi „Ja pan Now”. Pra co wał
m.in. nad spek ta klem „Op he rap ho lia” zes -
po łu Po god no w słyn nym wro cław skim
„Ca pi to lu”. A kom po zy tor Bar tosz Dzie -
dzic – ex -czło nek gru py Ro ta ry – jest rów -
nież pro du cen tem płyt Le cha Ja ner ki,
KLA TU czy Ewe li ny Flin ty. Dzię ki nim
obra zy z „Na u ti liu sa”, czy prze mó wie nie
Lud wi ka M. na tle ogrom ne go czer wo ne -
go ekra nu, na któ rym po ja wia ją się por tre -
ty Mar ksa, Sta li na, Hit le ra, Gier ka, Bin
La de na czy Mao Tse Tun ga na dłu go po -
zo sta ną w mo jej pa mię ci. 

Gra ak to rów

Po zo sta ną w pa mię ci prze de wszyst kim
dzię ki wspa nia łej grze płoc kich ak to rów,
wszyst kich, bez wy jąt ku. 

Wiel ki na kład pra cy wi dać cho ciaż by,
w dość skom pli ko wa nej, zbio ro wej sce nie
wi gi lij nej; bra wu ro wo za gra nej przez
płoc ki zes pół. Prze de wszyst kim świet ny
jest Ma rek Wal czak. Je go wu jek Zby nek
ba wi i hip no ty zu je. Sta ni sła wa Ru czaj –
na u czy ciel ka j. pol skie go w wy ko na niu
Ma gdy Kar bow skiej to praw dzi wy maj -
ster sztyk, po dob nie jak gra na przez nią ga -
dat li wa cio cia Lil ka. Mi strzow ski we
wszyst kich wcie le niach – za rów no ja ko
ru basz ny wu jek Mi siek, nie co de mo nicz -
ny Ro mu ald Si ła – pro fe sor elek troe ner ge -
ty ki czy cia po wa ty Lud wik W., elek tryk
i przy szły pre zy dent – jest Ja cek Mą ka.
Świet nie wy pa da Pio tra Ba ła ja ko
„chwiej ny” Ole an der K. Za dzi wia ją co do -
brze oglą da się też te a tral ną mło dzież –
zwłasz cza w po cząt ko wych sce nach
szkol nych i przed szkol nych. Tu wy bi ja się
prze de wszyst kim An na Bo ja ra (wcześ -
niej ja ko Al ber tyn ka w „Ope ret ce”). 

Bra wa na le żą się sa me mu Ma riu szo wi
Po go now skie mu, któ re go Lud wik to bar -
dzo krwi sta i wie lo bar wna po stać, wy bi ja -
ją ca się po nad pier wot ne za ło że nia hi sto -
ryi. Po go now ski uka zał tu typ tisc hne ro -
we go ho mo so vie ti cu sa, ni by śmiesz ne go,
ale tak na praw dę tra gicz ne go. 

Wszyst ko spra wia, że sztu kę Ko wa lew -
skie go, nie tyl ko war to, ale ko niecz nie na -
le ży zo ba czyć. Dla te go mam na dzie ję, że
kil ka ma jo wych przed sta wień to za led wie
ape ri tif, za po wiedź dłu gie go sce nicz ne go
ży cia w se zo nie 2008/2009. 

Ra do sław Ła ba rzew ski

Naj no wszy spek takl płoc kie go te a tru odu rza roz ma chem i praw dą pły ną cą ze sce ny. „Oby wa tel M.
– hi sto ry ja” to jed na z naj lep szych pro duk cji Dra ma tycz ne go ostat nich lat. 

Chcę, że by zro bi ło się wam nie do brze

8ma ja bib lio te ka rze ob cho dzi li swo je
świę to. W ogród ku MZOS przy Pla cu

Dą brow skie go spot ka li się pra cow ni cy
wszyst kich pla có wek Książ ni cy Płoc kiej
i go ście z za przy jaź nio nych bib lio tek.
Roz ma wia no o do ko na niach mi nio ne go
ro ku i pla nach na przy szłość.

Fak tem jest, że za wód bib lio te ka rza
w ostat nich la tach znacz nie się zmie nił
– nie tyl ko wy po ży cza książ ki i ewen tu -
al nie do ra dza co czy tać, ale co raz czę -
ściej jest ini cja to rem i re a li za to rem wie -
lu in nych dzia łań kul tu ral nych. A w te
mi nio ny rok był w Książ ni cy szcze gól -
nie bo ga ty.

War to przy pom nieć choć by in sce ni zo -
wa ne czy ta nie „We se la” na za koń cze nie
Ro ku Sta ni sła wa Wys piań skie go, czy
cykl im prez w ra mach ob cho dów 110.
rocz ni cy uro dzin Wła dy sła wa Bro niew -
skie go. W ra mach Płoc kich Pre mier Mie -
sią ca go ści liś my tu zy pol skiej li te ra tu ry
współ czes nej m.in. Lesz ka Dłu go sza, Jó -
ze fa He na, Woj cie cha Ku czo ka, Ste fa nię
Gro dzień ską, Wie sła wa My śliw skie go.

Ogrom nym po wo dze niem cie szy ły się
Płoc kie Spot ka nia z Hi sto rią Naj no wszą,
pro wa dzo ne przez pra cow ni ków In sty tu tu
Pa mię ci Na ro do wej. W su mie w 2007 ro -

ku płoc cy bib lio te ka rze zor ga ni zo wa li 79
im prez li te rac ko -ar ty stycz nych, 76 spot -
kań au tor skich, 222 po ga dan ki, 50 kon -
kur sów li te rac kich i pla stycz nych, 456

lek cji bib lio tecz nych, nie li cząc za jęć
w klu bach i świet li cach. Ze zbio rów bib -
lio tecz nych ko rzy sta sta le pra wie 40 ty się -
cy płoc czan.

Jak wy ni ka ze sta ty styk, przy go to wa -
nych przez Bib lio te kę m.st. War sza wy –
Bib lio te kę Głów ną Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go, Książ ni ca Płoc ka wraz z jej 14
fi lia mi ko lej ny rok by ła na I miej scu
w wo je wódz twie pod wzglę dem licz by
czy tel ni ków.

Za ten wy si łek rze szy bib lio te ka rzy
niek tó rzy z nich zo sta li w swo je świę to
wy róż nie ni. Na gro dy Pre zy den ta Płoc ka
otrzy ma ły: An na Woj cie chow ska -Szym -
bor ska z dzia łu in for ma cji bib lio gra ficz -
nej Książ ni cy, Iwo na Lesz czyń ska
z dzia łu gro ma dze nia i opra co wy wa nia
zbio rów, Ewa Ma cie jow ska z dzia łu
zbio rów au dio wi zu al nych, El żbie ta
Grze go rzew ska z dzia łu kom pu te ry za cji
i Mo ni ka Ostrow ska z Bib lio te ki dla
Dzie ci. Pięć osób otrzy ma ło dy plo my
Pre zy den ta, a 5 ko lej nych na gro dy dy -
rek to ra Książ ni cy Płoc kiej. (j)

Dzień Bib lio te ka rza i Bib lio tek

Ste fa nia Gro dzień ska i Ar tur An drus w Książ ni cy Płoc kiej 16 li sto pa da 2007 ro ku
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Kie dyś Ma riusz Po go now ski po wie -
dział, że nie za wa ha się zro bić wszyst -
kie go, je że li tyl ko znaj dzie czas, si ły
i wy star czy mu po my słów. Rze czy wi -
ście te go mu nie bra ku je. I choć nie za -
wsze do ce nia łem ubieg ło rocz ne sta ra nia
pro wa dzo nej przez nie go mło dzie ży
z pro jek tu „Te atr i ja”, cza sa mi je kry ty -
ku jąc, na dal wie rzę, że to co płoc ki ak -
tor i re ży ser ro bi ma sens. Właś nie roz -

po czął dru gi se zon edu ka cji te a tral nej z,
za ło żo nym przez sie bie, Sto wa rzy sze -
niem „Te atr Per Se”.

Edu ka cja te a tral na to pro ces 

– Oce niam ze szły se zon ja ko coś nie -
sa mo wi te go, zwłasz cza kie dy pa trzę ja -
kie przy jaź nie się za wią za ły po mię dzy

oso ba mi z róż nych szkół. Po za tym ja -
kieś 25 proc. osób jest rze czy wi ście
moc no za an ga żo wa nych w ten te atr.
Niek tó rzy chcą zda wać za rok do szko ły
te a tral nej. Wy da je mi się, że to wszyst ko
zro bi ło na nich bar dzo du że wra że nie –
pod su mo wu je płoc ki ak tor. – Po za tym
75 proc. mło dzie ży z ubieg ło rocz ne go
na bo ru na dal chce uczest ni czyć w pro -
jek cie. 

Nie wiem, jak da le ko po su nę liś my się
w te atr pro fe sjo nal ny, na ile w ogó le oni
ma ją po ję cie o roz kła dzie emo cjo nal -
nym na sce nie, o trzy ma niu ro li, ale po
niek tó rych wi dzę jak teraz bar dzo szyb -
ko re a li zu ją etiu dy. Wi dzę, jak du ża jest
róż ni ca mię dzy ni mi a oso ba mi, któ re
do pie ro co do nas przy szły. 

Po go now ski przyz na je, że ta ka edu -
ka cja te a tral na jest pro ce sem, któ ry po -
wi nien za cząć się w do mu.

– W wię kszo ści przy pad ków w ogó le
nie cho dzi się do te a tru z dzieć mi. Do te -
a tru cho dzi się ze szko łą. Lu dzie w ogó -
le nie ma ją po ję cia czym jest te atr, co
mo że ofe ro wać i ja kie po trze by mo że
zas po ka jać. Uczest ni cy war szta tów „Te -
atr i Ja” to po pro stu zwy kłe dzie cia ki.
Ja kieś dwie, trzy oso by – na 50 uczest ni -
ków – cho dzi ły z ro dzi ca mi do te a tru.
Ale ge ne ral nie to są ta kie dzie cia ki jak
ja. Ze mną ro dzi ce nie cho dzi li. Kie dy
do sta łem się do Gru py Te a tral nej DO -
KĄD uczy łem się kom plet nie od ze ra.
Oni też – tłu ma czy.

Dla te go, obok głów nych prac – nad
prze strze nią na sce nie, pra cy z par tne -
rem, za jęć dyk cyj nych – no wy se zon
przy no si no we za sa dy. 

– Te raz, kie dy ma my no we po miesz cze -
nia (piw ni ce w bu dyn ku przy ul. 
3 Ma ja 18 – przyp. red.), zmy wa my po -
dło gę przed roz po czę ciem za jęć. Prze bie -
ra my się w ko stiu my ro bo cze. Za bro nio ne
jest wcho dze nie w pry wat nych bu tach na
sa lę gdzie ćwi czy my, od te go jest tyl ko
gar de ro ba. Za czy na my po now nie kre o -
wać ro dzaj świę to ści, bo sce na dla lu dzi
te a tru do nie daw na by ła świę to ścią. Te -
raz tro sze czkę się to roz my ło. 

