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W tym ro ku cen tral ne uro czy sto ści Dni Hi sto rii Płoc ka
(5 – 7 czer wca) prze nio są się z Ryn ku Sta re go Mia sta
i Wzgó rza Tum skie go, na uli cę do nie go pro wa dzą cą. Tu
zor ga ni zo wa ny zo sta nie I Jar mark Tum ski i ogrom na
zew nętrz na wy sta wa od kry wa ją ca dwa wie ki hi sto rii uli -
cy, któ ra dziś okre śla na jest mia nem „sa lo nu mia sta”.
Oka zu je się, że li czą cy po nad 700 me trów sze ro ki trakt,
pro wa dzą cy od ka te dry do ul. Kró le wiec kiej, od po cząt -
ku miał być naj waż niej szą uli cą mia sta, cen tral ną ar te rią,
łą czą cą sta ry, śred nio wiecz ny gród z no wym mia stem.

1868 – pier wsze zdję cie Tum skiej

Po mysł świę to wa nia 200 lat uli cy zro dził się nie mal
jed no cześ nie w gło wach osób dzia ła ją cych lub pra cu ją -

cych w czte rech róż nych in sty tu cjach; Mu ze um Ma zo -
wiec kim, Książ ni cy Płoc kiej, Płoc kim To wa rzy stwie Fo -
to gra ficz nym i Sto wa rzy sze niu „Tum ska”, od któ re go
wy szła pier wsza pro po zy cja. – Od po cząt ku wie dzie liś my,
że wy sta wa mu si być po ka za na na uli cy – mó wi Bar ba ra
Ry dzew ska z Dzia łu Hi sto rii Mu ze um Ma zo wiec kie go. –
Chcie liś my po ka zać dą że nia ko lej nych po ko leń płoc czan
do no bi li ta cji tej uli cy. 

– W su mie bę dzie 60 plansz (1,2 x 1,5 m) łą czo nych po
trzy i in sta lo wa nych w tzw. gnia zda – mó wi Ar tur Kras –
pre zes Płoc kie go To wa rzy stwa Fo to gra ficz ne go. – For -
mu ła ja ką wy bra liś my spra wi ła, że „wczo raj” po ka zu je -
my rów nież przez „dziś”. 

dokończenie na str. 15

Kra kow ski Ka zi mierz ma świę to uli cy św. Jó ze fa (czer wiec), a Poz nań – słyn ne imie ni ny uli cy św. Mar ci na
(li sto pad). Na swo je świę to za słu gu je rów nież na sza Tum ska. 

Uli ca dłu ga jak pa mięć 

Płock zo stał na gro -
dzo ny Pla kie tą Ho no -
ro wą Ra dy Eu ro py.
De cy zja zo sta ła pod ję -
ta pod czas se sji
w Stras bur gu przez
Ko mi tet ds. Śro do wi -
ska, Rol nic twa i Sto -
sun ków Re gio nal nych
Zgro ma dze nia Par la men tar ne go Ra dy Eu ro py. Pla kie ta
Ho no ro wa jest dru gim naj wyż szym wy róż nie niem tuż
po Na gro dzie Eu ro py, któ rą w tym ro ku otrzy ma ła tu rec-
ka An ka ra.

Płock zo stał do ce nio ny za współ pra cę par tner ską,
wy mia nę kul tu ral no -spor to wą z mia sta mi par tner ski mi
oraz or ga ni za cję im prez pro pa gu ją cych ideę in te gra cji,
m.in. Pik ni ku Eu ro pej skie go, Mię dzy na ro do we go Fe s-
ti wa lu Fil mów Tu ry stycz nych i Eu ro pej skich Dni
Dzie dzic twa. Ko mi tet za u wa żył też dzia łal ność CI -
FAL, uczest nic two w Igrzy skach Mło dzie ży Szkol nej
oraz ak tyw ność dzie ci i mło dzie ży, dzia ła ją cych
w Klu bach Eu ro pej skich. 

Wśród wy róż nio nych Pla kie tą Ho no ro wą – oprócz
Płoc ka – zna laz ło się tak że 11 in nych miast: Ju den burg
(Au stria), Au zan ces i Tos siat (Fran cja), nie miec kie
Bühl, Eu skir chen, Ne u burg nad Du na jem, Se e he im -Ju -
gen he im, Szen tes (Wę gry), Lesz no (Pol ska), Do no stia
– San Se ba stian (Hisz pa nia) oraz Odes sa (Ukra i na). 

Przy pom nij my, że Płock zo stał na gro dzo ny już po
raz trze ci przez Ra dę Eu ro py. Wcześ niej otrzy mał:
Dy plom Eu ro pej ski (2004 rok) i Fla gę Ho no ro wą
(2005). (m.d.)

Eu ro pej skie
wy róż nie nie

ul. Tumska 4, Dworzec Polskich Linii Samochodowych
(istniał do 1938 r.)
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Na Sta rym Kon ty nen cie mo że my wy róż nić trzy in -
sty tu cje o cha rak te rze po nad na ro do wym, ma ją ce
bar dzo po dob ne naz wy. Jest to Ra da Eu ro py, Ra -
da Unii Eu ro pej skiej i Ra da Eu ro pej ska. Wspól ne
sło wo Ra da po wo du je, że fun kcje tych or ga nów
są bar dzo czę sto ze so bą my lo ne. Aby unik nąć
dal szych po my łek i le piej zro zu mieć fun kcjo no -
wa nie tych in sty tu cji, przed sta wia my naj bar dziej
cha rak te ry stycz ne ich ce chy.

Unij ne dy le ma ty (12)

Trzy róż ne Ra dy
War to za cząć od Ra dy Eu ro py, gdyż pod sta wo wą

ce chą odróż nia ją cą ją od Ra dy Unii Eu ro pej skiej i Ra -
dy Eu ro pej skiej jest fakt, iż nie jest ona in sty tu cją
Unii Eu ro pej skiej, gdyż zo sta ła za ło żo na w 1949 ro -
ku, a więc jesz cze przed pow sta niem Eu ro pej skiej
Wspól no ty Wę gla i Sta li. Ja ko naj star sza or ga ni za cja
po li tycz na na na szym kon ty nen cie sku pia 47 państw.
Pol ska na le ży do niej od 26 li sto pa da 1991 ro ku. Ja ko
cie ka wost kę war to przy pom nieć fakt, iż żad ne pań st-
wo nie zo sta ło człon kiem UE, je że li wcześ niej nie na -
le ża ło do Ra dy Eu ro py. Sie dzi ba tej mię dzy na ro do wej
or ga ni za cji mie ści się w Stras bur gu, we Fran cji. Jej
pod sta wo wy mi za da nia mi są dzia ła nia na rzecz och ro -
ny praw czło wie ka, och ro ny de mo kra cji oraz roz wi ja -
nie i pog łę bia nie współ pra cy po mię dzy jej pań stwa mi
człon kow ski mi w dzie dzi nie kul tu ry. 

dokończenie na str. 4

Pa mię taj my! Już 7 czer wca od bę dą się w ca łej
Unii Eu ro pej skiej wy bo ry do Par la men tu Eu ro pej -
skie go. Wy bierz my swo ich re pre zen tan tów i po -
każ my Eu ro pie jak sil nym i od po wie dzial nym 
je steś my spo łe czeń stwem. Twój głos jest waż ny
dla ca łej Eu ro py!

Naj pierw Pu char Pol ski, te raz Mi strzo stwo. De cy -
du ją cy o ty tu le mecz Wi sła Płock prze gra ła z Vi ve
Kiel ce 24 do 31.

Wi sła od da ła ty tu ły
Ca ły spek takl

fi na łu ek stra kla -
sy pt. „Vi ve Kiel -
ce – Wi sła
Płock” roz po czął
się 9 ma ja.
W so bot nie po -
po łud nie kie lec -
ka ha la za mie ni -
ła się w miej sce
trium fu płoc -
czan – Wi sła po -
ko na ła gos po da -
rzy 23:20 (14:12). Na za jutrz wszyst ko szło zgod nie
z pla nem, czy li …płoc cza nie prze gra li 23:21 (12:10).
Ty dzień póź niej ry wa li za cja prze nio sła się do ha li Che -
mi ka. So bot nie za wo dy roz po czę li z wiel kim ani mu -
szem i pew no ścią sie bie. Na efek ty nie trze ba by ło dłu -
go cze kać, bo już w pier wszej po ło wie zdo ła li uzy skać
5-bram ko wą róż ni cę. W dal szej czę ści na pla cu gry do -
mi no wa li po do piecz ni Jen se na i na wet roz pacz li we ge -
sty tre ne ra Bo gda na Wen ty nie po mog ły unik nąć je go
za wod ni kom dot kli wej po raż ki 32:24. Czwar ty z ko lei
mecz, w nie dzie lę, miał być w za sa dzie for mal no ścią.
W przer wie za wo dów za pla no wa no na wet uro czy ste
po że gna nie koń czą cych ka rie rę ikon płoc kie go szczy p-
ior nia ka: An drze ja Mar szał ka i Ar tu ra Nie dziel skie go.
Nie ste ty, dru ga od sło na w wy ko na niu wi śla ków by ła
nie mal kom pro mi tu ją ca. W dość krót kim cza sie kiel-
cza nie zy ska li kil ku bram ko wą prze wa gę, któ rej nie od -
da li już do koń ca spot ka nia, wy gry wa jąc pew nie 29:23
(12:11). Stan ry wa li za cji 2:2 oz na czał jed no – pią te de -
cy du ją ce spot ka nie w Kiel cach. 

W śro dę, 27 ma ja, na dzie ja na zwy cię stwo i obro -
nę ty tu łu umar ła kil ka mi nut przed koń co wym 
gwizd kiem. PN
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Bo gat szy ARS
Do spół ki Agen cja Re wi ta li za cji Sta -

rów ki wnie sio no pra wo włas no ści za bu -
do wa nej nie ru cho mo ści grun to wej przy
ul. Kwiat ka 11. Dział ka o pow. 254
mkw. sta no wi ła do tych czas włas ność
gmi ny Płock.

Na gro dze ni spor tow cy
Pre zy dent przyz nał na gro dy fi nan so -

we za wod ni kom, tre ne rom i dzia ła czom
Wi sły Płock S.A. za zdo by cie Mi strzo -
stwa Pol ski Ju nio rów Młod szych w se -
zo nie 2008/2009. Wy róż nio nych zo sta -
ło w ten spo sób 25 osób, a łącz na kwo -
ta na gród wy nio sła 60.738 zło tych.

Dy rek to rzy po szu ki wa ni
Og ło szo ne zo sta ły kon kur sy dla kan -

dy da tów na sta no wi ska dy rek tor skie
w 11 pla ców kach oświa to wych, pro wa -
dzo nych przez mia sto. Na no wych sze-
fów cze ka 8 przed szko li: nr 1, 2, 9, 15,
17, 31, 33, 35 oraz Po rad nia Psy cho lo -
gicz no -Pe da go gicz na nr 1, Zes pół Szkół
Tech nicz nych, L.O. im. Wł. Ja gieł ły. 

Na kul tu rę i sztu kę
Roz strzy gnię ta zo sta ła II edy cja kon -

kur su ofert dla or ga ni za cji po za rzą do -
wych, re a li zu ją cych za da nia z za kre su
kul tu ry i sztu ki. Do fi nan so wa nie z bu -
dże tu – od 2.800 zł do 50 tys. – na kon -
kret ne pro jek ty otrzy ma 11 or ga ni za cji
na łącz ną su mę 282 tys. 775 zło tych. Są
to: Hu fiec ZHP Płock, Fun da cja Od no -
wy Za byt ków Płoc ka, Płoc kie Sto wa -
rzy sze nie Twór ców Kul tu ry, Płoc kie
To wa rzy stwo Fo to gra ficz ne, Re gio nal -
ne Sto wa rzy sze nie Wschód – Za chód,
Sto wa rzy sze nie Au to rów Pol skich, Sto-
wa rzy sze nie Czas Ko bie ty, Sto wa rzy -
sze nie Przy ja ciół Ar chi wum Pań stwo -
we go, Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół
HZPiT „Dzie ci Płoc ka”, Sto wa rzy sze -
nie Te atr Per Se, To wa rzy stwo Na u ko -
we Płoc kie. (j)

Prezydent zarządził
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* Prze bu do wy wa na jest ul. Lot ni -
ków na od cin ku od Ko cha now skie go
do Pół noc nej. Zam knię ta dla ru chu ko -
ło we go ma być do 6 czer wca.

* Płoc cy stra ża cy wraz z Po wia to -
wym In spek to rem Na dzo ru Bu do wla -
ne go skon tro lo wa li bu dyn ki so cjal ne
i ho te le pra cow ni cze. Nie stwier dzo no
za gro żeń dla ży cia miesz kań ców.

* 15 ma ja, w 146. rocz ni cę roz strze -
la nia gen. Zyg mun ta Pa dlew skie go –
na czel ni ka woj. płoc kie go w Pow sta niu
Stycz nio wym, zło żo no kwia ty pod
Krzy żem Bo ha te rów Pow sta nia (przy
McDo nal dzie) i pod tab li cą na mu rze
Za kła du Kar ne go.

* 500 wo lon ta riu szy z Le vis’a, Fun-
du szu „Mło dzi ra zem” i Re gio nal ne go
Cen trum Edu ka cji Eko lo gicz nej po -
sprzą ta ło So bót kę, po ma lo wa ło ogro -
dze nie ogród ka jor da now skie go i wy -
sprzą ta ło te ren w DPS w Go śli cach
i Do mu Sa mot nej Mat ki.

* Wi ce mi ni ster gos po dar ki Adam
Szej nfeld, gosz cząc 14 ma ja w Płoc ku,
po in for mo wał o pla nach po łą cze nia
PERN-u z Ope ra to rem Lo gi stycz nym
Pa liw Płyn nych.

* St. po ste run ko wy Ja cek Ża glew ski
otrzy mał pre mię i gra tu la cje za ura to -
wa nie ży cia dwóm oso bom.

* 15 ma ja roz po czę ły się w Płoc ku
ju ve na lia; w pią tek stu den ci zbie ra li
my to, w so bo tę nad Wi słą pró bo wa li
spor tów ek stre mal nych, a w nie dzie lę
na Sta rym Ryn ku za pre zen to wa li się
la u re a ci fe sti wa lu pio sen ki Ka tor ga.

* W pier wszej run dzie Mi strzostw
Pol ski wy ści gów mo to cy klo wych Pa -
weł Szko pek w kla sie Su per stock 600
za jął II i I miej sce (16-17ma ja).

* W ro wie me lio ra cyj nym w Bo -
ry sze wie zna le zio no pół me tro wy
nie wy buch.

* In spek tor Ry szard Szkot nic ki zo -
stał no wym ma zo wiec kim ko men dan -
tem po li cji. Po przed nik – Igor Par fie -
niuk prze szedł do Bia łe go sto ku.

* Ra da Na dzor cza OLPP od wo ła ła
pre ze sa Woj cie cha Wło dar czy ka
i człon ka za rzą du Ro ber ta Skocz nia.
Peł nie nie obo wiąz ków pre ze sa po wie -
rzo no An drze jo wi Ka ni.

* Krzysz tof Ba rań ski za stą pił
Woj cie cha Łęc kie go na fo te lu pre ze -
sa płoc kie go od dzia łu Związ ku Li te -
ra tów Pol skich.

* Ze bra no już pie nią dze na tab li cę
epi ta fium dha Wa cła wa Mil ke, któ ra
za wiś nie w ka pli cy Sier pskich w ka te -
drze pod czas Dni Hi sto rii Płoc ka. (j)

Mi nęło pół miesiąca

17 ma ja br. pod czas mszy św.
o godz. 16 na te re nie pa ra fii p.w. św.
Alek se go w Płoc ku – Trze po wie, gdzie
znaj du je się Oś ro dek Trzeź wo ści Die -
ce zji Płoc kiej, po świę co ny zo stał pom-
nik Słu gi Bo że go Ma te u sza Tal bo ta.
Wo kół pom ni ka umiesz czo no sło wa
M. Tal bo ta: „Prze de wszyst kim mu szę
wziąć pod uwa gę in te res du szy”. 
Ini cja to rem pow sta nia pom ni ka jest
ks. Zbi gniew Ka niec ki, pro boszcz pa -
ra fii, dusz pa sterz ds. trzeź wo ści w die -
ce zji płoc kiej. 

M. Tal bot (1856-1925) był Ir lan -
dczy kiem, któ ry od 12 ro ku ży cia na -
du ży wał al ko ho lu. Ma jąc 28 lat zo stał
ab sty nen tem i przez 41 lat wy trwał
bez al ko ho lu, dzię ki uczest nic twu
w co dzien nej Eu cha ry stii i ko mu nii
św. Przez ca łe ży cie ak tyw nie po ma -
gał oso bom dot knię tym cho ro bą al ko -
ho lo wą. 