Wró cić do „do ką dów”

Dru ga edy cja war szta tów te a tral -
nych „Te atr i Ja”, dla nas wi dzów, za -

czyna się 30 ma ja pre mie rą na sce nie
off off (piw ni ca przy ul. 3 Ma ja 18).
„Tak Da le ko” to spek takl na pod sta -
wie „Bal lad i ro man sów” A. Mic kie -
wi cza. – Po pro stu spo do ba ły mi się te
bal la dy, ta kie strasz ne i mrocz ne, ty le
się w nich dzie je – mó wi od po wie -
dzial ny za tę pre mie rę Po go now ski.
– Chcę tro sze czkę wró cić do „do ką -
dów”. Chciał bym zro bić coś ta kie go
jak „Ca łe ży cie”, coś na za sa dzie gry
bez słów. My śla łem, że to bę dzie ta ki
trans na po waż nie, ale oka za ło się, że
ja chy ba nie po tra fię być po waż ny –
żar tu je płoc ki ak tor. Do ko lej nych
pre mier za an ga żo wał swo ich ko le -
gów: Przem ka Pa wlic kie go, Jac ka
Mą kę i Bo gu sła wa Kar bow skie go.
– Da łem im wol ną rę kę. Po wie dzia łem:
zrób cie coś z ty mi dzie cia ka mi tak, że by
oni się cze goś na u czy li, a wy sa mi
chcielibyście to zro bić. Nieważ ne, że
ma my ma łe środ ki, że sce no gra fii ze ro.
Niech bę dzie to ak tor ska „wy żyw ka”.
Je śli dla was bę dzie to coś zna czy ło, to
dla dzie cia ków tym bar dziej.

Dru gą pre mie rą, 6 czer wca, bę dą 
„t r o j a N – k i” – spek takl na pod sta -
wie au tor skiej adap ta cji dra ma tu Eu ry -
pi de sa wg J. P. Sar tre’a. 13 czer wca na
sce nie off off za go ści E. Io ne sco i je go
„Ku buś, czy li uleg łość”, a 23 czer wca
„Szept” – smut na hi sto ria ko bie ty, uka -
za na za po mo cą mu zy ki, ru chu i ge stu,
czy li te atr tań ca, któ ry zam knie pier -
wszy etap pro jek tu. Na stęp ny ru sza
cy klem war szta tów we wrześ niu.

Pro jekt zo stał do fi nan so wa ny ze
środ ków Urzę du Mia sta Płoc ka. Wię -
cej moż na zna leźć na stro nie
www.ploc kte atr.pl.

Ra do sław Ła ba rzew ski 

Uczest ni cy war szta tów „Te atr i Ja” to po pro stu zwy kłe dzie cia ki. Ja kieś dwie, trzy oso by – na 50
uczest ni ków – cho dzi ły z ro dzi ca mi do te a tru. Resz ta, tak jak ja, tylko ze szkołą.

Nie cho dzi się do te a tru z dzieć mi

Niek tó rzy re cen zen ci twier dzą, że
„Za ba wy pod ko cy kiem” są tak prze -
ła do wa ne po my sła mi, że star czy ło by
ich na wet na dwie sztu ki. Cie ka wy
jest już sam po mysł ob sa dze nia ak to -
rów w ro lach sym bo li zu ją cych róż ne
ele men ty pol sko ści. W dra ma cie wy -
stę pu je więc Orzeł – sym bol pań stwo -
wo ści, Bu rak, czy li ka rie ro wicz, Ja -
błon ka ja ko uko cha na oj czyz na,
przed sta wi ciel po dzie mia – Sro mot nik
oraz nie o kre ślo na ide o wo, po dą ża ją ca
za sta dem – Ku ra. Ak cja ut ka na jest
z hi sto rii Pol ski, szcze gól nie jej mo -
men tów naj bar dziej bo les nych; przez
cza sy oku pa cji, po wo jen nych wy sie -
dleń, po zor nej sta bi li za cji cza sów Go -
muł ki i upad ku ko mu niz mu. To już
czwar ta od sło na DKT w tym ro ku, na
któ rą za pra sza my 2 czer wca o godz.
19 do „Pie kieł ka” w Te a trze Dra ma -
tycz nym. Wstęp wol ny. (op. rł)

Po da nie hi sto rii Pol ski w no wo -
czes ny, poz ba wio ny pa to su spo sób
to rzecz trud na, ale nie nie wy ko -
nal na. Dy sku syj ny Klub Te a tral ny
za pra sza na „Za ba wy Pod Ko cy -
kiem” du e tu Pil grim -Ma jew ski.

Ja błon ka, 
Ku ra i Bu rak

Twój apa rat: a) jest ta ki sam od lat; b)
zmie niam go nie czę ściej niż raz na 12
mie się cy; c) zmie niam go 2, 3 ra zy do ro -
ku – to jed no z py tań fo no -te stu, na któ re
mło dzi lu dzie, ucz nio wie płoc kich gim na -
zjów od po wia da li. Spół dziel czy Dom Kul -
tu ry za pro sił ich na spot ka nie pro fi lak tycz -
ne pt. „Ja ki je stem”. Za miast nu dzić smęt -
ną po ga dan ką or ga ni za to rzy przy go to wa li
qu i zy fo cu so we i mul ti me dial ną pre zen ta -
cję oraz krót kie te sty w for mie za ba wy. 

Ca łość roz ło żo na by ła na dwa eta py.
Pier wsza część mia ła po ka zać nie ty le sku -
tek, ale przy czy ny uza leż nień, tj. za bu rze -
nia w ko mu ni ka cji mię dzy ludz kiej. – Dla -
te go tak sil ny na cisk zo stał po ło żo ny na
„ja”, na opi sa nie sa me go sie bie w kon tek -
ście ro dzi ny, gru py ró wieś ni czej i ota cza -
ją ce go świa ta, z je go po stę pem tech no lo -
gicz nym, nio są cym no we uza leż nie nia –
mó wi Eli za Ła ba rzew ska, in struk tor
z SDK, or ga ni za tor hap pe nin gu. – W spot -
ka niu jed nak bar dziej cho dzi ło o to, by
wcią gnąć mło dych w dy sku sje. Mło dzież
chęt nie wy po wia da ła się na te mat po jęć
przed sta wio nych w pre zen ta cji, cho ciaż
trud no ści spra wia ło im roz wi nię cie po jęć
do ty czą cych po zy tyw nych sfer ży cia, tj. ko -
mu ni ka cja, zro zu mie nie czy opie ka. Sa mi
wy szu ki wa li po zy tyw ne war to ści w ży ciu,

któ re poz wa la ją bu do wać włas ną toż sa -
mość i od kryć wzor ce oso bo wo ści, a tym
sa mym bu do wać po zy tyw ną po sta wę wo -
bec sie bie, lu dzi i świa ta. Na ko niec wszy -
scy wspól nie spi sa li ha sła do ty czą ce po zy -
tyw nych war to ści w ży ciu. Po za ję ciach
szkol nych mo gli je, we wska za nych miej -
scach wo kół SDK, po ma lo wać spray em.
To był dru gi etap. – Cho dzi ło nam o to,
aby mło dzież, nie z przy mu su lub po le ce -
nia na u czy cie la, ale z włas nej wo li i cie ka -
wo ści po ja wi ła się w na szym do mu kul tu -

ry, aby za koń czyć pro jekt – pod su mo wu je
au tor ka pro jek tu. Na gro dą, choć nie za po -
wie dzia ną, za udział w ostat nim eta pie by -
ły upo min ki – bi le ty do ki na i książ ki. 

Pro jekt, zor ga ni zo wa ny w dniach 14, 16
i 20 ma ja, zo stał do fi nan so wa ny przez
Wy dział Zdro wia i Spraw Spo łecz nych
Urzę du Mia sta Płoc ka.

Uwa ga! Na u czy cie le z płoc kich gim -
na zjów za in te re so wa ni udzia łem mło -
dzie ży w hap pe nin gu mo gą dzwo nić
pod nr tel. 024/ 263 35 60. (rł)

Uza leż nie nie to nie tyl ko nar ko ty ki czy al ko hol, ale rów nież te le fon ko mór ko wy. 80 proc. uczest ni -
ków ma jo we go hap pe nin gu w SDK oka za ło się być fo no ho li ka mi.

Pro fi lak ty ka bez przy mu su
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Je go naj no wszy to mik wier szy
– „Śpiew nik/Son gbo ok” – jest tro chę jak
wy kład z hi sto rii, hi sto rii roc ka prze de
wszyst kim. Coś po mię dzy au dy cją „Rock
and Roll – Hi sto ria po wszech na” z ra dio -
wej „Trój ki” a „Ka len da rzem Nie po ko ju
2008” – pro jek tem ar ty stycz nym Hu ber ta
Cze re po ka i Woj tka Ko co łow skie go. 

Be at Be a tus Be at les

W pod ty tu le au tor do da je „tran sla cje
mu zycz ne”. Co oczy wi ście, nie ma su ge -
ro wać, że au tor bę dzie tu do ko ny wał tłu -
ma czeń angiel skich tek stów. Tran sla cja
uży ta zo sta ła tu bar dziej w sen sie ma te ma -
tycz nym czy te o lo gicz nym. Cho dzi z jed -
nej stro ny o prze su nię cie zna czeń, kon tek -
stu, w któ rym utwo ry mu zycz ne pow sta -
wa ły, w kon tekst włas ne go do świad cze -

nia. Z dru giej stro ny jest to hołd od da ny
gi gan tom rock’n’rol la, prze klę tym świę -
tym psy cho de lii i pro gre sji, mu zy kom,
któ rzy two rzą este tycz ny wzo rzec au to ra
„Śpiew ni ka”. 

Do ro bek ata ku je nas niez li czo ną ilo -
ścią miejsc i sko ja rzeń, cy ta tów, do nie -
sień, od nie sień i za po ży czeń, co mo że
spa cy fi ko wać na wet naj bar dziej wy ro -
bio ne go czy tel ni ka. Każ dy no wy wą tek
wy ła zi z po przed nie go, do ko nu jąc de -
kom po zy cji słów na naj prost sze, naj -
mniej sze ele men ty po sia da ją ce ja kie kol -
wiek zna cze nie. W „VIR BE A TUS”
obok mu zycz nych przy pi sów do utwo -
rów: Ji ma Mor ri so na, The Be at les czy
Li zy Min nel li – po ja wia ją cych się za -
wsze pod ty tu łem, Do ro bek ukrył zna -
cze nie w sa mym ty tu le. Z jed nej stro ny
na wią zu je on do naz wy zes po łu z na ci -
skiem na mor fem „be at”, a z dru giej,
z pew no ścią, do „Be a tus vir” – psal mu
skom po no wa ne go przez H. M. Gó rec kie -
go dla Ja na Pa wła II. Vir be a tus mo że też
oz na czać czło wie ka szczę śli we go lub
bło go sła wio ne go, co w kon tek ście sa me -
go tek stu trak tu ją ce go o dość kon sum -
pcyj nym sty lu ży cia, two rzy cie ka wy ze -
staw. „Be at” jest tu więc wie loz nacz ny
i wie lo wąt ko wy; oz na cza tęt no, rytm,
„bi cie pia ny”, „pod bi ja nie ce ny”, „roz bi -
ja nie/ dia men to we go ban ku nie ba” oraz

bło gość, bło gą świę tość lub – nie ko -
niecz nie – bło go sła wio ną ra dość, kie dy
Do ro bek pi sze: be at/ be at/ be a tus/ vir be -
a tus/ sa moz wań czy pre zy dent/ glo bal nej
re pub li ki ma rzeń/ z in fla cyj ną wa lu tą
nies peł nień.