Uro czy stej mszy św. prze wod ni czył
bp Piotr Li be ra, na to miast ho mi lię wy-
g ło sił ks. bp Ta de usz Bro na kow ski,

prze wod ni czą cy Zes po łu Apo stol stwa
Trzeź wo ści przy Kon fe ren cji Epi sko pa -
tu Pol ski. 

Uro czy stość po prze dził ró ża niec
w in ten cji be a ty fi ka cji Ma te u sza Tal bo -
ta oraz przed sta wie nie „Świat ło du szy,
czy li ży wot Ma te u sza Tal bo ta” w reż.
Jad wi gi Bed nar skiej. eg

No wy pom nik

Fe styn w zoo
Miej ski Ogród Zo o lo gicz ny i To wa -

rzy stwo Przy ja ciół ZOO or ga ni zu ją 5
czer wca wiel ki fe styn dla dzie ci nie peł -
no spraw nych i prze wle kle cho rych. Im -
pre za za ty tu ło wa na „Wie czór ma rzeń
w zoo” roz pocz nie się o godz. 18.
W pro gra mie wie le atrak cji m.in. wy s-
tęp Te a tru Per Se, kon kurs ma lar ski i ry -
sun ko wy, za ba wy ru cho we pod kie run -
kiem stu den tów PWSZ, po kaz ak cji po -
li cjan tów, zga duj -zga du la, wie czor ne
zwie dza nie ogro du w gru pach.

Fe styn do fi nan so wa ny zo stał przez
Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka. (j)

Kto wi dział?
Po li cja pro si wszyst kie oso by, któ re wi -

dzia ły lub zna ją Ma gda le nę Zo fię Ow czar -
czyk, miesz kan kę Płoc ka, któ ra w ro ku
2006 zer wa ła kon takt z ro dzi ną i do dziś
nie da ła zna ku ży cia o kon takt i wszel kie
in for ma cje na te mat za gi nio nej.

Po szu ki wa na ko bie ta ma 34 la ta,
w Płoc ku miesz ka ła przy ul. Ga wa rec kie -
go. Od 30 czer wca 2006 ro dzi na nie ma
o niej żad nej in for ma cji. Ist nie je hi po te za,
że za gi nio na wy je cha ła do Au stra lii.

Ry so pis: wiek
z wy glą du ok. 30 lat,
wzrost – 168 cm,
szczup ła bu do wa
cia ła, wa ga ok. 50
kg, wło sy far bo wa ne
ru de, twarz owal na,
nos wą ski lek ko za -
dar ty. Ubie ra się ele-
gan cko.

Każ dy, kto wie co kol wiek o lo sie Ma g-
da le ny Zo fii Ow czar czyk, pro szo ny jest
o kon takt z płoc ką ko men dą (ul. Sło wac -
kie go 4/1) – pok. 405, tel. 024 266 15 66
lub alar mo wy 997. (a)
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W ob wo dzie gło so wa nia Nr 31, w któ -
rym gło su ją miesz kań cy ulic: Biel ska (od
al. Ko by liń skie go do Ty siąc le cia) – na -
stą pi ła zmia na sie dzi by OKW z lo ka lu Za -
kła dy Mięs ne S.A. w Płoc ku, ul. Biel ska 57
– na Miej skie Przed szko le Nr 11, ul.
Biel ska 26/1.

W ob wo dzie gło so wa nia Nr 55, w któ -
rym gło su ją miesz kań cy ulic: al. Ja na
Pa wła II (nr nie pa rzy ste od 1 do 27 i nr
pa rzy ste od 2 do 70), Czer wo nych Ko sy -
nie rów, Gen. Grzmot – Skot nic kie go,
Kom ba tan tów, Pa saż Igna ce go Ja na
Pa de rew skie go, Pa ła co wa, Pu chal skie -
go, Ro gow skie go, Szczęs ne go, Swoj -
ska, Sy nów Puł ku, Św. Woj cie cha, Wil -
czyń skie go, Wy szo grodz ka (nr pa rzy ste
od Gra nicz nej do Ja ru Ro si cy), Wiś -
niew skie go – na stą pi ła zmia na sie dzi by
OKW z lo ka lu Żło bek Miej ski Nr 1, ul.

Czwar ta ków 4 – na Miej skie Przed szko -
le Nr 4 im. Ja sia i Mał go si, ul. Czwar ta -
ków 18b.

W ob wo dzie gło so wa nia Nr 56, w któ -
rym gło su ją miesz kań cy ulic: al. Ja na
Pa wła II (nr nie pa rzy ste od 29 do koń ca)
– na stą pi ła zmia na sie dzi by OKW z lo ka lu
Pły wal nia Miej ska „Po do lan ka”, ul.
Czwar ta ków 6 – na Szko łę Pod sta wo wą
z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi Nr 22 im.
J. Kor cza ka, ul. Czwar ta ków 6.

W ob wo dzie gło so wa nia Nr 66, w któ -
rym gło su ją miesz kań cy ulic: al. Ja na Pa -
wła II (nr pa rzy ste od 72 do koń ca) – na -
stą pi ła zmia na sie dzi by OKW z lo ka lu Pły -
wal nia Miej ska „Po do lan ka”, ul. Czwar ta -
ków 6 – na Szko łę Pod sta wo wą z Od dzia -
ła mi In te gra cyj ny mi Nr 22 im. J. Kor cza -
ka, ul. Czwar ta ków 6.

KO MU NI KA TY WY BOR CZE 
Pre zy dent Mia sta Płoc ka in for mu je o

zmia nie sie dzi b Ob wo do wych Ko mi sji Wy bor czych

Niepełnosprawni
zagłosują

7 czer wca od bę dą się wy bo ry do Par-
la men tu Eu ro pej skie go. W tym dniu oso -
by nie peł no spraw ne ru cho wo bę dą mog -
ły sko rzy stać z bez płat ne go tran spor tu do
lo ka li wy bor czych w go dzi nach od 10 do
18. Chęt nych pro si my o kon takt pod nr
tel. 024 367 51 20. (tg)



3Sygnały Płockie

*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*

Sześć mie się cy bę dzie trwa ło przy go -
to wa nie kom plet nej do ku men ta cji pro-
jek to wo -kosz to ry so wej prze bu do wy oś -
rod ka spor to we go „Stocz nio wiec” na
Ra dzi wiu. Zaj mie się tym wy bra na
w prze tar gu szcze ciń ska fir ma „MXL4
ar chi tek ci”. Za wy ko na ną pra cę Urząd
Mia sta zap ła ci 181 tys. 780 zł. 

MXL4 po ko na ła czte ry in ne fir my: Ma -
zo wiec kie Biu ro Pro jek tów „Ma pro”
z Płoc ka, któ re za pro po no wa ło ce nę 183
tys. zł, Art. Pro jekt K&M z Ko ście rzy ny –
241 tys. 560 zł, kon sor cjum firm: Be tek -

Nie ru cho mo ści z Płoc ka i Mo dern Con-
struc tion De sign z Poz na nia – 286 tys. 147
zł oraz Pro jek tor z Su wałk, któ re za wy ko-
na nie do ku men ta cji za pro po no wa ło 293
tys. 44 zł. 

Fir ma ze Szcze ci na ma przy go to wać
pro jekt „Stocz niow ca” tak, aby mog ły
od by wać się tam im pre zy i me cze spor to -
we, szcze gól nie pił ki noż nej. Po nad to sta-
dion ma być wy ko rzy sty wa ny do szko le -
nia dzie ci i mło dzie ży. W do ku men ta cji
znaj dzie się m.in. pro jekt peł no wy mia ro -
we go bo i ska o na wierz chni tra wia stej,
któ re bę dzie speł nia ło wy mo gi re gu la mi -
nu PZPN. Za le ca on wy mia ry pły ty głów -
nej 105x68 me trów, z jed no czes nym uw -

zględ nie niem wy mia rów 120x80 m ca łe -
go po la gry. Do dat ko wo na bo i sku za in -
sta lo wa ny bę dzie sy stem au to ma tycz ne go
na wad nia nia. 

Wo kół, czy li po mię dzy bo i skiem ist nie -
ją cym a pro jek to wa nym, pow sta ną dwu -
stron ne try bu ny. Bo i sko od try bun od dzie -
lo ne bę dzie ogro dze niem z fur tka mi 
i wy dzie lo ny mi przej ścia mi dla sę dziów
i za wod ni ków. 

Pro jekt uw zględ nić mu si rów nież pow-
sta nie par te ro we go bu dyn ku ad mi ni stra -
cyj no -so cjal ne go. Znaj dą się w nim: czte ry
szat nie dla za wod ni ków, po kój sę dziow ski,
ma ga zy nek sprzę tu spor to we go, po miesz -
cze nia biu ro we, po kój z za ple czem ku -
chen nym dla kie row ni ka obiek tu oraz po -
miesz cze nie dla za rzą du klu bu. Bu dy nek
ma mieć wy jąt ko wą ar chi tek tu rę, a ele wa -
cje mu szą być wy ko na ne z trwa łych i ele -
gan ckich ma te ria łów. We dług za le ceń
okła dzi ny bu dyn ku po win ny być wy ko na -
ne z ka mie nia na tu ral ne go lub z kon glo me -
ra tów na ba zie su row ców na tu ral nych. 

Wo kół obiek tu fir ma mu si za pro jek to -
wać dwa par kin gi: je den dla sa mo cho dów
oso bo wych, a dru gi dla au to ka rów. 
Po nad to niez będ ne bę dą tak że pro jek ty
do świet le nia te re nu. (m.d.)

Nie tyl ko bo i sko

Obec nie Miej skie Przed szko le nr 13
fun kcjo nu je przy ul. Ko le jo wej. Pla -
ców ka mu si być prze nie sio na ze wzglę-
du na na tę żo ny ruch dro go wy, gdyż
przed szko le znaj du je się tuż przy ron -
dzie im. La jo ur die i zjeź dzie z mo stu.
Ist nie je tam bez poś red nie za gro że nie
bez pie czeń stwa dzie ci, gdyż do cho dzi
do wy pad ków z udzia łem sa mo cho dów
cię ża ro wych, któ re usz ko dzi ły już czę ś-
ci ogro du przed szkol ne go.

No wy bu dy nek dla dzie ci pow sta nie
przy ul. Kra ków ka 8, nie da le ko ko ścio -
ła na Ra dzi wiu. Na dział ce znaj du ją się
obec nie dwa bu dyn ki: miesz kal ny, któ -
ry wy ko rzy sty wa ny jest ja ko świet li ca
dla dzie ci oraz gos po dar czy. W cza sie
prac zo sta ną one ro ze bra ne. Z pla cu
znik ną tak że huś taw ki i bu ja ki, któ re są
w złym sta nie tech nicz nym. 

Bu dy nek no we go przed szko la bę dzie
dwu kon dy gna cyj ny, nie bę dzie w nim
piw nic. Znaj dą się tam trzy sa le dla
dzie ci oraz za ple cze so cjal ne, sa la za jęć
ru cho wych wraz z ma ga zy nem sprzę tu
spor to we go oraz sce ną do wy stę pów ar -
ty stycz nych o wy so ko ści 30 cm, sa la za -
jęć gru po wych z za ple czem sa ni tar nym
i ma ła sa la in dy wi du al nych. Bę dzie też
ma ga zyn le ża ków oraz pral nia z su szar -
nią. W bu dyn ku za pro jek to wa no tak że
blok ży wie nio wy z win dą to wa ro wą,
któ ra umoż li wi prze wóz po sił ków oraz
na czyń mię dzy par te rem a I pię trem
oraz po miesz cze nia ad mi ni stra cyj ne
i so cjal ne. W ho lu znaj dzie się po cze -
kal nia dla ro dzi ców i szat nia dla dzie ci
z szaf ka mi na ubra nia. Ze wzglę du na
przez na cze nie bu dyn ku część okien zo -
sta nie za mon to wa na na wy so ko ści 0,5
m od po sadz ki. Jed nak do wy so ko ści 1
me tra ok na wy ko na ne bę dą z bez piecz -

ne go, har to wa ne go szkła i nie bę dzie ich
moż na – ze wzglę du na bez pie czeń stwo
– ma lu chów – otwo rzyć. 

Przed szko le zbu do wa ne bę dzie
w tra dy cyj nej tech no lo gii mu ro wa nej
zwień czo nej da chem wie los pa do wym.
Kąt na chy le nia po ła ci da cho wych wy -
nie sie 22 stop nie, a sam dach zo sta nie
po kry ty da chów ką ce ra micz ną. Ele -
wa cja wy koń czo na bę dzie tyn kiem
mi ne ral nym oraz ceg łą i płyt ka mi
klin kie ro wy mi. Bu dy nek sta nie na
dział ce o po wierz chni 4,85 tys. mkw.,
a po nad jej po ło wę zaj mie te ren zie lo -
ny. Nie za brak nie też pla cu za baw
o po wierz chni po nad 450 mkw. Znaj -
dą się tam m.in.: pia skow ni ca, bu ja ki,
huś taw ki oraz ze sta wy ele men tów
drew nia nych ty pu lo ko mo ty wa i wa -
go ni ki. Po wierz chnia pla cu zo sta nie
wy ło żo na na wierz chnią po liu re ta no -
wą, czy li bez piecz ną w ra zie upad ku.
Ca łość zo sta nie od gro dzo na drew nia -
nym płot kiem i oświet lo na lam pa mi
par ko wy mi. Na te re nie znaj dą się też
ław ki. Dzie cia ki bę dą mog ły wy stę po -
wać na spe cjal nie przez na czo nym do
te go ta ra sie o po wierz chni 74 mkw. 

Na te re nie znaj dzie się rów nież 
par king dla 14 sa mo cho dów; dzie więć
miejsc (w tym jed no dla oso by nie peł -
no spraw nej) przez na czo nych bę dzie dla
per so ne lu, a z po zo sta łych pię ciu ko rzy -
stać bę dą ro dzi ce, któ rzy przy wo zić bę -
dą swo je po cie chy do przed szko la. Doj -
ścia do pla ców ki wy ło żo ne zo sta ną
kost ką be to no wą. 

Bu dy nek przez na czo ny jest dla trzech
od dzia łów przed szkol nych, w su mie 75
dzie ci. Za trud nio nych tam bę dzie 13
osób (ad mi ni stra cja, pe da go dzy, kuch-
nia, ob słu ga). (m.d.)

12 mie się cy po trwa bu do wa no we go przed szko la na osie dlu Ra dzi wie. Naj pierw
jed nak trze ba roz strzy gnąć prze targ, któ ry og ło sił Urząd Mia sta. Chęt ni wy ko -
naw cy ma ją czas do 4 czer wca na skła da nie swo ich ofert. O wy bo rze fir my za -
de cy du je naj niż sza za pro po no wa na ce na. 

Dzie cia ki bę dą mia ły le piej

Od 10 lat Sa mo rząd Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go wspie ra re mon ty

i re no wa cje ma zo wiec kich za byt ków
wpi sa nych do re je stru za byt ków. 

– Dzię ki otrzy ma nym do ta cjom moż li -
we jest m.in. odre sta u ro wa nie oł ta rzy,
wy ko na nie prac re sta u ra tor sko -kon ser -
wa torskch za byt ko wych am bon, dzwon-
nic, wież. Nie jed no krot nie po moc ta jest
ostat nią szan są na ura to wa nie tych bu -
do wli – mó wi wi ce mar sza łek Lud wik
Ra kow ski. 

Na og ło szo ny przez urząd na bór
wpły nę ły 162 wnio ski. Do do fi nan so -
wa nia wy bra nych zo sta ło 148 z nich,
z cze go 45 z su bre gio nu płoc ko -cie cha -
now skie go na łącz ną kwo tę do fi nan so -
wa nia 1.110.000 zł. Wśród nich zna laz -
ły się m.in.: 

– kon ser wa cja obra zu Mat ki Bo żej
Czer wiń skiej oraz pra ce kon ser wa tor -
sko re mon to we i adap ta cyj ne po miesz -
czeń w czę ści wschod niej klasz to ru –
kwo ta do fi nan so wa nia 60 tys. zł,

– pra ce re sta u ra tor sko -kon ser wa tor -
skie oł ta rza głów ne go w pa ra fii p.w.
św. Sta ni sła wa BM. w Sta rej Wro nie –
55 tys. zł,

– re no wa cja po sadz ki ko ścio ła – etap II
– w pa ra fii p.w. Świę te go Ja na Chrzci cie -
la w Biel sku – 55 tys. zł,

– re mont ele wa cji ko ścio ła św. Bar tło -
mie ja w Płoc ku – 55 tys. zł,

– wy mia na sto lar ki okien nej w płoc -
kim Se mi na rium Du chow nym – 15
tys. zł,

– kon ser wa cja ele men tów oł ta rza
głów ne go w ko ście le p.w. św. Ja na Chrz-
ci cie la w Płoc ku – 15 tys. zł,

– kon ser wa cja oł ta rza św. An drze ja
Apo sto ła w ko ście le w Brwil nie Gór nym –
15 tys. zł, 

– kon ser wa cja za byt ko wych or ga nów
w pa ra fii św. Sta ni sła wa Bpa w Do brzy -
ko wie – 15 tys. zł,

– wy mia na sto lar ki okien nej w płoc kim
Zgro ma dze niu Sióstr Mat ki Bo żej Mi ło -
sier dzia przy Sta rym Ryn ku – 30 tys. zł,

– re mont or ga nów w ko ście le św. Mi cha -
ła Ar cha nio ła w Zyc ku Pol skim – 20 tys. zł, 

– wy mia na po kry cia da cho we go na
ple ba nii pa ra fii ka te dral nej – 35 tys. zł,

– wy mia na sto lar ki okien nej w ko ście -
le św. Mi ko ła ja w No wym Du ni no wie –
10 tys. zł, 

– pra ce ma lar skie wew nątrz ko ścio ła
p.w. Prze mie nie nia Pań skie go w Bia ło -
tar sku – 20 tys. zł,

– wy mia na po kry cia da cho we go w ko -
ście le św. Mar ci na w Słup nie – 25 tys. zł,

– re mont więź by i wy mia na po kry cia
da cho we go w Do mu pod Trą ba mi
w Płoc ku – 20 tys. zł,

– na pra wa mu rów w pa ra fii św. Bar ba -
ry w Si ko rzu – 25 tys. zł..