Cha ra szo/ hor ror show

Do ro bek „roz le wa” sło wa po kar tkach
swo je go „Śpiew ni ka”. Roz cią ga, ro zgry -
za i miaż dży. Jak by chciał je odrzeć
z for my, poz ba wić sen su, sku pia jąc się
je dy nie na czy stym dźwię ku ja ki mo że
z nich wy cis nąć. Wier sze zda ją się wy -
glą dać cza sem jak wa ria cje na za da ny te -
mat, cza sem jak im pro wi za cje, jak swo i -
sty jam ses sion, gdzie Ji mi Hen drix pły -
nie z dźwię kiem wi bru ją ce go Stra to ca -
ste ra za gło sem – pół ży we go – Ji ma
Mor ri so na.

Ta swo i sta de for ma cja, roz pad struk tu -
ry wier sza ma jed nak sens. W „Jak ściek”
pow sta łym w kon tek ście „The Ti me” flo -
y dów i „Cza su jak rze ka” Nie me na, Do -
ro bek sta ra się na przy kład otwo rzyć
płyn ną struk tu rę cza su, je go „cie kłość”,
„nie na ma cal ność” (ście ka/ prze cie ka/
wy cie ka/ wskroś/ w po przek/ w głąb/
ciek nie/ jak krztu szą cy się kran/ jak wo -
da/ li ke wa ter/ (wa ters).

Poe ta bez przesz kód prze mie rza
wskroś za rów no czas jak i prze strzeń tak
jak w wier szu „Wciąż do o ko ła” gdzie gi -
ta ro we ser pen ty ny Al vi na Lee/ pul su ją ce
od wiecz ną ener gią/ łą czą Sto ne hen ge
i Bi sku pin/ Gla ston bu ry i Tum Płoc ki/
Can ter bu ry i Gniez no/ Buc kin gham Pa -
la ce i Wa wel/ „Mar qu ee” i „Od No wę”/
w con ti nu um po na de po ko we go tran su.
W je go świe cie bez przesz kód spo ty kać
się mo gą Wła dy sław Bro niew ski z Eri -
ciem Bur do nem i Da vi dem Byr ne’em.

Kie dy po mi nie się ca ły eru dy cyj ny ba -
gaż li ry ki An drze ja Do rob ka moż na cie -
szyć się z sa mej żon gler ski słów i zna -
czeń, w któ rych au tor jest praw dzi wym
mi strzem. U nie go „czy sta” przy „ba rze
w wy so ko pro cen to wym nie bie” zmie nia
się w spi ry tus flat ubi vult (z łac. – duch
ob ja wia się tam, gdzie chce), a swoj sko
brzmią ce „cha ra szo” w zło wiesz cze
„hor ror show”. 

Pre zen ta cja to mi ku „Śpiew nik/Son gbo -
ok” za wie ra ją ce go 25 utwo rów od by ła się
w Płoc kim Oś rod ku Kul tu ry i Sztu ki 18
kwiet nia. Wier sze cie ka wie zin ter pre to -
wał Ja cek Mą ka. Sam au tor zad bał o opra -
wę mu zycz ną, pre zen tu jąc zgro ma dzo -
nym na gra nia au dio i vi deo z włas nej
i przy ja ciół je go pły to te ki. 

An drzej Do ro bek (rocz nik 1960),
płoc cza nin, jest ese i stą, pub li cy stą, tłu -
ma czem i poe tą oraz re dak to rem na -
czel nym ma ga zy nu ar ty stycz no -li te -
rac kie go „Go ści niec Sztu ki”. Sta le
współ pra cu je z JAZZ FO RUM i „Sy -
gna ła mi Płoc ki mi”. Naj no wszy to mik
– jak sam pod kre śla – jest owo cem za -
rów no je go pa sji poe tyc kich, jak i dłu -
go let niej dzia łal no ści na ni wie pub li -
cy sty ki mu zycz nej. (rł)

An drzej Do ro bek znów pa cy fi ku je nas niez li czo ną ilo ścią in for ma -
cji. Ale to, co po cząt ko wo prze ra ża, z cza sem sta je się wa lo rem. 

Son graj ter, 
czy li poe ta kon tek stu al ny 

Siw czyk bę dzie go ściem „Poe tyc kie go
Czer wca”, or ga ni zo wa ne go cy klicz nie
przez Sto wa rzy sze nie Au to rów Pol skich
– od dział w Płoc ku.

Obok gli wic kie go poe ty za pro sze nie
przy jął rów nież, obec ny przed ro kiem, Boh -
dan Za du ra – poe ta, pro za i ki, kry tyk li te rac -
ki, przez 25 lat zwią za ny z kwar tal ni kiem
„Ak cent”, a ostat nio – jako re dak tor na czel -
ny – z „Twór czo ścią”. Bę dzie też Ste fan Ża -
giel, poe ta z Cie cha no wa. Płock ob ja wi się
prze de wszyst kim w oso bach: Ma cie ja
Wło dar czy ka i Ma gdy Smo liń skiej. 

O Siw czy ku 10 lat te mu mó wi ło się, że
jest poe tyc kim gło sem po ko le nia MTV.
Ko lej ne to mi ki – „Emil i my” (1999), „Da -
ne dni” (2001), „Wier sze dla pa lą cych”
(2001), „Zda nia z tre ścią” (2003), „W pań -
stwie środ ka” (2005), „Cen trum lik wi da cji
szkód” (2008) – ugrun to wa ły je go miej sce
na li rycz nej ma pie. Choć poe zja Siw czy ka
okre śla na jest czę sto przez kry ty ków ja ko
niez ro zu mia ła i her me tycz na. 

Ka rol Ma li szew ski – ślą ski poe ta, pro za -
ik, kry tyk li te rac ki (no mi no wa ny w 2007 r.
do na gro dy li te rac kiej Ni ke za tom szki ców
kry tycz nych „Roz pro szo ne gło sy”) – uwa -
ża, że Siw czyk „za czął ewo lu o wać w za ska -
ku ją co włas nym kie run ku, za czął two rzyć
coś bar dzo osob ne go, jak by mar gi nal ne go
i out si der skie go. Te go wła ści wie po tak du -
żym ta len cie na le ża ło się spo dzie wać”.

Po dob ną her me tycz ność moż na „za rzu -
cić” poe zji Mać ka Wło dar czy ka, któ ry tak
jak Siw czyk lu bi tro pić róż ne go ro dza ju ję -
zy ko we gry, wszę dzie szu ka pod wój ne go
sen su, zde rza ze so bą obra zy, prze ci wień -
stwa. Obu łą czy jesz cze jed no. W 1999 ro -
ku Siw czyk z du żym po wo dze niem za grał
głów ną ro lę w fil mie Le cha Ma jew skie go
po świę co nemu kul to we mu pol skie mu poe -

cie -sa mo bój cy Ra fa ło wi Wo ja czko wi. Dla
Mać ka Wło dar czy ka od Wo ja czka za czął
się je go ro mans z poe zją, któ ry prze ro dził
się w trwa ły i nie ro zer wal ny zwią zek. Płoc -
ki poe ta za pre zen tu je za pew ne naj no wsze
wier sze z to mi ku „Po bun cie”, któ ry ma się
wkrót ce uka zać.

Na spot ka nie z wszyst ki mi poe ta mi,
w imie niu SAP, za pra sza my 11 czer wca
ok. godz. 17 do Spół dziel czego Do mu
Kul tu ry. (rł)

De biu to wał w 1995 ro ku to mem „Dzi kie dzie ci”. W 1999 za grał
ty tu ło wą ro lę w fil mie Le cha Ma jew skie go „Wo ja czek”. Krzysz -
tof Siw czyk przy je dzie do Płoc ka 11 czer wca.

Gry ję zy ko we 

An drzej Do ro bek i Ja cek Mą ka na spot ka -
niu au tor skim w Płoc kim Oś rod ku Kul tu ry
i Sztu ki
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Ry su nek pal cem
Na sto le mię dzy klu czem a kost ką

mag gi
na ma lo wa ła cu krem pu drem

Bo ga tyl ko dla sie bie
Wsze dłem do kuch ni Ona ci cho

zdmuch nę ła Bo ga ze sto łu
na wy pa sto wa ne li no le um

a pal ce da ła mi do ob li za nia
Mo je oczy zam knę ły się na tych -

miast
jak cen tral ny za mek i w ustach

po czu łem
Je go cia ło i smak

K. Siw czyk

W Księ gar ni Li te rac kiej przy ul. Ko le -
gial nej 13 zor ga ni zo wa no w ma ju dru gi już
wie czór poe tyc ki, tym ra zem z udzia łem
Wan dy Go łę biew skiej, Wło dzi mie rza
Wiech no, An ny Wło chow skiej z Li szy na
i Ali cji Wiś niew skiej. Spot ka nie, za ty tu ło -
wa ne „Ma ry nar ski groch z ka pu stą”, po -
świę co ne by ło głów nie utwo rom zwią za -
nym z Wi słą, choć praw dzi we go bi go su
tak że nie za bra kło. Sce no gra fię wie czo ru
two rzy ły tak że wi śla ne rek wi zy ty m.in. ga -
lo wy mun dur ka pi tań ski, czap ki ma ry nar -

skie, ta lerz z pa ro stat ku „Tra u gutt”, al bu my
ze zdję cia mi.

Bo ha te rem wszyst kich utwo rów by ła Wi -
sła, wciąż in spi ru ją ca wie lu twór ców i zwią -
za ne z nią pięk no przy ro dy. Szcze gól nie
wie le do po wie dze nia o kró lo wej pol skich
rzek miał W. Wiech no, któ ry przez wie le lat
pły wał po Wi śle na ho low ni kach i lo do ła -
ma czu. Wspo mi na no tak że pa ro sta tek „Tra -
u gutt”, z któ re go po zo sta ły tyl ko 2 bocz ne
ko ła i dwie „ło pa ty” przy rzu ca ją ce wo dę.
Ele men ty te ma ją być czę ścią pom ni ka że -
glu gi śró dlą do wej, któ re go bu do wa pla no -
wa na jest w Ka zi mie rzu Dol nym. (j)

Poe zja w księ gar ni
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Au tor ka po pu lar nych ksią żek dla
dzie ci i mło dzie ży udo wad nia ła
w „Cho tom ku” – bib lio te ce dla dzie ci
jej imie nia, że przy jem niej ży je się wier -
szem niż pro zą. Na każ dą oka zję moż na
zna leźć rym, a kie dy nas znu dzi zmie nić
na in ny, np. za miast „kot ków dwóch”
w naj słyn niej szej ko ły san ce mo gą być
„dwa aut ka”. – Kie dyś cza so pis mo
„Kuch nia” po pro si ło mnie o pro sty
prze pis, któ ry mog ło by wy ko nać dziec -
ko. Po my śla łam o za pie kan ce ziem nia -
cza nej, ale nie by ła bym so bą, gdy bym
się po da ła go w pro stej for mie – śmia ła
au tor ka. Tak pow sta ła za baw na Za pie -
kan ka – Ry mo wan ka. 