O do ta cje na pra ce kon ser wa tor skie,
re sta u ra tor skie lub ro bo ty bu do wla ne
przy za byt kach mog ły ubie gać się jed-
nost ki or ga ni za cyj ne nieza li czo ne do
sek to ra fi nan sów pub licz nych, któ rych
ce lem jest opie ka nad za byt ka mi, po-
sia da ją ce ty tuł praw ny do za byt ku, wy -
ni ka ją cy z pra wa włas no ści, użyt ko wa -
nia wie czy ste go, trwa łe go za rzą du,
ogra ni czo ne go pra wa rze czo we go al bo
sto sun ku zo bo wią za nio we go. Ko -
niecz ne jest, aby obiekt był wpi sa ny
do re je stru za byt ków. MM

Sej mik Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go przyz nał do ta cje na re mont i mo der ni za cje ma zo wiec kich za byt ków. Do fi nan so wa -
nych zo sta nie łącz nie 148 pro jek tów Wie le z nich do ty czy pe re łek ar chi tek tu ry sa kral nej. Na ten cel przez na czo nych zo -
sta nie 3,6 mln zł.

3,6 mln zł na ratowanie zabytków 

Na zle ce nie Miej skie go Za rzą du Dróg
roz po czął się re mont ul. Lot ni ków na
osie dlu Ko cha now skie go. Pra ce wy ko -
nu je Stra bag Pol ska. 

Uli ca Lot ni ków jest dro gą gmin ną
o dłu go ści 248 me trów. Po re mon cie
pow sta ną no we chod ni ki z sza rej kost ki
bru ko wej, zja zdy z kost ki w ko lo rze
czer wo nym oraz wy ko na na bę dzie no wa
as fal to wa na wierz chnia. Pra ce kosz to -
wać bę dą 500 tys. zł. 

Przy pom nij my, że w kwiet niu prze pro -
wa dzo ny zo stał re mont ka na li za cji w tej
uli cy. 

Tuż po za koń cze niu prac w ul. Lot ni -
ków, dro gow cy zaj mą się uli cą Wschod-
nią. Ro bo ty od by wać się bę dą na od cin -
ku 285 me trów i kosz to wać 427 tys. zł. 

W związ ku z pro wa dzo ny mi re mon ta -
mi tych dwóch ulic kie row cy mu szą li -
czyć się z utrud nie nia mi na od cin ku od ul.
Ko cha now skie go do ul. Pół noc nej. Po tr-
wa ją one naj praw do po dob niej do 6 lip ca. 

Ale to nie ko niec ro bót za pla no wa nych
na ten rok w tym re jo nie. Póź niej prze -
pro wa dzo na bę dzie jesz cze re no wa cja
ka na łów w tych uli cach. Ru ry zo sta ną
wy ło żo ne spe cjal nym rę ka wem z two -
rzy wa. Na szczę ście, wy ko rzy sta na tech-
no lo gia nie bę dzie wy ma ga ła żad nej in -
ge ren cji w na wierz chnię. (m.d.)

Zam knię te uli ce
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dokończenie ze str. 1
Po wszech nie uz na je się, że naj wię -

kszym osią gnię ciem tej or ga ni za cji jest
stwo rze nie sy ste mu och ro ny praw czło -
wie ka opar te go na Eu ro pej skiej Kon-
wen cji Praw Czło wie ka z 1950 ro ku. Do
naj waż niej szych or ga nów Ra dy Eu ro py
za li czyć moż na: Ko mi tet Mi ni strów,
Zgro ma dze nie Par la men tar ne, Ko mi sa -
rza Praw Czło wie ka, Kon gres Ge ne ral -
ny oraz Se kre ta rza Ge ne ral ne go Ra dy
Eu ro py. O to ostat nie sta no wi sko ubie ga
się nasz ro dak, by ły pre mier i mi ni ster
spraw za gra nicz nych Wło dzi mierz Ci -
mo sze wicz.

Naj czę ściej do cho dzi do my le nia ze
so bą dwóch po zo sta łych in sty tu cji: Ra -
dy Eu ro pej skiej i Ra dy Unii Eu ro pej -
skiej. Obie te in sty tu cje są ele men ta mi
unij ne go sy te mu in sty tu cjo nal ne go.
W skład pier wszej z nich, Ra dy Eu ro -
pej skiej wcho dzą gło wy państw lub
sze fo wie rzą dów, to wa rzy szą cy im mi -
ni stro wie spraw za gra nicz nych, je den
czło nek Ko mi sji oraz prze wod ni czą cy
Ko mi sji Eu ro pej skiej. Od ro ku 1974
spot ka nia tej in sty tu cji od by wa ją się
re gu lar nie, gdyż wcześ niej by ła ona
tyl ko nie for mal nym or ga nem, nie re gu -
lo wa nym prze pi sa mi trak ta to wy mi.
Obec nie we dług art.4 TUE Ra da Eu ro -
pej ska okre śla kie run ki po li tycz ne i po -
bu dza do dzia ła nia oraz roz wo ju ca łą
Wspól no tę. Ten sam ar ty kuł stwier dza
rów nież, iż jest ona in sty tu cją o cha rak -
te rze mię dzy na ro do wym, nie ka den cyj -
nym i nie po sia da ją cym okre ślo ne go
try bu po wo ły wa nia. Ra da Eu ro pej ska
ma tak że obo wią zek przed sta wiać po
każ dym swo im spot ka niu spra wo zda -
nie Par la men to wi Eu ro pej skie mu, jak
rów nież rocz ne spra wo zda nie o po stę -
pach UE. Po dej mo wa nie de cy zji przez
tę in sty tu cję od by wa się w dro dze kon-
sen su su i po sia da głów nie cha rak ter
po li tycz ny.

Ra da Unii Eu ro pej skiej jest na stęp -
nym fun da men tal nym or ga nem Wspól no -
ty. Pod tą naz wą wy stę pu je od 1993 ro ku,
wcześ niej na zy wa na by ła Ra dą Mi ni strów.
Jest ona głów nym or ga nem de cy zyj nym,
któ re go po sie dze nia od by wa ją się w Bruk -
se li, z wy jąt kiem trzech mie się cy: kwiet-
nia, czer wca i paź dzier ni ka, kie dy to od by -
wa ją się one w Luk sem bur gu. W skład Ra -
dy wcho dzi 27 mi ni strów, po jed nym
z każ de go pań stwa na le żą ce go do UE. To,
któ ry mi ni ster bie rze udział w po sie dze -
niach, za le ży od po ru sza nych kwe stii. 

Mi ni stro wie za sia da ją cy w Ra dzie są
zdol ni do po dej mo wa nia de cy zji i skła da -
nia pod pi sów w imie niu ca łe go swo je go
rzą du. Kie row nic two w Ra dzie, tzw. pre -
zy den cja, opar ta jest na sy ste mie ro ta cyj -
nym i zmie nia się co sześć mie się cy. Pre -
zy den cja Pol ski roz pocz nie się w lip cu
i za koń czy w grud niu 2011 ro ku.

Pod su mo wu jąc moż na stwier dzić, że
mię dzy ty mi in sty tu cja mi wy stę pu je
bar dzo wie le róż nic i że każ dy z tych or -
ga nów zaj mu je się in ny mi spra wa mi.
Na le ży więc za pa mię tać te róż ni ce, aby
wie dzieć w przy szło ści w ja kiej in sty tu -
cji czy or ga ni za cji ma my swo ich re pre -
zen tan tów i czym się oni zaj mu ją.

To masz Szczęs ny

Trzy róż ne Ra dy

Eu ro -słow nik

Pre zy den cja – to okres, w któ -
rym da ne pań stwo człon kow skie
prze wod ni czy po sie dze niom Ra dy
Unii Eu ro pej skiej oraz Ra dy Eu ro -
pej skiej, re pre zen tu jąc je na are nie
mię dzy na ro do wej.

TUE – Trak tat o Unii Eu ro pej -
skiej, pod pi sa ny 7 lu te go 1992 ro ku
w Ma a stricht, wszedł w ży cie 1 li -
sto pa da 1993 ro ku.

W dniach 9 – 10 ma ja w Mo na chium
(Niem cy) od by ły się naj bar dziej pre sti -
żo we Mię dzy na ro do we Re ga ty otwar cia
se zo nu ju nio rów. W re pre zen ta cji Pol ski
wy wal czy li so bie miej sce trzej wio śla rze
Płoc kie go To wa rzy stwa Wio ślar skie go,
tre no wa ni przez Jac ka Ka ro la ka: na je -
dyn ce Ka mil Zaj kow ski, na to miast
w kon ku ren cji czwó rek bez ster ni ka Da -
mian Sa lak i Da mian Ple wiń ski, któ rzy
two rzy li osa dę z par tne ra mi z Pos na ni
Poz nań. W so bo tę, ja ko pier wszy wy star -
to wał w eli mi na cjach na je dyn ce Ka mil
Zaj kow ski, któ ry miał 24 kon ku ren tów.
Swój przed bieg wy grał zde cy do wa nie i z
naj lep szym cza sem wszedł do fi na łu. Fi -
nał był bar dzo wy rów na ny i wy grał Nie -
miec (Hu bert Trzy biń ski), II miej sce za -
jął Ka mil. W nie dzie lę pod czas dru gie go
star tu, tym ra zem fi nał je dy nek wy grał
Ka mil Zaj kow ski, za nim dop ły nął za -
wod nik Nie miec. Po dob ną licz bę kon ku -
ren tów (24 osa dy) mie li Da mian Sa lak
i Da mian Ple wiń ski w kon ku ren cji czwó -
rek bez ster ni ka. Rów nież i ta pol ska za -
ło ga po mor der czej wal ce wy gra ła swój
przed bieg i we szła do fi na łu, w któ rym
za ję ła V miej sce za dwie ma osa da mi

Wiel kiej Bry ta nii. W dru gim dniu za wo -
dów na sza czwór ka pow tó rzy ła swój wy -
nik, zaj mu jąc rów nież V m. w fi na le, bę -
dąc naj młod szą osa dą w fi na le „A”. Na -
le ży pod kre ślić, że je dy ny mi osa da mi
ści ga ją cy mi się w fi na le „A” w Mo na -
chium by ły tyl ko te dwie osa dy zło żo ne
z za wod ni ków PTW, ucz niów Szko ły
Mi strzo stwa Spor to we go. 

Tak że 9 ma ja od by ły się Mi strzo stwa
Mia sta Byd goszcz w wio ślar stwie. Dzię-
ki po mo cy Urzę du Mia sta i PKN Or len
wzię li w nich rów nież udział wio śla rze
z Płoc ka. Bar dzo do brze za pre zen to wa ła
się osa da czwór ki pod wój nej ze ster ni -
kiem mło dzi ków zaj mu jąc I miej sce (Ł.
Kra jew ski, M. Biel ski, J. Pło ski, A. Pa -
włow ski, ster.S. Rad wań ski) oraz III
miej sce (P. Wy rzy kow ski, P. Po dliń ski,
M. Ma tu siak, P. Pa włow ski, ster. K.
Gurz kow ski). 

Rów nież re we la cyj nie wy pa dła osa da
ósem ki ze ster ni kiem ju nio rów młod -
szych zaj mu jąc II miej sce za osa dą Byd-

go stii Byd goszcz, pły nąc w skła dzie: P.
Sze lą gow ski, K. Han dlar ski, P. Ko tec ki,
P. Pi łat, J. Bed nar ski, M. Nie dziel ski, T.
Fal kie wicz, J. Kuź ma, ster. P. Ka miń ski.
Tak że do sko na łe II miej sce za ję ła osa da
czwór ki bez ster ni ka ju nio rów młod szych

(P. Sze lą gow ski, K. Han dlar ski, J. Bed-
nar ski, P. Pi łat) wcześ niej star tu ją ca z po -
wo dze niem w „srebr nej” osa dzie ósem ki
ze ster ni kiem. 

Z ko lei 23 – 24ma ja w Cze chach od by -
ły się Mię dzy na ro do we Re ga ty Na dziei
Olim pij skich, w któ rych rów nież wy star -
to wa li w skła dzie re pre zen ta cji Pol ski
wio śla rze i wio ślar ki PTW: Ane ta Bia ła -
szek i Le na No wa kow ska (w czwór ce
pod wój nej z za wod ni czka mi z Byd gosz -
czy) tre no wa ne przez Agniesz kę Lep czak
oraz Bar tło miej Lud wi kow ski i Mar cin
Śnie goc ki (w dwój ce bez ster ni ka) tre no -
wa ni przez Je rze go Pod sęd ka. W pier -
wszym dniu za wo dów osa da dwój ki bez
ster ni ka ju nio rów młod szych (Lud wi -
kow ski, Śnie goc ki) za ję ła III miej sce, na -
to miast osa da czwór ki pod wój nej ju nio -
rek młod szych (Bia ła szek, No wa kow ska)
IV miej sce. W dru gim dniu za wo dów
swo je III miej sce obro ni ła osa da dwój ki
bez ster ni ka ju nio rów młod szych, na to -
miast osa da czwór ki pod wój nej ju nio rek
młod szych wy wal czy ła III miej sce i wró -
ci ła do Pol ski z brą zo wym me da lem.

W. Ro gow ski
se kre tarz za rzą du PTW

Po trój ne la u ry wio śla rzy

Ma my no we go Miej skie go Rzecz ni ka
Kon su men tów – zo sta ła nim Iza be la

Prą dzyń ska, od sier pnia ub.r. za trud nio -
na w Urzę dzie Mia sta.

Rzecz nik jest ab sol wen tką Ja giel lon ki
i Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni -
wer sy te tu Łódz kie go. Od by ła po za e ta -
to wą apli ka cję są do wą. Pra co wa ła
w kan ce la rii ko mor ni ka są do we go i w
pun ktach kon sul ta cyj nych Miej skie go
Oś rod ka Po mo cy Spo łecz nej.

Miej ski Rzecz nik Kon su men tów udzie -
la bez płat nych po rad w za kre sie och ro ny
in te re sów kon su men tów, po ma ga w spo -
rach z pro du cen ta mi i han dlow ca mi, cza-
sem re pre zen tu je klien tów w spra wach są -
do wych. Przyj mu je po krzyw dzo nych co -
dzien nie (w go dzi nach pra cy Urzę du Mia -
sta Płoc ka) w pok. 5E (wej ście od ul.
Zduń skiej), tel. 367 15 81, 367 17 66. (j)

Po mo że kon su men tom

Płoc cy stra ża cy ob cho dzi li swo je
świę to. By ły awan se, wy róż nie nia i odz -
na cze nia dla dru hów. Brą zo we odz na ki
Za słu żo ny dla Po żar nic twa wrę czo no
też trzem męż czyz nom, któ rzy ura to wa -
li lu dzi z po ża rów. Wśród nich jest po li -
cjant z płoc kiej ko men dy.

To Ja cek Dęb ski z wy dzia łu kry mi nal -
ne go KMP Płock. Wraz ze swo im są sia -
dem wy nie śli z pło mie ni ko bie tę. 4 stycz -
nia 2009 r. miał miej sce po żar bu dyn ku
miesz kal ne go przy ul. Sło necz nej. Po wo -
jen ny dom za miesz ki wa ły dwie ro dzi ny.
Z bu dyn ku uno si ły się kłę by dy mu –
w miesz ka niu na dru giej kon dy gna cji
prze by wa ła 56-let nia ko bie ta. Ja cek Dęb-
ski wraz z Pio trem Ro da kiem bez chwi li
wa ha nia pod ję li dzia ła nia ra tow ni cze. 

Drzwi miesz ka nia ob ję te go po ża rem
by ły zam knię te. Wy wa ży li je i mi mo
bar dzo sil ne go za dy mie nia, wesz li do
środka. W ła zien ce zna le źli nie przy tom -
ną ko bie tę, któ rą ewa ku o wa li ze stre fy
za gro że nia. Zo sta ła od wie zio na do szpi-
ta la z ob ja wa mi za tru cia. 

Trze ci odz na czo ny męż czyzn to Jan
Bu ra siń ski. 17 mar ca te go ro ku w Ka ro -
le wie -Pod gó rzu w gm. Sta roź re by
wszedł do sil nie za dy mio ne go pło ną ce go
do mu i wy niósł stam tąd dwo je dzie ci:
trzy let nie i mie sięcz ne nie mo wlę. (a)

Stra żac kie świę to 
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Kamil Zająkowski na torze w Monachium
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W Płoc ku ru sza je den z naj wię kszych
pro jek tów edu ka cyj nych fi nan so wa nych
ze środ ków UE – Ogól no pol ski Pro-
gram Kształ ce nia Kadr Spor to wych.
Li de rem pro jek tu jest Szko ła Wyż sza
im. Pa wła Włod ko wi ca w Płoc ku.

Par tne ra mi przed sięw zię cia są: Mi ni -
ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki, Aka de mia
Wy cho wa nia Fi zycz ne go im. Eu ge niu -
sza Pia sec kie go w Poz na niu oraz To wa -
rzy stwo Na u ko we Płoc kie. Pro gram
obej mu je stu dia po dy plo mo we „Me ne -
dżer spor tu”, spe cja li stycz ne kur sy in -
struk tor skie (I stop nia) oraz spe cja li -
stycz ne kur sy tre ne ra II kla sy. Pro jekt
za koń czy się w 2014 ro ku.

Ogól no pol ski Pro gram Kształ ce nia
Kadr Spor to wych re a li zo wa ny bę dzie
w 5 Re gio nal nych Oś rod kach Szko le -
nio wych: Płock (Pol ska cen tral na),
Kra ków (po łud nio wy -wschód), Wro -
cław (po łud nio wy -za chód), Wałcz
(pół noc ny -za chód), Bia ły stok (pół noc -
ny -wschód). Łącz nie przesz ko lo nych
zo sta nie po nad 5 tys. osób.

Głów nym ce lem pro jek tu jest
wzmoc nie nie po ten cja łu dy dak tycz ne go

uczel ni po przez wdro że nie 6-let nie go
Ogól no pol skie go Pro gra mu Kształ ce nia
Kadr Spor to wych, któ ry przy czy ni się
do roz sze rze nia ofer ty edu ka cyj nej
uczel ni oraz sta no wić bę dzie klu czo wy
ele ment do sto so wa nia kształ ce nia na
po zio mie wyż szym do po trzeb gos po -
dar ki opar tej na wie dzy, uw zględ nia jąc
w szcze gól no ści po trze by prze my słu
spor to we go.

Pro gram obej mu je m.in. wdro że nie
i re a li za cję jed no li te go pro gra mu kształ -
ce nia ka dry spor to wej zgod ne go ze
stan dar da mi eu ro pej ski mi, pod wyż sze -
nie kwa li fi ka cji i pod nie sie nie po zio mu
kom pe ten cji ka dry spor to wej po przez
otwar cie i re a li za cję no we go kie run ku
me ne dżer skich stu diów po dy plo mo -
wych, zwię ksze nie udzia łu szkol nic twa
wyż sze go w kształ ce niu usta wicz nym
po przez wdro że nie spe cja li stycz nych
kur sów, któ rych za kres przed mio to wy
odz wier cie dla za po trze bo wa nie ryn ku
pra cy na spe cja li stów zaj mu ją cych się
spor tem.

Bliż sze in for ma cje: Biu ro Pro jek tu –
tel. 024 366 42 44 KB

13-14 ma ja br. go ści ła w Płoc ku gru -
pa dzien ni ka rzy nie miec kich: Cla u dia
Die mar (dzien ni ki „Südku rier” i „Son -
ntag Ak tu ell”, na kład 100.000), Re ne
Mat tke, (ma ga zyn „Was ser spor tma ga -
zin FTS Düssel dorf”, na kład 50.000),
Da nie la Jörger (dzien nik „Ba disc hes
Tag blatt”, na kład 50.000), Ga brie le
Les ser (ko res pon den tka dzien ni ka „taz”
w War sza wie, na kład 80.000) oraz Kla -
us Klöppel (Pol ski Oś ro dek In for ma cji
Tu ry stycz nej w Ber li nie).

Wi zy ta od by ła się w ra mach po dró -
ży stu dyj nej, za i ni cjo wa nej przez Pol-

ski Oś ro dek In for ma cji Tu ry stycz nej
w Ber li nie we współ pra cy z przed się -
bior stwem Że glu ga Wi śla na (www.ze -
glu ga wis la na.pl). Ce lem po dró ży by ło
za poz na nie dzien ni ka rzy z wa lo ra mi
przy rod ni czy mi Wi sły, ja ko jed nej
z ostat nich dzi kich rzek w Eu ro pie,
oraz z atrak cja mi tu ry stycz ny mi miej -
sco wo ści po ło żo nych nad jej brze -
giem.

Pod czas czte rod nio wej wi zy ty
w Pol sce (11-14 ma ja) go ście poz na li
ta kie miej sco wo ści jak War sza wa,
Mo dlin, Za kro czym, Czer wińsk oraz
Płock. Od ci nek z War sza wy do Czer-
wiń ska przep ły nę li ło dzia mi, na to -
miast dro gę z Czer wiń ska do Płoc ka
po ko na li bu sem ze wzglę du na ogra ni -
cze nia cza so we. 

W Płoc ku dzien ni ka rze od wie dzi li
Mu ze um Ma zo wiec kie oraz ka te drę.
By li tak że z wi zy tą w Do mu Dar m-
stadt, a o godz. 12 uczest ni czy li w nie -
wąt pli wej atrak cji tu ry stycz nej ja ką
jest gra ny na ży wo hej nał Płoc ka i sce -
na pa so wa nia Bo le sła wa Krzy wo u ste -
go na ry ce rza na wie ży ra tu sza. Pod-
czas zwie dza nia mia sta go ście mo gli
poz nać je go bo ga tą hi sto rię oraz in ne
atrak cje jak am fi te atr, za lew So bót ka.
Spa cer alej ka mi na skar pie poz wo lił na
za pre zen to wa nie wy jąt ko we go po ło że -
nia Płoc ka. TM

Dzien ni ka rze nie miec cy w Płoc ku

Spor to we ka dry

Na te go rocz nym ma jo wym świę cie bib-
lio te ka rzy ho no ro wym go ściem by ła zna -
na ak tor ka Kry sty na Sien kie wicz, któ ra
przy je cha ła z dwie ma swo i mi książ ka mi:
„Haf to wa ne gał ga ny” i „...zgad nij z kim

le żę”. Przez pra wie go dzi nę ze swa dą
opo wia da ła za baw ne hi sto rie, prze ry wa ne
sal wa mi śmie chu zgro ma dzo nych
w ogród ku Li siej Ja my bib lio te ka rek. Za -
wód to bo wiem bar dzo sfe mi ni zo wa ny
i pa nów by ło na przy sło wio we le kar stwo.
Ho nor mę skiej czę ści wi dow ni ra to wał
za stęp ca pre zy den ta Piotr Ku be ra, któ ry

skła dał ży cze nia od władz mia sta i 4 pa -
niom wrę czył na gro dy Pre zy den ta. Otrzy-
ma ły je: Iwo na Ko sew ska z Bib lio te ki dla
Dzie ci, Re na ta Ka li now ska z wy po ży czal -
ni głów nej Książ ni cy, Ka ta rzy na Fioł na
z czy tel ni głów nej i Be a ta Mi lew ska
z Dzia łu Zbio rów Au dio wi zu al nych.

Sześć osób wy róż nio nych zo sta ło na -
gro da mi dy rek to ra Książ ni cy Płoc kiej: El -
żbie ta Sul kow ska z Dzia łu Za ku pów,
Agniesz ka So bo lew ska z Dzia łu Gro ma -
dze nia i Opra co wa nia Zbio rów, El żbie ta
Ja ku bow ska z wy po ży czal ni głów nej, Ir -
mi na Gą sio row ska z fi lii nr 7, Mo ni ka
Stań czak z fi lii nr 4 i Ja ni na Firszt z fi lii nr
5. Kil ka osób otrzy ma ło rów nież dy plo my.

Dzień Bib lio te ka rza i Bib lio tek za wsze
skła nia do ref lek sji. Tak by ło i tym ra -
zem; dy rek tor Książ ni cy Płoc kiej Ma ria
Za lew ska – Mi kul ska z sa tys fak cją po in -
for mo wa ła, że mi mo ros ną cej kon ku ren -
cji me diów elek tro nicz nych czy tel ni ków
w płoc kich bib lio te kach nie uby wa. Z za -
so bów wszyst kich pla có wek ko rzy sta
31% miesz kań ców na sze go mia sta. Płoc -
kie bib lio te ki w mi nio nym ro ku od wie -
dzi ło 56 ty się cy osób, nie tyl ko wy po ży -
cza ją cych książ ki ale ko rzy sta ją cych tak -
że z czy tel ni i in ter ne tu, uczest ni czą cych
w przed sięw zię ciach kul tu ral nych or ga ni -
zo wa nych przez Książ ni cę i jej fi lie. (j)

Kry sty na Sien kie wicz 
bib lio te ka rzom

Wie le osób twier dzi, że obec nie wy raź nie wi dać kry zys czy tel nic twa. Lu dzie nie czy-
ta ją ksią żek. Nie ma ją na to cza su. Są zbyt le ni wi. Nie w Płoc ku. Książ ni ca Płoc ka jest
naj chęt niej od wie dza ną bib lio te ką w ca łym wo je wódz twie ma zo wiec kim, bi je na wet
bib lio te ki war szaw skie. Na stu miesz kań ców Płoc ka przy pa da sta ty stycz nie 31 czy tel -
ni ków. I nie są to wca le mar twe du sze. 38 700 osób, któ re ma ją kar ty bib lio tecz ne,
wy po ży cza ło już w tym ro ku książ ki. Na sza Książ ni ca ma pół mi lio na zbio rów bib lio -
tecz nych, wię kszość to książ ki. (rł)

Płock czy ta naj wię cej

Niek we stio no wa nym zwy cięz cą wo -
je wódz kiej edy cji Ogól no pol skie go
Kon kur su „Po li cjant Ru chu Dro go we -
go” zo stał fun kcjo na riusz z Ko men dy
Miej skiej Po li cji w Ra do miu sierż.
sztab. Ma riusz Wul czyń ski. Do sko na le
wy padł przed sta wi ciel gos po da rzy
KMP Płock – star tu ją cy po raz pier wszy
w kon kur sie – sierż. Ma riusz Zia rek.
Ode brał pu char i na gro dę za pią te miej -
sce. Pięk nym ak cen tem fi na łu by ło wy -
róż nie nie dwóch bo ha te rów, któ rzy bez
wa ha nia ra to wa li ludz kie ży cie – po li -
cjan tów z Płoc ka i Ra do mia.

W szran ki sta nę ło 30 po li cjan tów ru -
chu dro go we go – po jed nym przed sta -
wi cie lu z każ dej ma zo wiec kiej ko men -
dy miej skiej i po wia to wej i dwóch
z KMP w Ra do miu. Za wod ni cy zma-
ga li się w pię ciu kon ku ren cjach. Test
ze zna jo mo ści prze pi sów naj le piej na -
pi sał sierż. Ma rek Bo ga tek re pre zen -
tu ją cy KPP Przy su cha. Naj -
lep szym strzel cem (kon ku -
ren cja strze la nie z bro ni
służ bo wej) oka zał się sier -
żant sztab. Ma riusz Wul-
czyń ski z KMP Ra dom.

Ko lej ne kon kur so we za -
wo dy od by ły się w cen trum
Płoc ka i przy cią ga ły uwa gę
miesz kań ców. Na skrzy żo -
wa niu ul. Ko by liń skie go
i Łu ka sie wi cza wy łą czo no
sy gna li za cję świet lną, do
„bo ju” ru szy li po li cjan ci -
za wod ni cy. Ko lej no po kil -
ka mi nut pod bacz nym
okiem ju ro rów, ale i gro ma -

dzą cych się prze chod niów kie ro wa li
ru chem. Kie row cy by li wy raź nie za -
sko cze ni, nie wszy scy ra dzi li so bie z tą
nie co dzien ną sy tu a cją. Tę kon ku ren cję
wy grał sierż. Ro bert Wi lew ski, re pre -
zen tant KPP Gró jec. 

Po tem kon kurs prze niósł się na Sta -
ry Ry nek. Przed ra tu szem na wyz na -
czo nym pa choł ka mi i taś ma mi to rze
przesz kód naj lep si w wo je wódz twie
po li cjan ci ru chu dro go we go po pi sy -
wa li się do sko na łą i zręcz ną ja zdą na
mo to cy klu i sa mo cho dem. Ja zdę
spraw no ścio wą mo to cy klem wy grał
znów sierż. sztab. Ma riusz Wul czyń -
ski z KMP Ra dom, podobnie jak ja -
zdę zręcz no ścio wą sa mo cho dem oso -
bo wym.

Uro czy ste pod su mo wa nie kon kur su
i ro zda nie pu cha rów i na gród 
od by ło się wie czo rem w pod płoc kiej
So czew ce. (a)

Naj lep si na Ma zo wszu



Któż z nas nie ma rzył, ja ko dziec ko,
aby za siąść za kie row ni cą stra żac kie go
wo zu lub w wiel kim roz kro ku ope ro wać
wę żem gaś ni czym – co jak się oka zu je –
wy ma ga nie tyl ko si ły ale i umie jęt no -

ści. Prze ko na li się o tym ucz nio wie klas
I-III ze Szko ły Pod sta wo wej nr 6, któ rzy
mie li oka zję zwie dzać (6-8 ma ja) Jed-
nost kę Ra tow ni czo -Gaś ni czą nr 3 przy
ul. Ar mii Kra jo wej. Stra ża cy z wiel ką
pa sją opo wia da li o swo jej pra cy, pre -
zen tu jąc gaś ni czy sprzęt oraz strój m.in.
ża ro od por ny, przy po mi na ją cy kos micz -
ny ska fan der, kom bi ne zon. Pod czas za -
ba wy by ło du żo wo dy i śmie chu. Wszy -
scy wró ci li z wy cie czki peł ni po zy tyw -
nych wra żeń, a wie lu chłop ców pod ję ło

już de cy zję do ty czą cą wy bo ru za wo du –
bę dą stra ża ka mi! (op. rł)
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W Szko le Pod sta wo wej nr 18 od by ła
się (12 ma ja) szó sta edy cja mię dzy-
sz kol ne go kon kur su „Żyj bez piecz nie”,
zor ga ni zo wa ne go przez pe da go ga
szkol ne go – Iwo nę Adam czyk, opie ku -
na Sa mo rzą du Ucz niow skie go – Han nę
Twar do oraz Ka ta rzy nę Czwar tek – na -
u czy ciel kę sztu ki.

Ce lem kon kur su by ło pro pa go wa nie
wśród ucz niów szkół pod sta wo wych
bez piecz ne go sty lu ży cia ze szcze gól -
nym uw zględ nie niem za gro żeń, ja kie
nio są uza leż nie nia. Te go rocz ny kon kurs
był też jed nym z dzia łań pod ję tych
przez Osiem nast kę w ra mach ogól no -
pol skiej kam pa nii,,Za cho waj trzeź wy
umysł”.

Kon kurs obej mo wał: za da nie pla sty-
cz ne, roz wią za nie krzy żów ki „Jol ka”,
za da nie na spo strze gaw czość, uło że nie
pan gra mów. Przy stą pi ły do nie go trzy o -
so bo we dru ży ny z dzie się ciu szkół pod-
sta wo wych: nr 1, 3, 5, 16, 17, 18, 21, 22,

23 oraz Oś ro dek Szkol no -Wy cho waw -
czy nr 1. Zma ga nia uczest ni ków oce nia -
li za pro sze ni go ście: Ewa Ja błoń ska
z Wy dzia łu Zdro wia i Spraw Spo łecz -
nych Urzę du Mia sta Płoc ka, Jo an na Ło -
pa tow ska i Krzysz tof Pia sek z KMP. 

Po za cię tej ry wa li za cji I miej sce wy -
wal czy ła SP nr 23, II miej sce SP nr 16,
III miej sce SP nr 21, a IV miej sce SP nr
5. Wy róż nie nie otrzy mał Oś ro dek
Szkol no – Wy cho waw czy nr 1.