Pa tron ka Bib lio te ki Dla Dzie ci przy -
je cha ła do Płoc ka na „Uli cę Pa ni Cho -
tom skiej”, pod czas któ rej zo stał roz -
strzy gnię ty kon kur su pla stycz ny na
„Por tret Pa ni Cho tom skiej”. Do Cho -
tom ka spły nę ło w su mie 166 prac. Ko -

mi sja kon kur so wa wy bra ła kil ka na ście.
Wy róż nie nia pi sar ki otrzy ma li: Ali cja
Przy byl ska z Przed szko la nr 21 i Pa tryk
Błasz czak z Pol sko -A me ry kań skie go
Przed szko la. 

Dzie ci przy go to wy wa ły też in sce ni za -
cje na pod sta wie tek stów, pio se nek
i wier szy Cho tom skiej. Au tor ka re wan -
żo wa ła się ko ły san ka mi i opo wie ścia mi.
Mó wi ła, np. o czym bę dzie jej naj bliż sza
książ ka. – Pi szę książ ki o przy sło wiach
pol skich, bo lu dzie ich nie zna ją al bo za -
po mi na ją, a prze de wszyst kim bar dzo
brzyd ko mó wią po pol sku – tłu ma czy ła
au tor ka. – A wy, wie cie, np. co zna czy po -
wie dze nie „Oj, masz ba bo pla cek”. Dzie -
ci chęt nie od po wia da ły: „to zna czy, że jej
nie wy szedł, bo da ła za du żo mą ki”, „za
ma ło ja jek”. Naj bar dziej Wan dzie Cho -
tom skiej spo do ba ła się od po wiedź jed ne -
go chłop ca, któ ry po wie dział: „bo, za
bar dzo prze pie czy ła”. (rł)

„Za pie kan ka ra po wan ka rap, rap, rap/ jak ziem nia ki ugo tu jesz,
no żyk łap, łap, łap” – ry mo wa ła na spot ka niu z płoc ki mi przed -
szko la ka mi Wan da Cho tom ska

Bo za bar dzo prze pie czy łaZa spra wą wy sta wy ba ti ku El mi ry Se it -
A me to vej w To wa rzy stwie Na u ko wym
Płoc kim (8 ma ja) spot ka ły się te go wie czo -
ra dwie kul tu ry: ta tar ska i in do ne zyj ska.
Ma lar ka w swych pra cach po łą czy ła ja waj -
ską tech ni kę de ko ra cji z krym ski mi wzo ra -
mi. Sa ma nie mog ła przy je chać do Płoc ka,
ale w roz mo wie te le fo nicz nej z Sym fe ro po -
lem (gdzie miesz ka) opo wia da ła o swo jej
fa scy na cji ba ti kiem, rocz nym sty pen dium
na wy dzia le ma lar stwa w war szaw skiej
ASP i... po go dzie na Kry mie.

W krym skie kli ma ty wpro wa dził ze bra -
nych ak tor Ma riusz Po go now ski, re cy tu jąc
„So na ty krym skie” Ada ma Mic kie wi cza
i Kur tmol la Ab dul ga niy ev, au ten tycz ny Ta -
tar krym ski, któ ry w Pol sce stu dio wał so -
cjo lo gię, a te raz przy go to wu je się do obro -
ny dok to ra tu. Pięk ną pol szczyz ną (z nie co
mięk kim ak cen tem) opo wia dał o tra gicz nej
hi sto rii Ta ta rów, nie gdyś po tęż ne go cha na -
tu na sty ku Wscho du i Za cho du ze sto li cą
w Bak czy sa ra ju, a dziś nie wiel kiej gru py
et nicz nej (oko ło 200 ty się cy), pró bu ją cej
za cho wać, a ra czej odzy skać swe ko rze nie. 

Upa dek Ta ta rów krym skich roz po czął
się w 1783 ro ku, gdy Krym za ję ła Ro sja.
Osta tecz ny cios na stą pił 18 ma ja 1944 ro -
ku, gdy wła dza ra dziec ka de por to wa ła resz -
tki Ta ta rów w głąb Azji i na Sy be rię. Dzień
ten jest dla tej lud no ści dniem ża ło by. Do -
pie ro w koń cu lat 90. krym skim Ta ta rom
poz wo lo no wra cać do zie mi oj czy stej. Tyl -
ko w 14 szko łach w tym re jo nie uczy się ję -
zy ka ta tar skie go, ale ja ko ję zy ka ob ce go –
urzę do wym i wy kła do wym jest ro syj ski.

Po wo li odra dza się ta tar skie rze mio sło:
haft, ju bi ler stwo, ka let nic two, gar ncar stwo.

Na za koń cze nie spot ka nia przy rod ni cze
bo gac two Kry mu i in ne atrak cje, ja kie spot -
kać moż na w tym re jo nie, za pre zen to wa ło
biu ro po dró ży „bez Kre sy”, za pra sza jąc do
zwie dza nia Jał ty, car skich pa ła ców, skal ne -
go mia sta Eski -Ker men i wy po czyn ku nad
Mo rzem Czar nym. EJ

* ba tik – wschod nio -a zja tyc ki spo sób
bar wie nia tka nin, sto so wa ny głów nie na Ja -
wie. Po le ga na ry so wa niu wzo rów wo -
skiem na gę sto tka nej tka ni nie ba weł nia nej
lub jed wa biu. Uży wa się do te go pędz la,
pa ty czka, szpa tuł ki. Miej sca po kry te go rą -
cym wo skiem po za nu rze niu tka ni ny w ką -
pie li bar wią cej po zo sta ją jas ne. Czyn ność
moż na wie lo krot nie pow ta rzać, a dzię ki
prze ni ka niu bar wni ka przez ry sy, pow sta łe
przy krzep nię ciu wo sku we wzo rze pow sta -
ją cha rak te ry stycz ne dla ba ti ku żył ko wa nia.

W ka wia ren ce „Pod ró żą wia trów”

Krym ski ba tik*

Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie „Ci vi tas
Chri stia na” – Od dział Miej ski w Płoc ku
po raz trzy dzie sty czwar ty og ła sza
Ogól no pol ski Kon kurs Poe tyc ki „Je -
sien na Chry zan te ma”. Adre so wa ny jest
do au to rów, któ rzy jesz cze nie ukoń czy -
li 30 ro ku ży cia – zrze szo nych lub nie
zrze szo nych w sto wa rzy sze niach, klu -
bach i związ kach twór czych.

1. Uczest ni cy pro sze ni są o nad sy ła -
nie ze sta wu 5 wier szy w 3 eg zem pla -
rzach, opa trzo nych go dłem. Te ma ty ka
do wol na. Tek sty nie mo gą być wcześ -
niej pub li ko wa ne i na gra dza ne w in nych
kon kur sach. 

2. W osob nej ko per cie, opa trzo nej
tym sa mym, co pra ce kon kur so we go -
dłem, na le ży po dać imię, naz wi sko,
adres, te le fon, da tę uro dzin oraz krót ką
no tę bio gra ficz ną.

3. Na de sła ne ze sta wy wier szy oce ni
ju ry, po wo ła ne przez or ga ni za to rów,
w skład któ re go wej dą: kry ty cy, poe ci,
przed sta wi cie le or ga ni za to ra, la u re a ci
po przed nich edy cji kon kur su.

4. Au to rzy
na gro dzo nych
i wy róż nio nych
wier szy zo sta -
ną po wia do -
mie ni li stow nie
o ter mi nie wrę cze nia
na gród pie nięż nych i wy róż nień.

5. Or ga ni za to rzy za strze ga ją so bie
pra wo do nie od płat nej pub li ka cji na gro -
dzo nych i wy róż nio nych wier szy.

Spe cjal na na gro da przyz na na bę dzie
za de biut au to ro wi, któ ry nie prze kro -
czył jesz cze 30 lat i jest przed de biu tem
książ ko wym (ka te go ria – de biut na le ży
zaz na czyć przy go dle au to ra).

Do dat ko wych in for ma cji udzie la se -
kre ta riat kon kur su, tel. 024 262 85 29.

Pra ce kon kur so we moż na nad sy łać
do 15 paź dzier ni ka na adres: Ka to lic -
kie Sto wa rzy sze nie „Ci vi tas Chri stia -
na”, ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 11, lok.
21, 09-400 Płock z do pi skiem na ko per -
cie „Je sien na Chry zan te ma”

Opr. (j)

Je sien na Chry zan te ma

MP nr 13 w przed sta wie niu „Af ry ka”
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W związ ku z 20-le ciem par tner stwa
Płoc ka i Dar mstadt (Niem cy) w Płoc kim
Oś rod ku Kul tu ry i Sztu ki na ro dził się po -
mysł zor ga ni zo wa nia wspól nej wy sta wy
zdjęć fo to gra fa z Dar mstadt i fo to gra fa
z Płoc ka. Na wy sta wie za pre zen to wa ne
zo sta ną zdję cia Płoc ka wy ko na ne przez
Gottfrie da Sche el-Häfe le (Dar mstadt)
oraz zdję cia Dar mstadt wy ko na ne przez
Pio tra Hej ke (Płock). 

W ma ju br. go ści liś my w Płoc ku Got-
tfrie da Sche el-Häfe le, któ ry pod czas ty -
god nio we go po by tu miał oka zję nie tyl ko
zo ba czyć na sze mia sto, poz nać je go hi sto -
rię, ale rów nież wy ko nać licz ne zdję cia. 

Nie miec ki fo to graf uro dził się w 1949 r.
Stu dio wał ger ma ni sty kę i so cjo lo gię we
Fran kfur cie. W Dar mstadt miesz ka od
1986 ro ku. Od 6 lat jest człon kiem Klu bu
Fo to gra ficz ne go w Dar mstadt, a od 1,5 ro -
ku je go prze wod ni czą cym. 

– Ro bi łem zdję cia w mło do ści. Po tem
by ła dłu ga przer wa. Do fo to gra fo wa nia
po wró ci łem przed ok. 20 la ty, kie dy uro -
dził się nasz syn. Zdję cia ro bię w mo im
cza sie wol nym” – G. Sche el-Häfe le 

Z ko lei w czer wcu br. Piotr Hej ke
z Płoc ka spę dzi ty dzień w Dar mstadt. Na
wy ko na nych przez nie go zdję ciach zo ba -
czy my to mia sto i je go miesz kań ców, wi -
dzia ne ocza mi płoc cza ni na. 

Piotr Hej ke uro dził się w 1960 r.

w War sza wie. Ukoń czył Stu dium Sztu ki
Fil mo wej i Tech nik Te le wi zyj nych w To -
ru niu. Jest człon kiem Płoc kie go To wa rzy -
stwa Fo to gra ficz ne go im. A. Ma cie szy.
Od kil ku lat zwią za ny jest z Płoc kiem,
rów nież za wo do wo, obec nie pra cu je w re -
dak cji „Ży cia Płoc ka”. 

Efekt pra cy obu fo to gra fów obej rzeć
bę dzie moż na w Do mu Dar mstadt na
wy sta wie pt. „Mój Płock, mo je Dar -
mstadt”, któ rej otwar cie z udzia łem obu
fo to gra fów za pla no wa ne jest na 5 sier -
pnia. Ta sa ma wy sta wa zo sta nie na stęp -
nie za pre zen to wa na w Dar mstadt pod
ko niec 2008 ro ku. Opr. (j)

W obiek ty wie są sia dów

Gottfried Sche el-Häfe le (z le wej) i Piotr
Hej ke przed Do mem Dar mstadt. 
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Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na koń czy
se zon 2007/2008 kon cer tem pt. „Mi strzo -
wie ba tu ty” 13 czer wca. 