Na gro dy książ ko we dla uczest ni ków
kon kur su ufun do wał Wy dział Zdro wia
i Spraw Spo łecz nych Urzę du Mia sta Płoc -
ka oraz ka ski ro we ro we i ple ca ki KMP.

Uczest ni kom kon kur su ucz nio wie SP
nr 18 ze szkol ne go ko ła te a tral ne go
przed sta wi li scen kę, te ma tycz nie zwią -
za ną z pro fi lak ty ką uza leż nień pt.
,,Pięk nie jest tyl ko na po cząt ku” po ka zu -
ją cą, jak ła two wpaść w wir nar ko ty ków
i al ko ho lu i jak trud na jest dro ga wyj ścia
z na ło gów bez po moc nej dło ni. I.J.

Pięk nie jest tyl ko na po cząt ku
– Roz bu dze nie choć by u jed nej oso by

świa do mo ści eko lo gicz ne  to już suk ces,
a was jest tak wie lu, aż z 56 pla có wek –
mó wił z-ca pre zy den ta Da riusz Za widz -
ki, wi ta jąc w ra tu szo wej au li la u re a tów
ko lej nej edy cji kon kur su „Se gre guj od -
pa dy”. Daw niej do eko lo gii nie przy wią -
zy wa no uwa gi, wa szych ro dzi ców, a już
na pew no dziad ków nikt nie uczył se gre -
ga cji śmie ci, dla te go dziś wy mo że cie
być na u czy cie la mi star szych.

Or ga ni za to ra mi kon kur su, któ ry pro -
pa gu je se lek tyw ną zbiór kę od pa dów od
2002 ro ku są: Zwią zek Gmin Re gio nu
Płoc kie go, ZU OK, SI TA, Re mon dis,
Eko -Maz, Re gio nal ne Cen trum Edu ka -
cji Eko lo gicz nej i Urząd Mia sta Płoc ka,
któ rzy by li rów nież fun da to ra mi na -
gród. Uczest ni cy te go rocz nej edy cji
kon kur su ze bra li w su mie 76 ton ma ku -
la tu ry, 33,5 to ny pla sti ków, 6 ton szkła,
2,5 to ny ba te rii i 180 kg me ta lo wych pu -
szek. Zbie ra czy po dzie lo no na 3 ka te go -
rie: przed szko la ków, ucz niów szkół
pod sta wo wych i gim na zjal nych oraz
szkół po nad gim na zjal nych. Zwy cięz ca -
mi w posz cze gól nych ka te go riach zo sta -
li: naj wię cej ba te rii ze bra li naj młod si
z Miej skie go Przed szko la nr 6 przy ul.
Łącz ni czek, naj wię cej ma ku la tu ry i pla -
sti ków ma lu chy z MP nr 2 przy ul. Bro -
war nej. 

Wśród szkół pod sta wo wych ucz nio -
wie SP nr 1 przy Pa sa żu V. Ka ra dzi ca
przy nie śli naj wię cej ba te rii. Na to miast

w po zo sta łych 3 gru pach se gre go wa -
nych od pa dów – ma ku la tu ra, szkło
i pusz ki – zwy cięz ca mi oka za li się ucz -
nio wie Zes po łu Szkół Ogól noksz tał cą -
cych Spe cjal nych nr 7 przy ul. Kos so -
budz kie go.

W trze ciej gru pie ucz nio wie Spe cjal -
ne go Oś rod ka Szkol no -Wy cho waw cze -
go nr 2 przy ul. La soc kie go po ko na li in -
nych uczest ni ków w dwóch ka te go riach
– ma ku la tu rze i pla sti kach. Naj wię cej
szkła ze bra li na to miast ucz nio wie Zes -
po łu Szkół Spo łecz nych SOP przy ul.
Ka zi mie rza Wiel kie go, a naj wię cej ba -
te rii li ce a li ści z III L.O. przy ul. Łu ka -
sie wi cza. (j)

Cze go się Jaś nie na u czy...

We wto rek 5 ma ja w Gim na zjum nr
6 zo stał roz strzy gnię ty Mię dzy po wia -
to wy Kon kurs Wie dzy Hi sto rycz nej
pod ha słem „Oj czyz na po sia da zna cze -
nie, któ re go nie zna ją in ne na ro dy”.
Ce lem kon kur su by ło bu do wa nie po -
staw pa trio tycz nych po przez mi łość do
ma łej oj czyz ny, poz na wa nie dzia łal no -
ści osób z lo kal nych spo łecz no ści, któ -
re przy czy ni ły się do roz wo ju re gio nu
i mia ły zna czą cy wpływ na bieg wy da -
rzeń da ne go po wia tu. 

Wzię ło w nim udział 9 gim na zjów
z Płoc ka, Sier pca i Go sty ni na. Na de -
sła no 32 pra ce w for mie al bu mów
o po sta ciach hi sto rycz nych lub współ -

cześ nie ży ją cych z te re nu, na któ rym
znaj du je się pla ców ka, bio rą ca udział
w kon kur sie.

III miej sce i od twa rzacz mp3 zdo by -
ły A. Bo row ska i P. Po lań czyk (G8,
opie kun: A Gu tow ska), II miej sce i od -
twa rzacz mp4 – W. Wierz bic ka i E.
Ślą ska (G6, op.: D. Stań czak), I miej -
sce i apa ra ty fo to gra ficz ne – M. Mań -
kow ska i W. Ce glew ska (G4, op.: B.
Że rom ska -Bo gacz i E. Reń ska). Ju ry
przyz na ło rów nież 9 wy róż nień. Or ga -
ni za to rem kon kur su by ło: Gim na zjum
nr 6. Na gro dy ufun do wa li: Urząd Mia -
sta Płoc ka i Ar chi wum Pań stwo we
w Płoc ku. (rł)

Pa trio tycz na „Szóst ka” 

Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Za wo do -
wa (In sty tut Ne o fi lo lo gii) by ła or ga ni za -
to rem i gos po da rzem dwud nio wej III
Ogól no pol skiej Kon fe ren cji Na u ko wej
(z udzia łem go ści za gra nicz nych) pod
ha słem: „In ter dy scy pli nar ność w glot to -
dy dak ty ce. Ję zyk, li te ra tu ra, kul tu ra”.
Te ma ty ka kon fe ren cji do ty czy ła prob le -
ma ty ki na u cza nia i ucze nia się ję zy ków
ob cych oraz sze ro ko ro zu mia nych za gad -
nień z po gra ni cza kul tu ry i li te ra tu ry. 

Do udzia łu w kon fe ren cji zgło si ło
się po nad 80 osób z kil ku dzie się ciu

oś rod ków na u ko wych z ca łe go kra ju
oraz z Hu ma nia na Ukra i nie. Uczest-
ni cy dy sku to wa li m.in. o „Bla skach
i cie niach mię dzy na ro do wych 
po dręcz ni ków do hi sto rii”, te o re tycz -
nych pod sta wach glot to dy dak ty ki/ 
hi sto rii na u cza nia ję zy ków ob cych,
ro li li te ra tu ry w kształ ce niu ję zy ko -
wym, ży ciu i twór czo ści Mi cha i ła
Buł ha ko wa.

Kon fe ren cja od by ła się 18 – 19 ma ja
w oś rod ku szko le nio wo -wy po czyn ko -
wym w So czew ce k. Płoc ka. M.Z.

Kon fe ren cja na u ko wa PWSZ

In sty tut Pe da go gi ki Pań stwo wej
Wyż szej Szko ły Za wo do wej wspól nie
z Ma zo wiec kim Sa mo rzą do wym Cen-
trum Do sko na le nia Na u czy cie li i Szko łą
Pod sta wo wą Nr 11 z Od dzia ła mi In te -
gra cyj ny mi zor ga ni zo wa ły 20 ma ja
w au li III L.O. sym po zjum na u ko we pt.
Twór czość „co dzien na” w prak ty ce
edu ka cyj nej.

Wyg ło szo no kil ka re fe ra tów do ty czą -
cych m.in. re a li za cji pro gra mów wspie-
ra ją cych twór czość w szko le i w pla -
ców kach oświa to wych, twór czo ści
w uję ciu in ter dy scy pli nar nym, edu ka cji
ar ty stycz nej ja ko for my ko mu ni ka cji
wer bal nej i po za wer bal nej, ro li śro do wi -
ska ro dzin ne go w roz wi ja niu po ten cja łu
twór cze go dziec ka. MZ 

Twór czość co dzien na

Jak Woj tek chciał być stra ża kiem
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Od dwóch lat Sto wa rzy sze nie „Je -
stem” pro wa dzi w Płoc ku pi lo ta żo wy
pro gram za trud nie nia wspo ma ga ne go.
Dzię ki nie mu do koń ca kwiet nia br. 10
osób nie peł no spraw nych in te lek tu al nie
i cho rych psy chicz nie zna laz ło pra cę,
a 5 jest na prak ty kach za wo do wych,
któ re rów nież po win ny za koń czyć się
umo wą o pra cę.

– W szpi ta lu, w szko le, w ga le rii han -
dlo wej, w re sta u ra cji, w myj ni, ciast kar -
ni czy za kła dzie kra wiec kim – wy li cza
Ma gda le na Fu da ła, kie row nik War szta -
tu Te ra pii Za ję cio wej przy Sto wa rzy -
sze niu „Je stem”, ko or dy na tor pro jek tu.
– I nie cho dzi o fik cyj ne sta no wi ska czy
za trud nie nie w for mie chro nio nej. Żad -
ne sta no wi sko nie jest do to wa ne z Pań -
stwo we go Fun du szu Osób Nie peł no -
spraw nych, wy na gro dze nie pra co daw ca
pła ci sam.

Za trud nie nie wspo ma ga ne

W 2008 r. PFRON przy go to wał
szcze gó ło wy ra port nt. fun kcjo no wa nia
war szta tów te ra pii za ję cio wej – po wo ła -
nych do pro wa dze nia re ha bi li ta cji spo -
łecz nej, a na stęp nie rów nież za wo do -
wej. Wy ni ka ło z nie go, że po ziom za -
trud nia nia uczest ni ków war szta tów
przez otwar ty ry nek, choć był sto sun ko -
wo sta bil ny od 5 lat, to na bar dzo sym-
bo licz nym po zio mie (w 2008 r. 723 oso -
by z róż ny mi nie peł no spraw no ścia mi na
ok. 19 000 uczest ni ków). A prze cież po -
dej mo wa nie pra cy za wo do wej przez
uczest ni ków mia ło być jed nym z naj -
waż niej szych wskaź ni ków sku tecz no ści
war szta tów. 

– Je śli znaj du ją za trud nie nie to głów -
nie oso by na wóz kach z nor mą in te lek -
tu al ną, a nie z nie peł no spraw no ścią
umy sło wą – do da je Ma gda le na Fu da ła.

Za czę to za tem po szu ki wać no wych
po my słów na zak ty wi zo wa nie za wo -
do we nie peł no spraw nych. Jed nym
z nich, był ten opar ty na kon cep cji za -
trud nie nia wspo ma ga ne go (sup por ted
em plo y ment), re a li zo wa ne go z po wo -
dze niem od po nad 20 lat w Sta nach
Zjed no czo nych i Eu ro pie Za chod niej.
Pio nie ra mi adap ta cji po my słu na pol-
skim grun cie by ły sto wa rzy sze nia
z Wro cła wia i War sza wy, któ re po -
bie ra ły na u ki od swo ich za chod nich
ko le gów. 

W 2007 r. PFRON og ło sił kon kurs na
re a li za cję pi lo ta żo we go pro gra mu „Tre -
ner Pra cy – za trud nie nie wspo ma ga ne
osób nie peł no spraw nych”. Wśród 15 or -
ga ni za cji z ca łej Pol ski, któ re we szły do
pro gra mu zna laz ło się Sto wa rzy sze nie
„Je stem” z Płoc ka.

Pro gram za kła da, że nie peł no spraw ny
za trud nia ny jest przy wspar ciu tre ne ra,
któ ry po ma ga mu przy sto so wać się do
wy ko ny wa nych za dań i śro do wi ska 
pra cy. – Naj pro ściej mó wiąc, cho dzi
o przej ście od mo de lu opie kuń cze go do

usa mo dziel nie nia – tłu ma czy ko or dy na -
tor płoc kie go pro jek tu. 

– Na po cząt ku tre ner sam uczy się na
da nym sta no wi sku kil ka dni, na stęp nie
tę wie dzę „prze kła da” na ję zyk oso by
nie peł no spraw nej i ją wdra ża. Przez pe -
wien czas pra cu je ra zem z kan dy da tem
(ale tyl ko ty le, ile jest ko niecz ne do usa -
mo dziel nie nia), stop nio wo zmniej sza jąc
bez poś red nią po moc – tłu ma czy Prze-
my sław Traw czyń ski – do rad ca za wo -
do wy w pro jek cie.– Tre ner po ma ga
rów nież w kon tak tach z pra co daw cą
i pra cow ni ka mi. Po wy co fa niu się, na -
dal mo ni to ru je swe go po do piecz ne go
(co naj mniej 1 raz w ty god niu). Sam
pra co daw ca mo że też w każ dej chwi li
wez wać tre ne ra. Okres przy go to waw czy
to zwy kle pół ro ku na zna le zie nie pra cy,
wdro że nie (bez płat na prak ty ka) i pod pi -
sa nie umo wy. 

Tre ner pra cy (w Płoc ku jest ich czte -
rech) jest tu po sta cią klu czo wą, bo zna
kan dy da ta nie tyl ko od stro ny za wo do -
wej, ale rów nież oso bi stej; je go po trze -
by, przyz wy cza je nia, prak tycz ne umie -
jęt no ści czy za mi ło wa nia.

Wszyst kie oso by, za trud nio ne dzię ki
pro jek to wi Sto wa rzy sze nia „Je stem”,
pra cu ją na pół eta tu na ta kich sta no wi -
skach jak: po moc ku chen na, po moc cu -
kier ni ka, pra cow nik myj ni, sprzą ta czka
w re sta u ra cji lub sa lo nie sa mo cho do -
wym i przy pra cach po rząd ko wych.

Ba rie ry w pra cy i w do mu

Prze my sław Traw czyń ski jest łącz -
ni kiem mię dzy pra co daw ca mi a kan -
dy da ta mi. Wraz z tre ne ra mi dzwo ni,
jeź dzi, tłu ma czy i prze ko nu je. Za pew -
nia, że płoc cy przed się bior cy są to le -
ran cyj ni i otwar ci. – Czę sto wie dzą
o do fi nan so wa niach, wie lu chcia ło by,
ale bo ją się nie peł no spraw no ści my -
śląc, że nie peł no spraw ny to nie prze wi -
dy wal ny pra cow nik. Są też nie świa do -
mi, że oso by z orze cze niem o cał ko wi -
tej nie zdol no ści do pra cy mo gą pra co -
wać. Ale prze ko nu ją się i są za do wo le -

ni. Już te raz ma my ta kich pra co daw -
ców, któ rzy po pier wszych do świad cze -
niach, chcą za trud nić ko lej ne oso by –
opo wia da. – Jak ich prze ko nu ję? Mó -
wię, że bę dą mie li pra cow ni ka zmo ty -
wo wa ne go, rze tel ne go i lo jal ne go. Na -
si kan dy da ci czę sto wy ko nu ją pro ste
i mo no ton ne pra ce, gdzie jest du ża ro -
ta cja (np. w re sta u ra cjach). Dla oso by
nie peł no spraw nej to awans. Po za tym
ma ona zwy kle wię kszą to le ran cję na
mo no to nię.

Oka zu je się, że nie ma też wię kszych
prob le mów w kon tak tach z za ło gą. 

– Nie ma nie to le ran cji, a wręcz prze-
ciw nie, na si pra cow ni cy po pra wia ją at -
mos fe rę w pra cy. A my ca ły czas pow ta -
rza my, aby sta wiać im wy ma ga nia ta kie
jak in nym. Trak to wać nie go rzej, ale też
nie le piej – mó wi Ma gda le na Fu da ła
i do da je, że ko lej ną ba rie rą jest zmia na
po dej ścia w ro dzi nie kan dy da ta. – Nie
wie rzą, że to mo że się udać. Sta ra my się
ich prze ko ny wać, jak du że zna cze nie ma
dla ich dzie ci pra ca, że da je nie za leż -
ność i od cią że nie dla ro dzi ny, choć by ze
wzglę du na do dat ko wy do chód.

To ogrom na zmia na rów nież dla sa -
mych nie peł no spraw nych. – Po pew nym
cza sie ro dzi na za czy na w nich wie rzyć.
Sta ją się bo ha te ra mi. Moż na się ni mi
poch wa lić na ro dzin nym przy ję ciu,
przed są sia dem – tłu ma czy Ali cja Czar-
nec ka – psy cho log w pro jek cie. – Wi dać
też zmia nę w ich wi ze run ku, w ubio rze,
w zew nętrz nej po sta wie. Sa mi za czy na ją
w sie bie wie rzyć. Ro dzą się po my sły na
spę dza nie wol ne go cza su. Sa mi pro po -
nu ją wyj ścia np. do krę giel ni, ka wiar ni,
na bi lard … Kie dyś o czymś ta kim ni gdy
by nie po my śle li, a te raz za czy na ją żyć
jak in ni.

– Tak! W głów nym nur cie ży cia – do -
da je z za do wo le niem Ma gda le na Fu da -
ła. – Zresz tą do sko na le dzia ła ją na po -
zo sta łych uczest ni ków na sze go wtz, za -
chę ca ją ich do udzia łu w pro gra mie.
Dzię ki te mu z dnia na dzień wy dłu ża
nam się li sta chęt nych do po dej mo wa nia
prak tyk za wo do wych.

Ko or dy na tor pro jek tu przyz na je, że
za trud nie nie wspo ma ga ne jest no wo ścią
na na szym ryn ku pra cy, ale jak naj bar -
dziej się spraw dza. 

Udział w pro jek cie

Wszyst kich za in te re so wa nych udzia -
łem w pro jek cie pro si my o kon takt
z Ma gda le ną Fu da łą (tel. 024 264 76 02
lub oso bi ście w WTZ przy Sto wa rzy -
sze niu „Je stem” przy ul. Ko cha now -
skie go 7, wej ście od ul. Mic kie wi cza,
w godz. 8 – 15). Kan dy da ci po win ni
mieć orze cze nie o umiar ko wa nym lub
znacz nym stop niu nie peł no spraw no ści
(nie peł no spraw ność in te lek tu al na) i być
w wie ku od 20 do 40 lat. Pro gram bę -
dzie re a li zo wa ny do grud nia 2010 ro ku.

Ra do sław Ła ba rzew ski

Do tej po ry sło wa „pra ca” nie by ło w ich słow ni ku. Je śli na wet ją zna le źli to tyl ko w for mie 
pra cy chro nio nej. Wol ny ry nek omi jał ich sze ro kim łu kiem, bo nie peł no spraw ny dla wie lu 
zna czy ty le, co nie prze wi dy wal ny.

W głów nym nur cie ży cia

Ru szy ły, fi nan so wa ne przez Fun da -
cję „Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka”,
za ję cia w Sa li Do świad cza nia Świa ta,
or ga ni zo wa ne przez Sto wa rzy sze nie
Po mo cy Oso bom z Nie peł no spraw no -
ścią Umy sło wą „Je stem”. W III edy cji
kon kur su gran to we go Fun da cja
wspar ła te ra pię dzie ci nie peł no spraw -
nych kwo tą 21.600 zł., któ rą przyz na -
no na op ła ce nie ho no ra rium pe da go -
gów spe cjal nych, psy cho lo ga i lo go -
pe dy. 

Re ha bi li ta cją w Sa li Do świad cza nia
Świa ta, zlo ka li zo wa nej w Oś rod ku
Re a ha bi li ta cyj no -Wy cho waw czym
TPD przy ul. Ko cha now skie go, Sto-
wa rzy sze nie ob ję ło pięć dzie się cio ro
nie peł no spraw nych dzie ci – z zes po -
łem Dow na, mó zgo wym po ra że niem
dzie cię cym, prze pu kli ną opo no wo –
rdze nio wą, au tyz mem wczes no dzie -
cię cym i in ny mi usz ko dze nia mi cen-
tral ne go ukła du ner wo we go. – Każ de
dziec ko, któ re do nas tra fia, jest na
po cząt ku dia gno zo wa ne przez psy cho -
lo ga, po tem, wspól nie z te ra pe u ta mi,
ukła da my dla nie go in dy wi du al ny
plan za jęć – mó wi pre zes Sto wa rzy -
sze nia Mi ro sła wa Klin ger. Za ję cia
w Sa li Do świad cza nia Świa ta są czę s-
to też uzu peł nia ne re ha bi li ta cją ru cho -
wą i za ję cia mi z lo go pe dą.

Co ma dać te ra pia w Sa li? Prze de
wszyst kim nie do pu ścić do pog łę bia -
nia się dys fun kcji. Po przez za ję cia
dzie ci uczą się wy ko rzy sty wać w peł -
ni po ten cjał roz wo jo wy, ja kim dys po -
nu ją w za kre sie fun kcji poz naw czych,
ma łej i du żej mo to ry ki, ko mu ni ka cji
i so cja li za cji, te ra pia ma wzmoc nić
ak tyw ność spo łecz ną, poz naw czą i ko -
mu ni ka cję dziec ka. Wy świet la ne na
ścia nach baj ko we obra zy na u czą kon-
cen tra cji, usy ste ma ty zu ją pew ne po ję -
cia zwią za ne z po ra mi ro ku, czy do -
mem, np. łóż ko wod ne uczy świa do -
mo ści włas ne go cia ła. W za ję ciach,
w ci chej, in tym nej at mos fe rze, w te ra -
pii z dziec kiem uczest ni czy rów nież
ro dzic. Za ję cia trwa ją od 45 do 60 mi -
nut. Te ra pe u ta sto su je za sa dę po dą ża -
nia za dziec kiem. Każ de za ję cie, je go
prze bieg i ob ser wa cje te ra pe u ty są od -
no to wa ne w tecz ce dziec ka. IT

Kasz ta ny, fa so la 
i ko ni ki mor skie 
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Po li cjan ci z Po dol szyc ma ją po wo dy,
by się cie szyć – na dwóch wschod nich
osie dlach jest co raz bez piecz niej. – Od no -
to wu je my mniej kra dzie ży, wła mań, roz -
bo jów, nie gi ną już pra wie sa mo cho dy –
opo wia da An na Le wan dow ska z biu ra

pra so we go KMP. 
Po pra wa bez pie czeń stwa moż li wa jest

dzię ki wię kszej licz bie pa tro li. Miesz kań -
ców Po dol szyc nie dzi wią już prze jeż dża -
ją ce ra dio wo zy, ani umun du ro wa ne pa tro -
le pie sze. – Ale są też pa tro le ope ra cyj ne,
czy li w cy wil nych ubra niach i au tach –
mó wi nad kom. Ma rek Ma jew ski, ko men -
dant ko mi sa ria tu na Po dol szy cach. 

W ubieg łym ro ku do po ło wy ma ja
z osie dli skra dzio no 12 sa mo cho dów,
w tym ro ku – czte ry. – Rok te mu zgło szo -
no nam 15 usz ko dzeń aut, w tym – 11 –
wy li cza Ma jew ski. – Wła mań do miesz -

kań, piw nic, ga ra ży by ło 15, te raz – 11.
Kra dzie ży mie nia mie liś my 47, te raz 40.
Znacz nie mniej jest też roz bo jów; w ubieg -
łym ro ku do po ło wy ma ja by ło ich sie dem,
te raz – dwa. 

Nad ko mi sarz przyz na je, że po pra wa jest
wy ni kiem co raz lep sze go ro zez na nia po li -
cjan tów w śro do wi sku. Ko mi sa riat pow-
stał w stycz niu ubieg łe go ro ku i je go za ło -
ga na po cząt ku mu sia ła poz nać te ren. 

Nie ste ty, do ide al ne go po czu cia bez pie -
czeń stwa jest jed nak da le ko. Pla gą są m.in.
nar ko ty ki, od któ rych nie stro ni wie lu mło -
dych lu dzi, na wet gim na zja li stów. W tym
za kre sie ko mi sa riat współ pra cu je z kry mi -
nal ny mi z płoc kiej ko men dy. Efekt jest ta ki,
że w tym ro ku za trzy ma no już kil ku di le rów. 

Pla gą są też zło dzie je skle po wi, któ rych
na Po dol szy ce ścią ga ga le ria han dlo wa
oraz hi per mar ke ty. – Pro ce de rem tym
trud nią się nie tyl ko mło dzi lu dzie – mó wi
nad ko mi sarz. – Niek tó rzy wys pe cja li zo wa -
li się w oszu stwach: z droż szych to wa rów
prze kle ja ją ko dy kre sko we na tań sze, li -
cząc, że uda im się w ten spo sób osz czę dzić
tro chę pie nię dzy. 

Na szczę ście, po li cjan ci mo gą w tym za -
kre sie li czyć na och ro nę, któ rą za trud nia ją
skle py. 

Zmo rą są tak że oszu ści, któ rzy upo do -
ba li so bie sta cje ben zy no we. Zda rza ją się
kie row cy, któ rzy tan ku ją swo je au ta, po
czym bez pła ce nia od jeż dża ją. Nie raz przy
oka zji gi nie coś ze skle pów przy sta cjach.
– Ten pro ce der uda ło nam się znacz nie
ukró cić w ubieg łym ro ku, gdy zła pa liś my
tzw. „cze ko la do wy” gang, któ ry pa rał się
kra dzie ża mi (głów nie sło dy czy) w ta kich
skle pach – cie szy się nad ko mi sarz. 

Ma jew ski chwa li so bie współ pra cę
z oso ba mi od po wie dzial ny mi za mo ni to -
ring, któ ry dzia ła w skle pach i PERN -ie.
Ka me ry swo im za się giem obej mu ją nie
tyl ko wnę trza obiek tów, ale tak że to, co
dzie je się na zew nątrz. To właś nie pra cow -
ni cy och ro ny da ją czę sto znać po li cji, że
w naj bliż szej oko li cy po ja wi li się np. agre -
syw ni mło dzień cy. Ta kie sy gna ły po li -
cjan ci otrzy mu ją też od miesz kań ców. 

Przy pom nij my, że ko mi sa riat po li cji ma
swo ją sie dzi bę przy ul. Ar mii Kra jo wej 62
i pra cu je 24 go dzi ny na do bę. Nu mer te le -
fo nu do służ by dy żur nej – 024 266 16 70.
Je śli ktoś zadz wo ni pod nu mer 997, to po -
łą czy się z dy żur nym przy ul. Sło wac kie go,
któ ry na tych miast dro gą służ bo wą prze ka -
że do ko mi sa ria tu zgło sze nie do ty czą ce
Po dol szyc, Imiel ni cy i Bo ro wi czek. (m.d.) 

Ciep ło, więc cią gnie wszyst kich do
la su; bo zie lo no, pięk nie, wio sen nie.
War to jed nak wie dzieć, że las to nie dzi -
ki te ren, na któ rym wszyst ko doz wo lo -
ne. Ko deks Wy kro czeń za wie ra mnó st-
wo pa ra gra fów, któ re re gu lu ją, co moż -
na, a cze go nie moż na. 

– Za wię kszość wy kro czeń upraw nio -
ny fun kcjo na riusz mo że na ło żyć man dat
kar ny w wy so ko ści od 20 do 500 zł – in -
for mu je mł. asp. Piotr Ga jew ski zaj mu -
ją cy się wy kro cze nia mi w wy dzia le pre -
wen cji KMP Płock. – Je śli ktoś nie
przyj mie man da tu, spra wa tra fia do są -
du grodz kie go, któ ry w re per tu a rze kar
ma grzyw ny od 50 zł do 5 tys. zł.

Na ta kie kon sek wen cje na ra zi my się za:
– wjazd do la su
– wy rąb drze wa (tak że w swo im le sie

trze ba mieć sto sow ne zez wo le nie)
– za nie czysz cza nie la su (tu naj ła god -

niej szą for mą ka ry jest na ga na)
– wy wóz i za ko py wa nie śmie ci, od pa -

dów w le sie lub wrzu ca nie ich do zbior -

ni ków wod nych – w tym wy pad ku sąd
mo że za wy ro ko wać do dat ko wo na wiąz -
kę o rów no war to ści prac przy oczysz -
cze niu i re kul ty wa cji te re nu

– nisz cze nie po szy cia leś ne go oraz
gniazd i le go wisk, wy bie ra nie jaj (do ty -
czy to tak że np. mro wisk)

– pło sze nie, za bi ja nie, ści ga nie, ra -
nie nie zwie rząt leś nych, pusz cza nie
psa lu zem.

– Po li cjan ci prze waż nie w sto sun ku
do osób win nych po wyż szych wy kro czeń
sto su ją man da ty kar ne w wy so ko ści
śred nio 200-300 zł – prze strze ga Piotr
Ga jew ski. – Oczy wi ście wszyst ko za le ży
od wiel ko ści wy rzą dzo nej szko dy.

Przy pom nij my, że w la sach po wia tu
płoc kie go spot kać mo że my wspól ne pa -
tro le po li cji, leś ni ków, my śli wych.
Zwra ca ją oni uwa gę na wszel kie wy kro -
cze nia, ja kich do pusz cza ją się go ście la -
su. Przy ła pa ni „na go rą cym uczyn ku”
wra ca ją do do mu uboż si zwy kle o kil ka -
set zło tych. (a)

Cze go w le sie ro bić nie wol no

Roz poz na nie owo cu je
Pa ra da nie trzeź wych kie row ców trwa

nie u stan nie... Oto kil ka przy kła dów
z jed ne go ma jo we go we e ken du.

– 51-let ni płoc cza nin je chał ul. Cho -
pi na hon dą ac cord – opo wia da dy żur ny
KMP Płock asp. sztab. Woj ciech Je zier -
ski. – Naj pierw wy mu sił pier wszeń stwo
na da e woo ti co, w któ re ude rzył i jak by
ni gdy nic po je chał da lej, że by za mo -
ment ude rzyć w tył opla ome gi.

Wez wa ni na miej sce zda rze nia po li -
cjan ci prze de wszyst kim zba da li 51-lat -
ka al ko te stem. I szyb ko wy jaś nił się po -
wód je go „bez stre so wej” ja zdy – urzą -
dze nie wy ka za ło w je go or ga niz mie pra -
wie pół to ra pro mi la al ko ho lu.

O godz. 2.20 w Wy my ślu Pol skim
po li cjan ci z po ste run ku w Słu bi cach
za trzy ma li do kon tro li fia ta 126p. Za
kie row ni cą sie dział 25-la tek z gm. San-
ni ki, któ ry „pach niał” tak, że od ra zu
pod su nię to mu al ko mat. Wy szło po nad
2,2 pro mi la al ko ho lu w or ga niz mie.
Męż czyz na stra cił pra wo ja zdy, a je go
au to zo sta ło od ho lo wa ne na par king
po li cyj ny.

Te go sa me go dnia o godz. 19 pa trol
dro gów ki skon tro lo wał na ul. Wy szo -
grodz kiej w Płoc ku au di A6. Pro wa dzi -
ła ko bie ta, 27-let nia miesz kan ka Bo dza -
no wa. Nie dość, że al ko mat wy ka zał
u niej obec ność al ko ho lu (po nad 0,2

pro mi la), to na do da tek oka za ło się, że
obo wią zu je ją pra wo moc ny za kaz są do -
wy pro wa dze nia po ja zdów.

Godz. 21.30. W Ra dza no wie -La so ci -
nie po li cjan ci z po ste run ku w Ra dza no -
wie przy ła pa li na pi ja nej jeź dzie na 
ro we rze 48-lat ka z tej gmi ny.

W Biel sku na ul. Spor to wej miej sco -
wi po li cjan ci za trzy ma li sko dę fa vo rit;
od ra zu wy czu li od kie ru ją ce go woń al -
ko ho lu. Nic dziw ne go, miał go w or ga -
niz mie bli sko 1,3 pro mi la. Tak że 30-la -
tek z gm. Bielsk po że gnał się pra wem
ja zdy i od po wie przed są dem za ja zdę
po pi ja ne mu.

O 18.30 pa trol skon tro lo wał w Płoc ku
na ul. Sy na go gal nej sie dzą ce go za kie -
row ni cą mer ce de sa benz 32-let nie go
płoc cza ni na. Je go „wi zy tów ką” był do -
brze wy czu wal ny za pach al ko ho lu; al -
ko mat wy ka zał po nad 2,5 pro mi la. Męż -
czyz ną, od ra zu poz ba wio nym pra wa ja -
zdy i au ta, za o pie ko wał się je go brat.

Naj bar dziej „wi do wi sko wy” był koń -
czą cy we e ken do wy pe le ton ro we rzy sta,
któ re go wy czy ny zdu mia ły prze jeż dża -
ją cy aku rat przez Kraj ko wo pa trol z po -
ste run ku w Dro bi nie. Cy kli sta zaj mo wał
ca łą sze ro kość jezd ni, bo je chał po pro -
stu zyg za kiem. Wy nik ba da nia al ko ma -
tem – po nad 2,7 pro mi la! 49-lat ka prze -
ka za no je go sio strze. (a) 

Pi ja ny we e kend

61-la tek z Głow na w woj. łódz kim ma
su pe ra u to i strasz li we go pe cha. Dwa ra zy
zło dzie je wła ma li się do je go chrys le ra
300C, wy rzą dzi li spo ro szkód i okra dli
z ele men tów wy po sa że nia. Ty le że to
dru gie wła ma nie męż czyz na so bie wy -
my ślił. Znów chciał do stać od szko do wa -
nie. Kłam stwo od kry li po li cjan ci z Wy -
szo gro du i płoc cy kry mi nal ni.