Do sa li kon cer to wej przy ul. Ko le gial nej
za pro si ła na ten dzień Je rze go Mak sy miu -
ka, któ ry po pro wa dzi or kie strę i skrzy pa -
czkę Aga tę Szym czew ską. W ich wy ko na -
niu usły szy my uwer tu rę do ope ry „Don
Gio van ni” W.A. Mo zar ta, Kon cert skrzyp -
co wy g-moll op. 26 M. Bru cha i IV Sym fo -
nię f-moll op. 36 P. Czaj kow skie go.

Po czą tek kon cer tu o godz. 19. W bi le ty
(25 i 30 zł) moż na za o pa trzyć się moż na
w ka sie POS przy ul. Biel skiej 9/11 lub
w skle pie mu zycz nym Har fa przy ul. Ko le -
gial nej 1. Re zer wa cja in ter ne to wa
www.po sor kie stra.pl

Aga ta 
Szym czew ska 
uro dzi ła się
w 1985 ro ku
w Ko sza li nie. Jest
ab sol wen tką Zes -
po łu Pań stwo -
wych Szkół Mu -
zycz nych im.
Gra ży ny Ba ce -

wicz w Ko sza li nie, Aka de mii Mu zycz nej
w Poz na niu oraz Hoch schu le für Mu sik
und The a ter w Ha no we rze.

W 2006 ro ku zdo by ła I na gro dę na
XIII Mię dzy na ro do wym Kon kur sie
Skrzyp co wym im. Hen ry ka Wie niaw -
skie go w Poz na niu. Wcześ niej zdo by wa -
ła na gro dy w kon kur sach w Ka na dzie,
Niem czech, Au strii i Ro sji, a tak że
w wie lu ogól no pol skich kon kur sach.
Wy stę po wa ła w wie lu eu ro pej skich sa -
lach kon cer to wych m.in. we Fran cji,
Szwaj ca rii, An glii, Au strii, Ho lan dii,
Niem czech, Wło szech, Fin lan dii. Jest
sty pen dyst ką Kra jo we go Fun du szu na
rzecz Dzie ci, zdo byw czy nią Pasz por tu
Po li ty ki, Na gro dy TVP Kul tu ra oraz Fry -
de ry ka 2006.

Je rzy 
Mak sy miuk 
po cho dzi z Grod -
na. W Pań stwo wej
Wyż szej Szko le
M u  z y c z  n e j
w War sza wie
ukoń czył ko lej no:
for te pian w kla sie
Je rze go Le fel da,

kom po zy cję w kla sie Pio tra Per kow skie go
i dy ry gen tu rę u Bo gu sła wa Ma de ya.

W ro ku 1961 zdo był I na gro dę na Ogól -
no pol skim Kon kur sie Pia ni stycz nym im.
Igna ce go Ja na Pa de rew skie go w Byd gosz -
czy, ale pia ni sty kę po rzu cił na rzecz dy ry -
gen tu ry. W 1972 ro ku za ło żył Pol ską Or -
kie strę Ka me ral ną uz na ną przez wie lu kry -
ty ków za jed ną z naj lep szych or kiestr na
świe cie. Pod je go ba tu tą POK kon cer to wa -
ła w ta kich sa lach jak Car ne gie Hall, Lon -
don Proms, Wie ner Fe re in. 

W ro ku 1975 Mak sy miuk zo stał pier -
wszym dy ry gen tem WOSPR-u. La ta 1983-
1991 to okres owoc ne go sze fo wa nia BBC
Scot tish Sym pho ny Or che stra. Ty tuł Con -
duc tor La u re a te przyz na ny ar ty ście jest wy ra -
zem uz na nia dla je go osią gnięć w BBC SSO. 

Na swym kon cie pol ski dy ry gent ma
kon cer ty z tak zna ny mi or kie stra mi jak:
Lon don Sym pho ny Or che stra, Lon don
Phil har mo nic Or che stra, Phil har mo nia Or -
che stra, Or che stre Na tio nal de Fran ce, To -
kyo Me tro po li tan Sym pho ny Or che stra,
En sem ble Or che stral de Pa ris. W róż nych
kra jach ar ty sta do ko nał pra wy ko nań ok.
200 współ czes nych utwo rów, na grał po nad
100 płyt, m.in. dla EMI (13 płyt), Hy pe rio -
nu, Na xo sa. 

W Lon dy nie przyz na no mu na gro dę Gra -
mop ho ne Award – ”Best Con cer to of the
Ye ar” (1992) za ”The Con fes sion of Iso bel
Gow die” Ja me sa Mac mil la na, otrzy mał też
na gro dę Hy pe rio nu za kon cer ty for te pia no -
we Med tne ra. 

Strath cly de Uni ver si ty w Glas gow uho -
no ro wał go ty tu łem dok to ra ho no ris ca u sa.
Jest jed nym z dwóch ar ty stów, któ rym do -
tych czas przyz na no pre sti żo wy zło ty me dal
za po pu la ry zo wa nie mu zy ki Ed war da El ga -
ra. W ro ku 1990 Je rzy Mak sy miuk roz po -
czął współ pra cę z En glish Na tio nal Ope ra,
gdzie po pro wa dził pre mie ro we przed sta -
wie nie ”Don Gio van ni” i ”Fle der ma us”. 

Mak sy miuk jest też kom po zy to rem
(mu zy ka sym fo nicz na, kom po zy cje ka me -
ral ne, ba let, pieś ni, mu zy ka fil mo wa).
Ostat nio na pi sa ne kom po zy cje to m.in.
ora to rium „Ar bor vi tae” (2003), cykl pieś -
ni „Czer wo ny księ życ” (2004), „Szep ty
i krzyk ma rzeń” – utwór na wio lon cze lę
i or kie strę ka me ral ną (2005)”, „Czte ry ko -
lo ry”- kon cert na dwo je skrzy piec i or kie -
strę ka me ral ną (2006), „Już czas zdej mo -
wać ko ra le” – cykl pieś ni (2007). Opr. (j)

Or kie stra na za koń cze nie se zo nu

Szym czew ska i Mak sy miuk

Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na im.
Wi tol da Lu to sław skie go za pra sza na
kon cer ty „W świe cie baj ki”, bę dą ce pod -
su mo wa niem ca ło rocz ne go cy klu au dy -
cji umu zy kal nia ją cych w miej skich
przed szko lach. 

Od po nad 10 lat mu zy cy or kie stry
uczą dzie ci wraż li wo ści na mu zy kę i jej
od bió r. Pro gra mem ob ję te są wszyst kie
dzie ci 5- i 6-let nie. Za pro sze nie do sa li
kon cer to wej i uczest ni cze nie w kon cer -
cie z udzia łem ca łej or kie stry sym fo -
nicz nej jest dla naj młod szych słu cha czy
wiel kim prze ży ciem, a dla nas waż nym
ele men tem w edu ka cji mło de go po ko le -
nia słu cha czy. 

Kon cer ty od bę dą się w dniu 5 czer -
wca /czwar tek/ w sa li kon cer to wej przy
ul. Ko le gial nej 23 o godz. 9.30 i 11. 

Ze spe cjal nym pro gra mem wy stą pi
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na pod ba tu -
tą Ja na Wal czyń skie go, kon cert po pro -
wa dzi,,cio cia” An na Piór kow ska, a w
pro gra mie mu zy ka z lu bia nych i po pu -
lar nych ba jek, m.in.: „Shrek”, „Wład ca
Pier ście ni”,,,Pięk na i Be stia”,,,Król
Lew”, „Smer fy”, „Bo lek i Lo lek”, „Kot
Fi le mon”, „Przy gód kil ka wrób la Ćwir -
ka”, „Miś Usza tek”. 

Pod czas kon cer tu wrę czo ne zo sta ną na -
gro dy dla wy róż nio nych przed szko la ków.

POS

Kon cer ty dla przed szko la ków

Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa Na -
ro do we go przyz na ło Płoc kiej Or kie stry
Sym fo nicz nej do ta cję w ra mach pro gra mu
ope ra cyj ne go „Me ce nat” na re a li za cję
przed sięw zię cia pn. „Po pra wa fun kcjo no -
wa nia in fra struk tu ry i wy po sa że nia POS po -
przez roz bu do wa nie in stru men ta rium i za -
kup sa mo cho du” w wy so ko ści 117.591 zł.

Po wyż sza kwo ta sta no wi 50 % wy dat -
ków, któ re Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na
za mie rza w tym ro ku przez na czyć na za kup
in stru men tów, w szcze gól no ści dę tych
drew nia nych, per ku syj nych oraz kla we sy nu.

Jed no cześ nie de cy zją Mi ni stra Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go w ra mach pro -
gra mu ope ra cyj ne go „Pro mo cja twór czo -
ści” przyz na ne zo sta ło do fi nan so wa nie
w wy so ko ści 25.000 zł na re a li za cję X Let -
nie go Fe sti wa lu Mu zycz ne go, or ga ni zo wa -
ne go przez Płoc ką Or kie strę Sym fo nicz ną,
któ ry w tym ro ku roz pocz nie się 6 lip ca
i bę dzie obej mo wał 10 kon cer tów w okre -
sie wa ka cyj nym tj. w lip cu i sier pniu. Kon -
cer ty od by wać się bę dą m.in. na Sta rym
Ryn ku, w Mu ze um Ma zo wiec kim, ba zy li -
ce ka te dral nej, ko ście le św. Bar tło mie ja. (j)

Do ta cje dla or kie stry

Chór chło pię cy Pu e ri Can to res Plo -
cen ses w cią gu dzie się cio le cia dzia łal -
no ści roz wi nął się nie o mal w wie lo -
bran żo wy agre gat ar ty stycz ny, pro duk -
tyw ny na gra nio wo i kon cer to wo oraz
do ce nia ny w ska li mię dzy na ro do wej
(ostat nio II miej sce na kon kur sie mu -

zy ki sa kral nej w Mosk wie). Trzy la ta
te mu wzbo ga cił się o żeń ską fi lię
w po sta ci Pu e al lae Can ta nes Plo cen -
ses, sam, z uwa gi na nie uch ron ny up -
ływ cza su, zmie nia jąc toż sa mość na
„chło pię co -mę ską”. 21 kwiet nia br.
w sa li kon cer to wej płoc kiej PSM, za -
pre zen to wał się we wszel kich moż li -
wych wa rian tach, tak że w po sta ci
„mie sza nej” i „dzie cię cej” (ma ło let ni
kan dy da ci i kan dy dat ki do chó ru), wy -
ko nu jąc głów nie pol ski re per tu ar
współ czes ny (m. in. Mo ja pios nka II

Jó ze fa Świ dra do pa mięt ne go wier sza
Nor wi da).

Głów ną atrak cją wie czo ru oka zał się
wszak że kon cert dzie cię ce go chó ru Ra -
du ga (po pol sku „tę cza”) z Mosk wy,
pod dy rek cją Je ka tie ri ny Du na je wej i z
to wa rzy sze niem Ta tia ny Mir li ny (for -
te pian) oraz Wa le rii Ba ły bier di ny (flet,
asy stent dy ry gen ta). Dla tej pier wszej
nie był to zresz tą de biut w Płoc ku (w
mar cu ub.r. wy stą pi ła na dzie dziń cu
Mu ze um Ma zo wiec kie go, ja ko akom -
pa nia tor ka chó ru dzie cię ce go mo -
skiew skiej Szko ły Mu zycz no -Chó ral -
nej „Ra dost”). Ra du ga jest chó rem
dzia ła ją cym przy tej sa mej in sty tu cji
i mo że też dla te go za pre zen to wa ła po -
dob nie po my śla ny pro gram, odz na cza -
ją cy się róż no rod no ścią opra co wań
wo kal no -in stru men tal nych (chór, gło sy
so lo we plus chór z to wa rzy sze niem
jed ne go al bo dwóch in stru men tów)
oraz atrak cja mi cho re o gra ficz no -dra -
ma tur gicz ny mi. Wro dzo na mu zy kal -
ność, bez poś red niość i wdzięk ma ło let -
nich ar ty stów z Mosk wy wzbu dzi ły uz -
na nie płoc kiej pub licz no ści, a je praw -
dzi wy en tu zjazm – za koń cze nie pro -
gra mu, wy peł nio ne go utwo ra mi z po -
pu lar ne go re per tu a ru ro syj skiej mu zy ki
lu do wej i współ czes nej, z za ska ku ją -
cym do dat kiem w po sta ci Ave Ma ria,
od śpie wa ną po pol sku pio sen ką Za gó -
ra mi, za la sa mi.

W na stęp nych dniach chó ral na tę cza
po ja wi się mię dzy in ny mi nad Ło wi -
czem, Czę sto cho wą i Kra ko wem. ad

CHÓ RAL NA TĘ CZA NAD PŁOC KIEM
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W Ljub lja nie (Sło we nia) na prze ło -
mie kwiet nia i ma ja trwa ły spor to we
zma ga nia spor to wych dru żyn sa le zjań -
skich SA LOS. Uczest ni czy ło w nich
1500 re pre zen tan tów 14 państw: Au -
strii, Bel gii, Boś ni i Her ce go wi ny,
Czech, Chor wa cji, Hisz pa nii, Nie miec,
Pol ski, Por tu ga lii, Ser bii, Sło wa cji, Sło -
we nii, Ukra i ny i Włoch. Z Pol ski do
Ljub lja ny po je cha ło 290 spor tow ców
z lo kal nych sto wa rzy szeń SA LOS m.in.
w Czę sto cho wie, Kra ko wie, Lub li nie,
Ło dzi, Szcze ci nie, Płoc ku.

Pol ska re pre zen ta cja wy pa dła bar dzo
do brze, zdo by wa jąc 14 me da li: 4 zło te,
5 srebr nych i 5 brą zo wych. Zna czą cy
udział w tym suk ce sie ma ją płoc cza nie,
któ rzy przy wie źli ze Sło we nii 2 zło te i 1
srebr ny me dal. Oka za ło się, że Płock
wy sta wił naj lep szą dru ży nę siat ka rzy
(chłop cy star si) i naj lep szy zes pół ko -
szy ka rek (dziew czę ta star sze). Dziew -
czę ta młod sze też spi sa ły się w ko szy -
ków ce zna ko mi cie, zdo by wa jąc II miej -
sce, a naj młod sza chło pię ca dru ży na tur -
nie ju siat ków ki upla so wa ła się na V
miej scu. Tre ne ra mi i wspó ła u to ra mi
tych suk ce sów są: Ja cek Ła zo wy, Prze -
my sław Chu dzic ki, Ire ne usz Ja siń ski
i Krzysz tof Ga jew ski. Człon ka mi płoc -

kiej re pre zen ta cji by li ucz nio wie: Zes -
po łu Szkół nr 2, Zes po łu Szkół Sa mo -
rzą do wych z Za wi dza, „Ja giel lon ki”,
„Ma ła cho wian ki”, IV i V L.O.

Igrzy ska roz po czę ły się uro czy stą mszą
św. od pra wio ną przez ar cy bi sku pa Ljub -
lja ny Aloj ze go Ura na, a w trak cie ich
trwa nia spor tow cy zna le źli czas na zwie -
dza nie pięk nych grot w Po stoj nie oraz
spot ka nia z bur mi strzem mia sta -gos po da -
rza oraz am ba sa do ra mi państw uczest ni -
czą cych w igrzy skach. W Ljub lja nie od -
by ło się też po sie dze nie za rzą du Po lis por -
ti ve Gio va ni le Sa le sia ne In ter na zio na le,
na któ rym usta lo no m.in. że ko lej ne, ju bi -
le u szo we igrzy ska od bę dą się w cen trum
przy go to wań olim pij skich w Li gna no
Sab bia dor no ko ło We ne cji (Wło chy).

Płoc ka 60-oso bo wa re pre zen ta cja
SA LOS-u z pre ze sem Woj cie chem Ry -
gal skim i głów nym or ga ni za to rem wy -
ja zdu ks. An drze jem Kur to ze „Sta ni sła -
wów ki” dzię ku je spon so rom, któ rzy
umoż li wili wy jazd na igrzy ska: Mar -
szał ko wi Wo je wódz twa Ma zo wiec kie -
go, Pre zy den to wi Mia sta Płoc ka, fir -
mom: BEM, Pon zio, TV Pol sat, Cen tro -
most, Le vi Stra uss, Wek tra, Fun da cji
Or len -Dar ser ca i Ban ko wi Spół dziel -
cze mu Ma zo wsze. Opr. (j)

XIX Świa to we Igrzy ska Mło dzie ży Sa le zjań skiej

Z trze ma me da la mi

Ma low ni cza oko li ca i sło necz na po -
go da przy wi ta ły uczest ni ków VI Bie gu
Naf to we go w Gor li cach. Do ry wa li za cji
za wod ni cy przy stą pi li o go dzi nie 15 na
dy stan sach 5 km, 10 km oraz 21,097
km. Uroz ma i co ny kra jo braz od sło nił
swo je pięk no. Tra sa z wie lo ma dłu gi mi
pod bie ga mi i zbie ga mi przez Be ski dy
do ła twych nie na le ża ła. 

W ra mach pół ma ra to nu ro ze gra ne zo -
sta ły II Mi strzo stwa Pol ski bran ży naf to -
wej, ga zow ni czej i pa li wo wej. Płoc ką fir -
mę Ba sell Or len Po ly o le fins re pre zen to -
wał Prze my sław Gi żyń ski, któ ry za mel -
do wał się na me cie z cza sem
1h15min31sek. uzy sku jąc tym sa mym
ty tuł Mi strza Pol ski, wy prze dza jąc dru -
gie go na li nii me ty za wod ni ka o 6 mi nut. 

W rów no le gle ro zgry wa nym bie gu na
dy stan sie 10 km na trze cim stop niu po -
dium sta nę ła płoc czan ka Ka ro li na Bo ro -
wiak uzy sku jąc czas 46 min.57sek. (j)

Naf cia rze na start

dokończenie ze str. 9
Nie dziel ne spot ka nie, moż na po wie -

dzieć, roz strzy gnę ło się już przed przer wą.
Prze wa ga 5 bra mek, ja ką Wi sła zdo by ła po
30 mi nu tach gry, usta wi ła ko rzyst nie dru gą
od sło nę te go wi do wi ska w któ rej zes pół
Bo gda na Za ją czkow skie go kon tro lo wał
wy nik. Osta tecz nie wy gra na 28:20 usta li ła
stan me da lo wej ry wa li za cji na 2:2 i prze -
dłu ży ła na dzie je na koń co wy suk ces. 

Ostat nia od sło na te go bo ju obu zes po łów
od by ła się w lu biń skiej ha li, a ra czej sa li
gim na stycz nej, po nie waż 560 miejsc na
try bu nach nie kwa li fi ku je te go obiek tu do
mia na obiek tu wi do wi sko wo – spor to we go.
Płoc cy za wod ni cy przez ca ły ty dzień, po -
prze dza ją cy to de cy du ją ce star cie, za pew -
nia li, że są mak sy mal nie zmo bi li zo wa ni
i nie ma mo wy o ja kich kol wiek pot knię -
ciach – zło to przy je dzie do Płoc ka. I sło wa
do trzy ma li. 

Na plac gry wy bie gli pew ni swe go i w
za sa dzie tyl ko przez pier wsze 20 mi nut
Zag łę bie by ło dla nich rów no rzęd nym ry -
wa lem. Po tem fe sti wal strze lec ki Iwa na
Pro ni na i zna ko mi te pa ra dy w bram ce An -
drze ja Mar szał ka oraz per fek cyj na gra ca -
łe go zes po łu na każ dej po zy cji do pro wa -
dza ły do sza łu ra do ści płoc kich ki bi ców,
któ rzy ob ser wo wa li ten po je dy nek na te le -
bi mie przed Te a trem Dra ma tycz nym.
W pew nym mo men cie róż ni ca wy no si ła 9
bra mek i na kil ka na ście mi nut przed koń -
cem me czu by ło jas ne, że ta kiej prze wa gi
nie da się roz trwo nić. Lu bi nia nie sta ra li się
jesz cze odra biać stra ty, ale by li umie jęt nie
pow strzy my wa ni i kon tro wa ni przez gra -
czy z Płoc ka. Po tem już tyl ko strza ły kor -
ków od szam pa na i de ko ra cja Mi strzów
Pol ski se zo nu 2007/2008. 

Kie dy opa dły już pier wsze emo cje przy -
szedł czas na roz wa ża nia o przy szło ści. Ty -
tuł mi strza Pol ski poz wo li Wi śle wy stą pić
w eu ro pej skiej Li dze Mi strzów. Ocze ki wa -
nia są nie co wię ksze niż zwy kle. Wło da rze
płoc kie go klu bu za po wia da ją wal kę przy -
naj mniej o wyj ście z gru py tych eli tar nych
ro zgry wek. Wia do mo jed nak, że przy ta -
kich ape ty tach nie obę dzie się bez wzmoc -
nień zes po łu. Po sa da tre ne ra Bo gda na Za ją -
czkow skie go po ta kim suk ce sie wy da je się
ra czej nie za gro żo na, choć już po ja wi ły się
spe ku la cje na te mat ob ję cia te go sta no wi -

ska przez obec ne go se lek cjo ne ra re pre zen -
ta cji Pol ski Bo gda na Wen tę. Ca łą spra wę
de men tu je za rów no sam Wen ta jak i dy rek -
tor spor to wy Wi sły Ma rek Wit kow ski. 

Suk ces z pew no ścią cie szy wszyst kich,
ale w pa mię ci po zo sta ją tak że dość czę ste
wpad ki z ni żej no to wa ny mi ry wa la mi. Na
pew no do dru ży ny do łą czą gra cze, któ rzy
wzmoc nią jej si łę ata ku. Pro wa dzo ne są
roz mo wy z ro zgry wa ją cym An dre jem
Fro ło wo wem, któ ry obec nie jest gra czem
Ka u sti ka Woł go grad i ma im po nu ją ce wa -
run ki fi zycz ne (205 cm i 116 kg). We dług
wi ce pre ze sa Wi sły Grze go rza Kę piń skie -
go ko niecz ne bę dzie tak że ob sa dze nie po -
zy cji bram ka rza. Ma to na pew no zwią zek
z wa ha nia mi An drze ja Mar szał ka na te -
mat za koń cze nia spor to wej ka rie ry. Po -
ten cjal nym kan dy da tem na tę po zy cję jest
bram karz re pre zen ta cji Da nii Lar sen Mor -
ten Se ier (193 cm, 99 kg). Trwa ją tak że

za a wan so wa ne roz mo wy z jesz cze jed -
nym za wod ni kiem na po zy cję ro zgry wa -
ją ce go, ale je go naz wi sko owia ne jest na
ra zie ta jem ni cą. 