Miesz ka niec Głow na na po cząt ku mar -
ca był w Wy szo gro dzie. Po li cjan tów po -
wia do mił, że kie dy chrys ler stał pod skle -
pem, wła ma li się do nie go zło dzie je. Li sta
strat by ła spo ra – ukra dzio na ka na pa, zra -
bo wa ne koł pa ki z alu mi nio wych felg,
usz ko dzo ne lam py i ele men ty elek tro ni ki
sa mo cho do wej. 

Spra wą za ję li się wy szo grodz cy po li -
cjan ci wspie ra ni przez płoc kich kry mi nal -
nych z zes po łu ds. zwal cza nia prze -
stępstw sa mo cho do wych. Szyb ko oka za -
ło się, że 61-la tek to pe cho wiec. Wcześ -
niej w Ło wi czu zgło sił po dob ne wła ma -
nie; wte dy skra dzio no mu ko ła i rów nież
sie dzi sko ka na py.

– Spraw dza nie wszel kich oko licz no ści,
do ku men tów i ca ła kry mi nal no -śled cza
ro bo ta za ję ły tro chę cza su, ale w tej spra -
wie za czę ły po ja wiać się co raz po waż -
niej sze wąt pli wo ści – mó wi kie row nik
po ste run ku w Wy szo gro dzie mł. asp. Ja -
ro sław Bren da. – Posz ko do wa ny zo stał
wez wa ny do nas i w obec no ści po li cjan -
tów z wy dzia łu kry mi nal ne go KMP skła -
dał do dat ko we wy jaś nie nia. No i nie wy -
trzy mał na po ru nie wy god nych py tań, któ -
re za da wa li mu fun kcjo na riu sze. 

Na jaw wy szła praw da: po zgło szo nych
w Ło wi czu kra dzie ży i wła ma niu ubez pie -
czy ciel wyp ła cił męż czyź nie 25 tys. zł. Od
tam te go cza su nie „do ro bił” się jed nak no -
wej ka na py. Kie dy w mar cu był w Wy szo -
gro dzie, chrys ler za czął się psuć. Wte dy
po my sło wy miesz ka niec łódz kie go wy -
my ślił... że zgło si wła ma nie we dług po -
przed nie go sce na riu sza i... znów do sta nie
pie nią dze! Ubez pie czy ciel na wet zdą żył
już na li czyć kwo tę po nad 11 tys. zł, ale
wstrzy my wał się z jej wyp ła ce niem do za -
koń cze nia po stę po wa nia.

Fi nał jest ta ki, ze bra ne w tej spra wie
ma te ria ły tra fią do pro ku ra tu ry z wnio -
skiem o wszczę cie śledz twa w spra wie
zgło sze nia nie po peł nio ne go prze stęp stwa
(do 2 lat poz ba wie nia wol no ści) i skła da -
nie fał szy wych zez nań (do 3 lat). (a)
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Czas pow sta nia obra zu to je den z naj -
płod niej szych okre sów ar ty sty. W 1911
ro ku Ja cek Mal czew ski na ma lo wał m.in.
słyn ny tryp tyk „Za tru ta stud nia” oraz cykl
obra zów o te ma ty ce bib lij nej: „Św. Jan
Chrzci ciel”, „Św. Jan z Sa lo me”, „Chry s-
tus i Sa ma ry tan ka”. 

– Przed sta wio na po stać uję ta jest do
pa sa, w du żym zbli że niu na tle buj nej, roz -
świet lo nej słoń cem zie le -
ni ta jem ni cze go ogro du.
Ar ty sta zwra ca gło wę do
wi dza. Po za mi strza jest
wy bit nie te a tral na. Bo ga -
ta sza ta, ele gan cki, ro -
man tycz ny koł nierz ko -
szu li i dłoń zło żo na na
pier si jak do przy się gi na
wier ność cze muś wznio -
słe mu. – tłu ma czy Iwo na
Kor gul -Wy sza tyc ka, kie -
ru ją ca Dzia ła em Sztu ki
Mu ze um Ma zo wiec kie -
go. Do 2009 r. obraz był
w zbio rach pry wat nych. Sta ra nia o za kup
obra zu roz po czę ły się w ze szłym ro ku. 

– W na szych zbio rach są dzie ła naj wy -
bit niej szych ma la rzy Mło dej Pol ski – m.in.
Sta ni sła wa Wys piań skie go, Ol gi Boz nań -
skiej, Jó ze fa Cheł moń skie go, Jó ze fa Me -
hof fe ra czy właś nie Jac ka Mal czew skie go.
Je go au to por tret bę dzie na szym naj cen -
niej szym skar bem – pod kre śla dy rek tor
So bie raj. Je go za kup dla Mu ze um Ma zo -

wiec kie go w Płoc ku stał się moż li wy dzię-
ki wspar ciu fi nan so we mu PKN Or len,
któ ry prze ka zał na ten cel 570 tys. zł oraz
Sa mo rzą du Wo je wódz twa Ma zo wiec kie -
go, któ ry do dał ko lej ne 200 tys. zł. Uro -
czy stość prze ka za nia obra zu zor ga ni zo -
wa no 18 ma ja. 

Mal czew ski (1854 – 1929) – ar ty sta
ma larz, ry sow nik, poe ta, pe da gog – na le -

ży do gro na naj wy bit -
niej szych in dy wi du al no -
ści twór czych sztu ki pol-
skiej, zaj mu jąc szcze gól -
ną po zy cję w śro do wi -
sku ar ty stycz nym twór-
ców „Mło dej Pol ski”. 

Po zo sta wił po so bie
bo ga tą spu ściz nę, po -
czą wszy od re a li stycz -
nych obra zów, przed-
sta wia ją cych po pow sta -
nio we lo sy Po la ków na
Sy be rii, po fan ta stycz -
no -baś nio we, bib lij ne

i sym bo licz no -a le go rycz ne kom po zy cje,
czę sto sple cio ne z wąt ka mi pa trio tycz -
ny mi. Po nad to ma lo wał por tre ty, au to -
por tre ty, pej za że. Au to por tre ty ma la rza
sta no wią wy jąt ko wy nurt w je go twór c-
zo ści. Ma lo wa ne w re a li stycz nej kon-
wen cji, w oto cze niu mi to lo gicz nych
muz, fa u nów, chi mer, pod kre śla ją si łę
ar ty stycz nej wi zji oraz bo gac two tre ści,
któ re chciał prze ka zać. (rł)

Do Wys piań skie go, Cheł moń skie go i Me hof fe ra do łą czył Ja cek
Mal czew ski. Ko lek cja ma lar stwa mło do pol skie go w Mu ze um
Ma zo wiec kim wzbo ga ci ła się o ko lej ne wy bit ne dzie ło.

Mal czew ski w Płoc ku 

Mu zy cy Fil har mo nii Lwow skiej, z to -
wa rzy sze niem ka me ral ne go chó ru „Glo-
ria” ze Lwo wa i uczel nia ne go chó ru „Vox
Ju ven tu tis” z Pań stwo wej Wyż szej Szko -
ły Za wo do wej w Płoc ku, wraz z wy bit ny -
mi so li sta mi z Pol ski: Mał go rza tą Ro dek,
Mo ni ką Le dzion, Je rzym Kne ti gem i Boh -
da nem Ma ka lem, pod ba tu tą dy ry gen ta
Woj cie cha Rod ka, pięk nym kon cer tem
za i na u gu ro wa li 15 ma ja we Lwo wie
XXVII Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Mu zy-
cz ny „Wir tu o zi”. Kon cert miał miej sce 
w se ce syj nej ka mie ni cy Fil har mo nii
Lwow skiej, któ rej fa sa dę zdo bi ło kil ka na -
ście flag m.in. USA, Ek wa do ru, Iz ra e la,
Włoch, Nie miec, Szwaj ca rii, Szwe cji,
Wiel kiej Bry ta nii, Ro sji, Pol ski – państw
bio rą cych udział w tym ogrom nym mu zy-
cz nym przed sięw zię ciu – dwu ty god nio -
wym cy klu kon cer tów. 

Jak wie lo krot nie pod kre ślał dy rek tor
fil har mo nii Wo lo dy myr Sy wok hip te go -
rocz ny fe sti wal zgro ma dził du żą licz bę
zna nych, słyn nych i wiel kich za gra nicz -
nych ar ty stów. Dla płoc kie go zes po łu to
ogrom ne wy róż nie nie zna leźć się na sce-
nie w gro nie tak zna ko mi tych mu zy ków,
śpie wa ków ope ro wych i pro fe sjo nal nych
chó rów. Pod czas te go pier wsze go kon cer -
tu wy ko na no najwspa nial sze, ostat nie
dzie ło Lud wi ga van Be e tho ve na, okre śla -
ne mia nem „klej no tu w ko ro nie” – IX
Sym fo nię. Kon cert pe łen wzru szeń, sta no -
wił pięk ne wpro wa dze nie do cy klu czter-
na stu ko lej nych wie czo rów w ra mach
mię dzy na ro do we go fe sti wa lu. W fi na le
wiel kie go dzie ła do łą cza ją do or kie stry
so li ści i chó ry, śpie wa jąc schil le row ską
„Odę do ra do ści”, któ ra sta ła się hym nem
Unii Eu ro pej skiej.

Lwow skie wy ko na nie IX Sym fo nii
zach wy ci ło pre cy zją wy ko naw czą czwór-
ki so li stów i spój no ścią brzmie nia chó -
rów. Na poch wa łę za słu ży li rów nież mu -
zy cy Lwow skiej Fil har mo nii, im po nu jąc
wir tu o ze rią i se lek tyw no ścią brzmie nia –
szcze gól nie w gru pie smy czków. Po kon-
cer cie płoc cy chó rzy ści pod kre śla li, że
lwow ska or kie stra na le ży do naj lep szych

zes po łów fil har mo nicz nych, z ja ki mi do -
tych czas mie li przy jem ność współ pra co -
wać. Owa cją na sto ją co, licz nie zgro ma -
dzo na pub licz ność, na gro dzi ła wy stęp ro -
dzi mych ar ty stów i go ści z Pol ski.

Płoc ki chór zo stał za u wa żo ny i do ce -
nio ny w ubieg łym ro ku pod czas kon cer tu,
któ ry od był się płoc kiej ka te drze, gdzie
wy ko na no właś nie IX Sym fo nię Lud wi ga
van Be e tho ve na. Świet na in ter pre ta cja tej
kom po zy cji za o wo co wa ła za pro sze niem
do Lwo wa przez dy rek to ra Fil har mo nii
Wo lo dy my ra Sywok hi pa.

Pod czas spot ka nia po kon cer cie, dy rek -
tor fil har mo nii dzię ko wał rek to ro wi
PWSZ w Płoc ku prof. dr hab. Jac ko wi
Grzy wa czo wi za przy ję cie za pro sze nia
i gra tu lo wał pro fe sjo nal ne go przy go to wa -
nia chó ru przez dy ry gen ta Ro ber ta Ma -
jew skie go. Wy so ki po ziom chó ru – jak
pod kre ślił – miał wpływ na wy bór właś nie
płoc kie go zes po łu do współ pra cy pod czas
lwow skiej pro duk cji IX Sym fo nii. Dy rek -
tor wy ra ził tak że wo lę na wią za nia bliż -
szych kon tak tów z na szą uczel nią po przez
re a li za cję in nych pro jek tów mu zycz nych. 

Vox Ju ven tu tis nie po raz pier wszy
kon cer to wał wspól nie z or kie strą sym-
fo nicz ną, so li sta mi i pro fe sjo nal ny mi
chó ra mi. Już od kil ku lat, każ de go ro ku
re a li zu je dwa, trzy, du że pro jek ty
z Płoc ką Or kie strą Sym fo nicz ną.
W tym ro ku wy sta wio no już na sce nie
Pań stwo wej Szko ły Mu zycz nej mu si -
cal „My Fa ir La dy” i „Ma da me But ter -
fly”, na to miast w li sto pa dzie br. (w ra -
mach ob cho dów ju bi le u szu 10-le cia
PWSZ w Płoc ku), pla no wa ny jest ko le-
j ny wspól ny kon cert z Płoc ką Or kie strą
Sym fo nicz ną i wiel ką gwia zdą, śpie -
wa czką ope ro wą świa to wej sła wy –
Mał go rza tą Wa lew ską.

Po byt chó ru we Lwo wie za o wo co wał
tak że na wią za niem kon tak tów z Lwow -
skim In sty tu tem Ban ko wo ści i Pra wa Uni-
wer sy te tu w Ki jo wie. Stro na lwow ska jest
za in te re so wa na na wią za niem bliż szej
współ pra cy na u ko wej i kul tu ral nej z na szą
uczel nią. Mał go rza ta Znyk

Vox Ju ven tu tis we Lwo wie 

2 czer wca o godz. 18 Płoc ki Oś ro -
dek Kul tu ry i Sztu ki otwie ra w Do mu
Dar mstadt wy sta wę fo to gra fii au tor -
stwa Ar tu ro Ma ri i Ba ik Nam Sik pt.

„Jan Pa weł II – Apo stoł Po ko ju”. Wy -
sta wa zor ga ni zo wa na zo sta ła we
współ pra cy z Ka to lic kim Cen trum
Kul tu ry w Kra ko wie. Ek spo zy cja
czyn na bę dzie do 24 czer wca. Wstęp
wol ny.

Na wy sta wie zgro ma dzo no fo to gra fie,
wy ko na ne przez pa pie skie go fo to gra fa
Ar tu ro Ma rie go oraz ko re ań skie go mi s-
trza obiek ty wu Ba ik Nam Si ka.

Ar tu ro Ma ri po cho dzi z ro dzi ny fo to -
gra fów, od kil ku po ko leń zwią za nej z Wa -
ty ka nem. Ar tu ro kon ty nu u je tra dy cję 
dziad ka i oj ca ja ko ofi cjal ny oso bi sty fo to -
graf pa pie ży. Uwiecz niał na kli szy pon ty -
fi kat Piu sa XII, Ja na XXIII, Pa wła VI, Ja -
na Pa wła I, Ja na Pa wła II. To wa rzy szył

też Be ne dyk to wi XVI w je go pier wszej
piel grzym ce po Pol sce.

Na to miast ko re ań ski fo to graf Ba ik
Nam Sik kil ka krot nie po dró żo wał wraz
z pol skim pa pie żem po świe cie. Efek ty
tych po dró ży bę dzie moż na obej rzeć rów -
nież w Do mu Dar mstadt. Ar ty sta sam do -
ko nał wy bo ru swo ich prac na wy sta wę,
któ rej ce lem jest upa mięt nie nie pon ty fi ka -
tu Ja na Pa wła II. 

– Mia łem ten szcze gól ny zasz czyt i ła skę
spot ka nia Ja na Pa wła II wie lo krot nie
pod czas dwu dzie stu lat fo to gra fo wa nia.
Kie dy tak wspo mi nam te nie za pom nia ne
chwi le, sły szę Je go ciep ły głos – „Niech
bę dzie poch wa lo ny Je zus Chry stus” oraz
wi dzę Je go ser decz ny uś miech – mó wi
Ba ik Nam Sik. – Szcze gól nie chęt nie i czę -
sto wra cam my ślą do dnia, kie dy mog łem
uczest ni czyć, wraz z ko re ań ski mi ar cy bi -
sku pa mi oraz ro dzi ną Pa pie ża, w po ran -
nej mszy świę tej, od pra wia nej w pry wat -
nej ka pli cy Oj ca Świę te go.

Ka to lic kie Cen trum Kul tu ry jest sto wa -
rzy sze niem dzia ła ją cym od 1996 ro ku. Je -
go ce lem jest pro pa go wa nie kul tu ry
chrze ści jań skiej. Or ga ni zu je wy sta wy,
kon cer ty, spek ta kle te a tral ne, war szta ty
ar ty stycz ne dla dzie ci i mło dzie ży, ple ne -
ry, wy kła dy, szko le nia. Współ pra cu je
z wy bit ny mi ar ty sta mi, wie lo ma oś rod ka -
mi kul tu ry, wyż szy mi uczel nia mi i pa ra -
fia mi. M. Woj talewicz

Apo stoł po ko ju

Baj ka o ko cie i my szach
Już nie bę dę mysz kom kat, jar skie da nia bę dę jadł – tak koń -

czy się wier szo wa na ba je czka o złym ko cie, któ ry gnę bił my -
szy. Na pi sał ją ak tor płoc kie go te a tru Wi told Jan Mie rzyń ski,
zna ny do tych czas z twór czo ści po waż niej szej i fra szek, któ re
uka za ły się już w oś miu to mi kach poe zji. Dzie wią ta ksią że czka
pt. Zem sta „My sza” Pol ne go, bo ga to zi lu stro wa na przez Ma rię
Kruk Sie czkow ską, to pre zent au to rów na Dzień Dziec ka. Baj -
kę pięk nie wy da ło Wy daw nic two „Ko re pe ty tor” w na kła dzie
500 eg zem pla rzy.