„Wiel kie pla ny w ma łej ha li” – ta ki mi
sło wa mi kwi tu ją ki bi ce do nie sie nia z klu -
bu. I nie moż na nad tym prob le mem prze -
cho dzić obo jęt nie. Płoc ki szczy pior niak
do star cza od 19 lat re gu lar nie co rok me -
da li mi strzostw Pol ski se nio rów oraz niez -
li czo ne tro fea grup mło dzie żo wych. Jest
to chy ba naj lep sza kar ta prze tar go wa i za -
ra zem ar gu ment w dy sku sji nad bu do wą
obiek tu spor to we go z praw dzi we go zda -
rze nia, któ re go nie trze ba bę dzie się wsty -
dzić przy oka zji tran smi sji te le wi zyj nych.

Piotr No wic ki

Wi sła na tro nie

In ter fe rie Zag łę bie Lu bin – Wi sła
Płock 23:27 (10:15) 

Zag łę bie: Mal cher, Cov tun – Orz -
łow ski, Stan kie wicz 1, Nie doś piał 5,
Gór niak 4, Ste czek, Tom czak 3, Pa -
weł Adam czak, Koz łow ski 2, Obru -
sie wicz 5, Anu szew ski 3, Kie li ba

Wi sła: Wi cha ry, Mar sza łek – Nie -
dziel ski 4, Nat, Pro nin 8, Pa luch 4,
Kup tel 2, Wusz ter 4, Świe rad 1, Zo -
ło teń ko 2, Ra do je vić 2, Rum niak,
Ma le sa.
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Ir lan dzkie mia sto Cork by ło gos po da -
rzem te go rocz nych Mi strzostw Eu ro py
Se nio rów, ju nio rów i ka de tów w Ta ek -
won do In ter na tio nal w for mu łach wal ki
prze ry wa nej i ciąg łej, ukła dów for mal -
nych tra dy cyj nych, ukła dów otwar tych
do wol nych oraz tech nik spe cjal nych.

W tym naj waż niej szym eu ro pej skim,
me ga tur nie ju wy star to wa ło bli sko 1000
za wod ni ków i za wod ni czek, bę dą cych
przed sta wi cie la mi 22 państw. Ka drę na -
ro do wą Pol ski re pre zen to wa ło czter na -
ście osób (3 ko bie ty i 11 męż czyzn),
w tym za wod nik z Płoc ka – Piotr Ma -
ślan ka, na co dzień in struk tor, pro wa -
dzą cy za ję cia w klu bie LKS „Pun cher”
Płock i wciąż czyn ny za wod nik.

Piotr wy star to wał w for mu le walk
prze ry wa nych do któ rej przy go to wy wał
się przez ostat nie dwa mie sią ce, tra fia -
jąc bez błęd nie na ME ze szczy tem for -
my. Wy stą pił w ka te go rii wa go wej
mid dle we ight (72-80kg), w któ rej star -
to wa ło 14 za wod ni ków. Sto czył czte ry
emo cjo nu ją ce wal ki z za wod ni ka mi re -
pre zen tu ją cy mi Ir lan dię (gos po darz im -
pre zy), Ho lan dię, Wiel ką Bry ta nię, i Ir -
lan dię Pół noc ną, wszyst kie roz strzy ga -
jąc na swo ją ko rzyść. Tym sa mym zdo -
był zło ty me dal i ty tuł Mi strza Eu ro py. 

Pier wszy w hi sto rii Płoc ka eu ro pej ski
me dal Pio tra Ma ślan ki w tej dy scy pli nie

spor tu w tak pre sti żo wych za wo dach na
sta rym kon ty nen cie jest naj wię kszym
suk ce sem za wod ni ka, zna ne go do tych -
czas głów nie z suk ce sów na are nie kra -
jo wej w współ za wod nic twie w kick -bo -
xin gu i ta ek won do. War to przy pom nieć,
że za wod nik ten jest sze ścio krot nym
me da li stą. Obec nie jest stu den tem ostat -
nie go se me stru stu diów ma gi ster skich
o spe cjal no ści: Edu ka cja dla bez pie -
czeń stwa RP w SWPW w Płoc ku. Mis-
trz Eu ro py pod kre śla że start w za wo -
dach oraz przy go to wa nia nie by ły by
moż li we bez po mo cy fir my „hen czke
Bu dow nic two”. opr. (j)

PKN OR LEN roz po czął no wą ak cję
pro mo cyj ną „Za graj my Ra zem!”. Wy -
star czy zro bić za ku py na sta cjach OR -
LEN i ze brać pro mo cyj ne na klej ki, by
stać się po sia da czem sym bo lu eu ro pej -
skie go fut bo lu. 

Ze bra nie kom ple tu 13 na kle jek upo -
waż nia uczest ni ka pro mo cji do otrzy ma -
nia na gro dy gwa ran to wa nej – mi strzow -
skiej pił ki noż nej. Pro mo cja trwa do 6 lip -
ca lub do wy czer pa nia za pa sów na kle jek.

Jak zdo być na klej ki? Otrzy ma my je za:
– jed no ra zo wy za kup mi ni mum 20 li -

trów do wol ne go pa li wa (w tym LPG) =
1 na klej ka

– jed no ra zo wy za kup mi ni mum 40 li -
trów do wol ne go pa li wa (w tym LPG) =
2 na klej ki
– jed no ra zo wy za kup pro duk tów

w skle pie lub usług za mi ni mum lub po -
wy żej 20 zł = 1 na klej ka.

Ak cja „Za graj my Ra zem” włą czo na
zo sta ła rów nież do ofer ty pro gra mu VI -
TAY. Po sia da cze kar ty mo gą wy mie -
nić zbie ra ne pun kty na na gro dę spe cjal -
ną – mar ko wą ko szul kę re pre zen ta cji
na ro do wej.

Szcze gó ło wy re gu la min kon kur su do -
stęp ny jest m.in. na stro nie www.or len.pl

Biu ro Pra so we PKN OR LEN

„Za graj my ra zem!” w Eu ro 2008

Na po dium w Cork – drugi od le wej Piotr
Ma ślan ka

Mistrz Eu ro py Ta ek won do
Od 3 do 7 czer wca br. na kor tach WI -

SŁY w Płoc ku zo sta nie ro ze gra na wiel -
ka im pre za te ni so wa – XIV OR LEN PO -
LISH OPEN ka te go rii ITF2 z pu lą na -
gród 12.000 USD. 

Do płoc kie go tur nie ju zgło szo no 79
za wod ni ków z 15 kra jów: USA, Au stra -
lii, Szwe cji, Fran cji, Chi le, Pe ru, Nie -
miec, Wiel kiej Bry ta nii, Hisz pa nii,
Czech, Ja po nii, RPA, Ro sji, No wej Ze -
lan dii i Pol ski. 

Z nu me rem 1 w grze sin glo wej męż -
czyzn roz sta wio ny bę dzie Ta de usz Kru -

szel nic ki (SKS Kon stan cin – Je zior na
– poz. 9 w świa to wym ran kin gu WTR),
z nu me rem 2 – Ste fan Ol sson (Szwe cja,
10 WTR), z nu me rem 3 – Jon Ryd berg
(USA, 11 WTR), z nu me rem 4 – Pe ter
Wik strom (Szwe cja, 13 WTR). 

Z nu me rem 1 w grze sin glo wej ko biet
bę dzie star to wa ła Agniesz ka Bar tczak
(LOB Wro cław, 14 WTR), z nu me rem 2
– Beth Ar no ult -Rit tha ler (USA, 16 WTR),
z nu me rem 3 – Ka ith lyn Ver fu erth (USA,
18 WTR), z nu me rem 4 – Ka tha ri na Kru -
ger (Niem cy, 19 WTR). W. Ch.

Mię dzy na ro do wy te nis na wóz kach

W ma ju, przy pięk nej sło necz nej po go -
dzie, za wod ni czki i za wod ni cy Płoc kie go
To wa rzy stwa Wio ślar skie go już po raz 126.
za i na u gu ro wa li se zon wio ślar ski. Mło dzi cy
i ju nio rzy zgro ma dze ni na tej uro czy sto ści
z wiel ką po wa gą, a za ra zem ra do ścią ob ser -
wo wa li wcią gnię cie na maszt fla gi klu bo -
wej. Po tem głos za brał pre zes Grze gorz
Stel lak. Obok ofi cjal ne go prze mó wie nia,
otwie ra ją ce go se zon nie za bra kło wąt ku

zwią za ne go z sie dzi bą klu bu, któ ra od wie -
lu lat do ma ga się dość grun tow ne go re mon -
tu. Stel lak pod kre ślił tak że zna ko mi tą
współ pra cę z wła dza mi mia sta. Po dzię ko -
wał tak że płoc kim fir mom, któ re wspie ra ją
płoc kie wio ślar stwo. Dzię ki nim ma już nie -
ba wem pow stać pro fe sjo nal ny tor do za wo -

dów na za le wie So bót ka. Chwi lę póź niej
wi ce pre zy dent Piotr Ku be ra za pew nił
wszyst kich ze bra nych, że są już pla ny re -
mon to we przy sta ni wio ślar skiej i otwar cie
ko lej ne go se zo nu po win no od być się już
w ba zie god nej olim pij czy ków. A za tem
naj bliż sza przy szłość płoc kich wio seł ry su -
je się w ra dos nych ko lo rach. 

Po czą tek se zo nu na wo dzie to tak że oka -
zja do wrę cze nia kó łek olim pij skich mło -
dym adep tom te go mor der cze go, a za ra -
zem wi do wi sko we go spor tu. W tym ro ku
pier wsze kół ko do sta ło 12 za wod ni ków,
dru gie aż 17, a trze cie 2 za wod ni ków, któ -
rzy ma ją już na swo im kon cie star ty w za -
wo dach ran gi mi strzow skiej. Po czę ści ofi -
cjal nej kil ku dzie się ciu za wod ni ków uda ło
się do pob li skich klu bo wych han ga rów, by
przy go to wać ło dzie do tra dy cyj nych pier -
wszych za wo dów, ma ją cych cha rak ter ra -
czej po ka zo wy. 

Wśród zgro ma dzo nych na star cie za wod -
ni ków za bra kło na szych naj bar dziej zna -
nych wio śla rzy: Pio tra Bu chal skie go i Bo -
gda na Za lew skie go. Płoc cza nie prze by wa li
w tym cza sie na za wo dach Pu cha ru Świa ta
w Mo na chium, gdzie wraz z sze ścio ma in -
ny mi za wod ni ka mi star to wa li w po pu lar nej
„ósem ce”. Nie osią gnę li wpraw dzie osza ła -
mia ją ce go wy ni ku, a do te go w re zul ta cie
zo sta li zdysk wa li fi ko wa ni za zbyt lek ką
łódź, ale te go rocz nym ce lem są prze cież
Igrzy ska Olim pij skie i ca ła resz ta jest tyl ko
pew ną for mą przy go to wań. PN

Wio śla rze na start

Za wod nik MMKS „Ju trzen ka” Płock Pa -
tryk Cie chom ski po wró cił z Ogól no pol -
skiej Olim pia dy Mło dzie ży w ju do z brą zo -
wym me da lem w wa dze 66 kg. Za wo dy od -
by ły się 25-27 kwiet nia w Gło go wie.

W dro dze do me da lu Pa tryk wy gry wał
z prze ciw ni ka mi o rok star szy mi od sie -
bie i po sia da ją cy mi wyż szy sto pień wta -
jem ni cze nia. Wal kę o me dal wy grał
przez ip pon – rzu tem po świę ce nia, zwa -
nym to moe -na ge z za wod ni kiem WKS
Gwar dia War sza wa. Tak więc Pa tryk po
raz dru gi w swo jej krót kiej ka rie rze sta -
nął na po dium im pre zy o ran dze mi -
strzostw Pol ski (w ubieg łym ro ku był
zło tym me da li stą w mło dzi kach). Jest
ucz niem Gim na zjum nr 1 w Go styni nie,
ju do upra wia od 6 lat pod okiem tre ne ra
Woj cie cha Pu dli ka. Po sia da zie lo ny pas

(3 kyu) i przy go to wu je się do eg za mi nu
na wyż szy sto pień.

Po tym suk ce sie Patr tyk na sta łe wej -
dzie w skład ka dry ju nio rów i bę dzie
szko lić się na obo zach w Szczyr ku i Za ko -
pa nem. (j)

Po now nie na po dium

18 ma ja w ra mach Po wia to wych Bie -
gów Prze ła jo wych w Łąc ku od był się
mi ni ma ra ton na dy stan sie 8000 me -
trów.W ka te go rii męż czyzn zwy cię żył
uty tu ło wa ny ma ra toń czyk Sła wo mir
Ką piń ski przed Prze my sła wem Gi żyń -
skim i Ar tu rem Ka miń skim. Wśród ko -
biet zde cy do wa ne zwy cię stwo od nio sła
Ka ro li na Bo ro wiak.

Tra sa bie gu wio dła głów nie duk ta mi
leś ny mi ob fi tu ją cy mi w licz ne pod bie gi.
Na zdję ciu czo ło wi za wod ni cy bie gu
(od le wej): Prze my sław Gi żyń ski, Sła -
wo mir Ką piń ski, Ar tur Ka miń ski, Ka ro -
li na Bo ro wiak. P. G.

Minimaraton
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Wy sta wę w gma chu Szko ły Na uk Tech -
nicz nych i Spo łecz nych PW przy ul. Łu ka -
sie wi cza zor ga ni zo wa ło Pol skie Sto wa rzy -
sze nie Fil mu Na u ko we go. Mi ni mu ze um to
część pro jek tu „Edu ka cja mło dzie ży stu -
den ckiej w za kre sie fil mu i tech nik pa ra fil -
mo wych ja ko lo kal na od po wiedź na wyz -
wa nia cy wi li za cji”. Pro jekt kwo tą pra wie
16 ty się cy zło tych w I edy cji kon kur su
wspar ła Fun da cja „Fun dusz Gran to wy dla
Płoc ka”. A II edy cja kon kur su prze nie sie
mi ni mu ze um w świat wir tu al ny. Sto wa rzy -
sze nie bo wiem otrzy ma ło 5,5 ty sią ca zło -
tych na pro gram pt. „Film na u ko wy i tech -
ni ki po krew ne ja ko waż ny lo kal ny ele ment
tran sfor ma cji do spo łe czeń stwa wie dzy –
edu ka cja mło dzie ży stu den ckiej i szkol nej”.

Wy sta wę oglą dać moż na w jed nej z sal
dy dak tycz nych Po li tech ni ki. Tu też moż na
zor ga ni zo wać lek cje np. z in for ma ty ki - mó -
wi Ma riusz Por tal ski, ko or dy na tor pro jek tu.
Ucz nio wie wte dy nie tyl ko z książ ki do wie -
dzą się, jak kie dyś wy glą da ły kom pu te ry.
Naj star sze, ja kie moż na zo ba czyć w mi ni -
mu ze um po cho dzą bo wiem z lat 70-tych.
Wśród ek spo na tów któ re naj bar dziej so bie
ce nią twór cy, jest ze staw ka set vi deo z lat
1975-1977. Są to bo wiem pier wsze na gra -

ne w Pol sce (po za Te le wi zją Pol ską) te le a -
u dy cje! Nie moż na ich, nie ste ty, wy świet -
lić, gdyż nie dzia ła ża den ze sprzę tów
z tam te go okre su. W ra mach gran tu przyz -
na ne go przez Fun da cję uda ło się prze nieść
ich treść na DVD.

Dzię ki pie nią dzom z Fun du szu Gran to -
we go w I edy cji kon kur su dla stu den tów
zor ga ni zo wa no ple ner fil mo wy na Ma zu -
rach. Je go efekt to 3 go dzi ny ujęć fil mo -
wych i dwa fil my. I.T.

Co to jest su wak lo ga ryt micz ny, jak kie dyś wy glą da ły kom pu te ry i jak li czy ły na
li czy dłach na sze ma my i bab cie? To wszyst ko na jed nej wy sta wie...

Film na u ko wy i nie tyl ko
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Wię cej ko rzy ści z ko gu ta
wy sia du ją ce go jaj ka 
niż z mał żeń stwa ze złą
ko bie tą.

(przy sło wie abi syń skie)

Słup ki ze świat ła mi od bla sko wy mi
skonstruowano w 1934 roku

Gdy bry tyj ski wy na laz ca Per -
cy Shaw pro wa dząc sa mo chód
w gę stej mgle, spo strzegł od bi -
ja ją ce świat ła ref lek to rów. Za -
ha mo wał, aby nie prze je chać
ko ta i do piero wów czas uświa -
do mił so bie, że te błysz czą ce
oczy ura to wa ły mu ży cie. Gdy -
by nie za ha mo wał, sto czył by się
w prze paść. To do świad cze nie
na su nę ło mu po mysł skon stru o -
wa nia dro go wych świa teł od bla -
sko wych. 

wiecie, że...Czy

Nie co dzien na uro czy stość mia ła
miej sce 16 ma ja w sie dzi bie Dzie ci
Płoc ka. W sa li zgro ma dzi ła się część
zes po łu, wkro czy li ry ce rze i dwór ki.
Z głoś ni ków do biegł tę tent ko pyt i po -
tem ksią żę Bo le sław Krzy wo u sty za -
po wie dział, że ru sza na ko lej ną wy -
pra wę.

Jej bo ha te rem był Ma rian Wilk, pa -
sjo nat hi sto rii na sze go mia sta, po my sło -
daw ca i nie stru dzo ny orę dow nik bu do -
wy na Pla cu Na ru to wi cza pom ni ka
Krzy wo u ste go. 

Jak mó wio no pod czas te go spot ka nia,
po mysł upa mięt nie nia w ta ki spo sób
naj sław niej sze go płoc cza ni na zgła szał
już wie le lat te mu Jan Pli sko, po tem
Kon stan ty Bo le sta Mo dliń ski, po woj nie
Sta ni sław Chrza now ski i Wa cław Mil -
ke. Jed nak że do pie ro Ma ria no wi Wil ko -
wi uda się praw do po dob nie (jest og ło -
szo ny kon kurs na pro jekt mo nu men tu)

rzecz do pro wa dzić do koń ca. Ta ką na -
dzie ję wy ra ża li wszy scy ze bra ni.

– Wsze la kie za słu gi na wzglę dzie ma -
jąc, miecz ten na pa mięć wal ki ja ką to czył
Mu wrę cza my, by w bo ju nie usta wał, ho -
no ru i praw dy zaw żdy bro nił — z ty mi
sło wa mi przed sta wi cie le Płoc kiej Dru ży -
ny Kusz ni czej wrę czy li bar dzo wzru szo -
ne mu, świe żo pa so wa ne mu, ry ce rzo wi
ksią żę cy miecz. Dzię ku jąc kusz ni kom,
Dzie ciom Płoc ka za pięk ny pro gram, sta -
no wią cy opra wę ar ty stycz ną wie czo ru
oraz pocz to wi sztan da ro we mu Płoc kie go
Uni wer sy te tu Lu do we go za zasz czyt ja ki
go spot kał Ma rian Wilk przy rzekł, że nie
bę dzie usta wał w dzia ła niach, mo gą cych
przys pie szyć bu do wę pom ni ka.

Gra tu lu jąc bo ha te ro wi wie czo ru wy -
róż nie nia, sta ro sta płoc ki Mi chał Bosz -
ko cy to wał Al ber ta Ein ste i na: wszy scy
wie dzą, że cze goś nie moż na zro bić, ale
je den nie wie i...on to ro bi. (j)

Ksią żę cy miecz dla pa sjo na ta

Ju bi le u szo wa, 30. Ma zo wiec ka Wy sta -
wa Psów Ra so wych od by ła się po raz ko -
lej ny w Płoc ku (10-11 ma ja). Or ga ni za to -
rem był płoc ki od dział Związ ku Ky no lo -
gicz ne go w Pol sce. Pod czas wy sta wy ry -
wa li zo wa ło 900 czwo ro no gów aż 148 ras.
Mu sia ły się pod dać su ro wej oce nie sę -
dziów m.in. z Włoch, An glii i Nor we gii.
Naj wię cej pun któw ze brał Dar gas Dru ge -
lis, czar ny te rier ro syj ski, któ ry miesz ka
w Le gio no wie. Dru gie miej sce za ję ła
Mar ty ni ka Ce lic Alan da – wil czarz ir lan -
dzki, a trze cie – Cam ry z Płoc kie go
Wzgó rza – ker ry blue ter rier. (m.d.)

Psia ry wa li za cja

Trwa ją na sa dze nia bli sko 62 ty się cy
ro ślin. Jak co ro ku, naj wię cej po ja wi
się na Pla cu Obroń ców War sza wy.
Sześć i pół ty -
sią ca kwia tów,
w tym kwit ną -
ce ró żo wo be -
go nie, nie bie -
ski age ra tum,
żół ty ta ge tes
i ire si na czer -
wo na utwo rzy -
ły herb mia sta.
Z bli sko trzy -
na stu ty się cy
ro ślin pow sta ły
rów nież dwa
kwiet ni ki dy wa no we wy peł nio ne can -
ną, kwit ną cą czer wo no be go nią, ta ge te -
sem i chlo rop hy tum. Kwia to we dy wa -
ny ozdo bią rów nież bul war nad Wi słą. 

Kil ka ty się cy ro ślin, a wśród nich
ta ge tes, bi dens i ci ne ra ria upię kszą
Plac Na ru to wi cza. 

Na sa dze nia
obej mu ją nie
tyl ko Sta rów kę.
Ko lo ro wo jest
m.in. na skrzy -
żo wa niu Ja cho -
wi cza i Ki liń -
skie go, w by li -
niar ni obok
przy stan ku au -
to bu sow go przy
uli cy Mio do wej
i przy pom ni ku
Łu ka sie wi cza.

Ko lej nych pięć ty się cy ro ślin sa dzo -
nych jest w Par ku Pół noc nym.

Na sa dze nia wy ko nu je SI TA Płoc ka
Gos po dar ka Ko mu nal na. ag