Pro mo cja ksią że czki mia ła miej sce 28 ma ja w ka wiar ni „Czar -
ny kot”, a na być ją moż na w Księ gar ni Li te rac kiej przy ul. Ko le -
gial nej i księ gar ni Książ ni cy Płoc kiej przy ul. Ko ściusz ki. (j)
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– To za pro sze nie to był zasz czyt. Trak tu je my je ja ko

je den z suk ce sów, choć nie za mie rza my spo cząć na 

la u rach, ca ły czas cięż ko pra cu je my.

Po mi mo fak tu, iż kon cert or kie stry pod ba tu tą Ma cie -

ja Nie sio łow skie go od by wał się w nie dzie lę we wczes-

nych godzinach południowych i w nie sprzy ja ją cych 

wa run kach po go do wych, na Kra kow skim Przed mie ściu

ze bra ła się na praw dę bar dzo licz na gru pa osób, ży wo

re a gu ją ca na dźwię ki mu zy ki.

Płoc cy sym fo ni cy bi so wa li, a pod ko niec kon cer tu po -

ja wi ło się na wet słoń ce. Być mo że spra wił to wro dzo ny

op ty mizm dy ry gen ta, któ ry z ogrom nym po czu ciem hu -

mo ru ba wił pub licz ność i pro wa dził or kie strę. Oso bi ście

spo do bał mi się szcze gól nie je den z żar tów:

Męż czyz na zło wił zło tą ryb kę i mó wi do niej: zło ta ryb -

ko mu sisz speł nić trzy ży cze nia. Zło ta ryb ka na to, że

jest bar dzo ma ła i mo że speł nić tyl ko jed no ży cze nie. 

-Po wiedz mi w ta kim ra zie, kie dy um rę? 

-Te go nie mo gę zro bić, ale mo gę ci po wie dzieć, kim

bę dziesz w na stęp nym wcie le niu.

-No to kim?

-Tre ne rem ho ke ja.

-Zło ta ryb ko to nie moż li we. W ży ciu nie mia łem na no -

gach ły żew!!!

-Oo oo, to czas na lek cję. Po ju trze pier wszy tre ning. 

– Fan ta stycz nie się zło ży ło, że pro jekt „I lo ve

Płock” zbiegł się w cza sie z otwar ciem no wej fi lii 

Fa bry ki przy Kra kow skim Przed mie ściu. Wie lu dzi-

en ni ka rzy war szaw skich py ta ło mnie, dla cze go 

wy bra łem właś nie Płock. Dla mnie nie po zo sta wiał

wąt pli wo ści fakt, że ogrom ny po ten cjał kul tu ro wy

tego mia sta na le ży ze sta wić z naj wię kszy mi mia sta -

mi. Wy mo wa jest ta ka, że w ogó le na le ży tro chę 

ina czej spoj rzeć na Pol skę. Li czą się nie tyl ko me tro -

po lie, po nie waż nie mal wszę dzie po sia da my praw -

dzi we per ły dzie dzic twa kul tu ro we go. 

Wła dze Płoc ka do sko na le zda ją so bie spra wę z te -

go, że mia sto nie ma po wo dów do kom plek sów. Do -

strzeg ły ko lej ną szan sę pro mo wa nia gro du nad Wi słą.

Płock na praw dę miał się czym poch wa lić w War sza -

wie. Wi dać, że płoc cza nie do ce nia ją swo je skar by. 

To do brze, po nie waż ży je my w świe cie na uk ści słych,

za rzą dza nia i tech ni ki. Nie ste ty, na plan dal szy ode -

szły na u ki hu ma ni stycz ne, a mło de po ko le nie mu si

być świa do me włas nej tra dy cji. 

– Pro jekt „I lo ve Płock” był bar dzo do brym po my słem, w do dat -

ku ek spo zy cjom na szej pla ców ki sprzy jał ter min No cy Mu ze ów

w War sza wie. Je steś my bar dzo za do wo le ni z efek tów frek wen -

cyj nych. Na sze wy sta wy w pię ciu miej scach od wie dzi ło po nad 12

tys. osób.

By ło to tak że ogrom ne przed sięw zię cie lo gi stycz ne i or ga ni za -

cyj ne, dla te go je stem dum ny ze swo ich pra cow ni ków, któ rzy zda -

li ten spraw dzian na piąt kę z plu sem. Wszy scy są zmę cze ni, ale

usa tys fak cjo no wa ni. Mam na dzie ję, że wię cej osób z War sza wy

bę dzie od tąd od wie dzać na sze mu ze um. W przy szłym ro ku pla -

nu je my in wa zję na Łódź.

WOJ CIECH TRZCIŃ SKI, Fa bry ka Trzci ny:

LE O NARD SO BIE RAJ, dy rek tor Mu ze um Ma zo wiec kie go w Płoc ku:

ADAM MIE CZY KOW SKI, dy rek tor Płoc kiej Or kie stry Sym fo nicz nej:



– Je steś my bar dzo za do wo le ni z moż li wo ści za pre zen to -

wa nia choć frag men tu swo jej pra cy na tak cie ka wym wy da -

rze niu, ja kim bez wąt pie nia był Fe sti wal „I lo ve Płock” w Fa -

bry ce Trzci ny w War sza wie. Do ce nia my fakt, iż to właś nie ja -

ko je den z dwóch fe sti wa li (obok Ci ne ma ma gic), do sta liś my

moż li wość od UMP oraz gos po da rzy im pre zy za pre zen to wa -

nia mu zy ki elek tro nicz nej szer szej pub licz no ści. Obec ność

Au dio ri ver na „I Lo ve Płock” z pew no ścią wpły nie na wzrost

po pu lar no ści fe sti wa lu w in nym, nie tyl ko elek tro nicz nym

śro do wi sku od bior ców, co jest jak naj bar dziej zgod ne

z obra ną stra te gią roz wo ju. Przy pom nij my, że od te go ro ku

Au dio ri ver to Fe sti wal Świa ta Nie za leż ne go, a nie tyl ko mu -

zy ki elek tro nicz nej.

– My ślę, że mo że my być za do wo le ni i to za rów no z od bio ru na -

szej pre zen ta cji, za in te re so wa nia me diów jak i z frek wen cji. Kil ka

mie się cy wcześ niej du żą i cie ka wą pro gra mo wo ak cję „I lo ve

Łódź” oglą da ło po nad 2 ty sią ce lu dzi, co uz na no zresz tą za suk -

ces. Nasz fe sti wal od wie dzi ło po nad 12 ty się cy osób. 

Klu czo wy dla tak wy so kiej frek wen cji był wy bra ny przez nas ter-

min – czas No cy Mu ze ów i bu dzą cy du że za in te re so wa nie mo -

ment otwar cia Skwe ru – fi lii Fa bry ki Trzci ny, no we go waż ne go

obiek tu na ma pie kul tu ral nej War sza wy. 

Waż na jest jed nak nie tyl ko ilość, ale i ja kość. Wy star czy ło po -

pa trzeć w ja ki spo sób na si go ście oglą da li wy sta wy: za in te re so -

wa nie, sku pie nie, mło dzież śpie wa ją ca ref re ny z Lao Che i ba wią -

ca się przy mu zy ce fe sti wa lu Au dio ri ver... 

Dla nas naj waż niej sze jest jed nak to, że po tych wszyst kich

kon cer tach, wy sta wach, pre zen ta cjach lu dzie wy cho dzi li z prze -

ko na niem, że Płock to nie tyl ko ko mi ny fa brycz ne Or le nu.

– „I lo ve Płock” w War sza wie to świet ny po mysł. Płock, le żą cy

100 km od sto li cy, ja wi się ja ko pręż ny oś ro dek kul tu ral ny. Pre -

zen ta cja za rów no in sty tu cji kul tu ry jak i cy klicz nych przed się-

w zięć mo że zwię kszyć udział war sza wia ków w tych im pre zach.

Nie ste ty, w do bie wsze cho bec nej re kla my wi zu al nej, część ofer-

ty po zo sta je nie za u wa żo na. Wię ksza ak cja pro mo cyj na z jed no -

czes nym na gro ma dze niem w miej scu i cza sie jest szan są na

szer sze do tar cie z in for ma cją. To do dat ko wy atut.

Ci ne ma gic.pl od był się w Płoc ku do pie ro trzy ra zy, ale film re -

je stru ją cy na sze osią gnię cia to i tak 2-go dzin na „pi guł ka” wy da -

rzeń ar ty stycz nych na wy so kim po zio mie. Mo gliś my też przy tej

oka zji za pre zen to wać no wy pla kat te go rocz nej edy cji oraz 

ro zdy stry bu o wać wśród licz nie przy by łych uczest ni ków 

– wi dzów na szą ulot kę za po wia da ją cą naj waż niej sze 

wy da rze nia te go rocz ne go IV Ci ne ma gic.pl. 

KRZYSZ TOF PA DUCH, wspó łor ga ni za tor fe sti wa lu Ci ne ma gic.pl:

PIOTR OR LICZ, wspó łor ga ni za tor fe sti wa lu Au dio ri ver:

WI TOLD RO GO WIEC KI, dy rek tor Wy dzia łu Pro mo cji, Tu ry sty ki i Współ pra cy z Za gra ni cą UMP:

AN DRZEJ KAN SY, dy rek tor Biu ra Za rzą du TNP:

– To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie za pre zen to wa ło

w Fa bry ce Trzci ny w War sza wie je den z naj cen niej szych

swo ich obiek tów – 80 gra fik z cy klu Ka pry sy Fran ci sco

Goi. Z uwa gi na bez pie czeń stwo oraz wzglę dy kon ser -

wa tor skie, pod czas fe sti wa lu I lo ve Płock po ka zy wa ne

by ły ko pie, jed nak spe cjal nie na Noc Mu ze ów za wie -

zio no do War sza wy 3 ory gi nal ne ry ci ny: nr 1 – Au to -

por tret Goi, nr 43 – Sen ro zu mu pło dzi po two ry a tak -

że nr 72 – Nie uciek niesz. Ze względu na ogrom ną

war tość gra fik, by ło to po waż ne przed sięw zię cie,

wy ma ga ją ce szcze gól nych wa run ków bez pie czeń -

stwa. Z po mo cą To wa rzy stwu Na u ko we mu Płoc kie -

mu przy szła płoc ka Straż Miej ska. Tran sport dzieł

od był się pod opie ką straż ni ków miej skich, któ rzy

nad bez pie czeń stwem ry cin czu wa li rów nież pod-

czas noc nej pre zen ta cji w Fa bry ce Trzci ny. 

Dzie ło Goi wzbu dza ło ogrom ne za in te re so -

wa nie pub licz no ści. Zwie dza ją cy nie tyl ko

oglą da li, ale też z du żym sku pie niem czy ta li

au tor skie ko men ta rze do ry cin, wie lo krot nie

pro wa dząc przy tym oży wio ne dy sku sje. 

Naj wię kszym za sko cze niem dla mnie by ła

frek wen cja – czte ro ty sięcz na fa la lu dzi, któ -

rzy w sku pie niu chło nę li bar dzo trud ny prze -

kaz Goi, ro bi ła wra że nie. Wśród zwie dza ją -

cych naj wię cej by ło li ce a li stów i stu den tów.

Z zainteresowaniem wsłu chi wa łem się

w ich bar dzo doj rza łe ko men ta rze. Uwa gę

zwie dza ją cych zwra ca ła mu zy ka, któ ra sta -

no wi ła do sko na łe uzu peł nie nie pla stycz -

nej wy po wie dzi Goi. Od tej po ry, oglą da -

jąc Ka pry sy, tę spe cjal nie skom po no wa ną

na po trze by ek spo zy cji mu zy kę, bę dę

miał w pa mię ci.

Jed nym z ele men -

tów pro jek tu „I lo -

ve Płock” by ła wy sta wa zna nych

płoc kich fo to gra fi ków. W cią gu

trzech dni go ście Fa bry ki Trzci ny obej -

rze li zna ko mi te zdję cia na sze go mia sta

au tor stwa Pio tra Au gu sty nia ka, Ja na

Drze wiec kie go, Ce za re go Dzię ciel skie go,

Pio tra Hej ke, Mar ka Ko nar skie go, Ma riu sza

Mły nar kie wi cza, Ka ta rzy ny Płu cien nik oraz

Pio tra Stat kie wi cza.
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Pier wszą pi sa ną wzmian kę o la tar -
niach w Płoc ku, po cho dzą cą z 1826 ro ku,
moż na zna leźć w Ak tach Ge ne ral nych
La tarń Opa la nia w Ar chi wum Pań stwo -
wym w Płoc ku. Mo wa w niej o oświet le -
niu uli cy War szaw skiej, gdzie czy ta my,
że la tar nia te raz przed do mem Smo liń -
skich sto ją ca na prost uli cy Mis sjo nar -
skiej przed La za ret Woj sko wy ce lem
oświe ce nia pla cu przed tym że prze nie sio -
ną zo sta je. Wspom nia na la tar nia to tzw.
re wer ber, któ re go naz wa po cho dzi z ję -
zy ka fran cu skie go. Te go ty pu lam py cha -
rak te ry zo wa ły się uży ciem spe cjal nych
bla sza nych od bla sko wych ele men tów,
ma ją cych za za da nie wzmoc nić ni kły
pło mień pow sta ły przy spa la niu uży wa -
ne go w owym cza sie ole ju.

Nie by ły to w po cząt kach XIX wie ku
je dy ne la tar nie w Płoc ku, co moż na
stwier dzić oglą da jąc prze ka zy iko no gra -
ficz ne z te go okre su. O usy tu o wa niu
lamp w na szym mie ście wspo mi na rów -
nież abp An to ni Ju lian No wo wiej ski
w pra cy Płock. Mo no gra fia hi sto rycz na.
W grud niu 1830 ro ku, jak po da je au tor,
a więc tuż po wy bu chu Pow sta nia Li sto -
pa do we go, wy szło za rzą dze nie Ma te u sza
Chrzę ściew skie go, or ga ni za to ra Ko mi te -
tu Miej skie go Bez pie czeń stwa, w któ rym
umiesz czo no in for ma cję o oświet le niu
Płoc ka je dy nie sze ścio ma lam pa mi, zlo -

ka li zo wa nymi tyl ko na Sta rym Ryn ku.
Na mo cy te go za rzą dze nia (praw do po -
dob nie w ce lu za po bie że nia ra bun kom
i roz ru chom), przed każ dym do mem po -
win na pa lić się lam pa. Wkrót ce po tem
Ko mi tet roz wią za no i wspom nia ne za -
rzą dze nie ni gdy, nie ste ty, nie we szło
w ży cie. 

Ce lem zwię ksze nia bez pie czeń stwa
w mie ście ko niecz ne by ło oświet le nie
płoc kich ro ga tek, dla te go nie ja ki Kon rad
Wil le nek pod jął się na prze ło mie 1837
i 1838 ro ku „spra wie nia” pię ciu la tarń re -
wer be ro wych, przy czym każ da la tar nia

mia ła mieć czte ry re wer be ry i sta nąć przy
ów czes nych ro gat kach: Do brzyń skich,
Biel skich, Tum skich, War szaw skich
i Nad wi ślań skich. Zo bo wią zał się on
rów nież osa dzić ta ko we na no wych słu -
pach po ma lo wa nych z uży ciem do te go
włas nych ma te ria łów. Z po cząt ku słu py
te by ły wy ko ny wa ne z drew na, a z cza-
sem, pod ko niec lat pięć dzie sią tych XIX
wie ku, za mie nia no je na że laz ne.

Już w 1848 ro ku w Płoc ku wspom nia -
nych la tarń re wer be ro wych by ło 49,
a rocz ny koszt ich ca ło noc ne go opa la nia
ole jem wy no sił 1434 rub le 24 ko piej ki.
Za pew ne szu ka jąc osz częd no ści, stwier -
dzo no, że gdy by skró cić czas oświet la nia
mia sta tyl ko do go dzi ny dwu na stej w no -
cy, to wów czas koszt ca ło rocz nej ek splo -
a ta cji la tarń wy no sił by 762 rub le 56 ko -
pie jek, a więc o po ło wę mniej. 

W tam tych la tach był to nie ma ły wy -
da tek ob cią ża ją cy płoc czan. Fun du sze na
utrzy ma nie la tar ni po cho dzi ły ze skła dek
miesz kań ców mia sta. Skład ka la tar nio -
wa, w za leż no ści od do cho dów, wy no si -
ła rocz nie dwa rub le, pół to ra rub la lub 12
ko pie jek – jak wi dać zróż ni co wa nie wy -
so ko ści pła co nych po dat ków nie jest wy -
my słem na szych cza sów. Dla po rów na -
nia, ca ło rocz na pen sja chi rur ga wy no si ła
w tym cza sie 375 rub li, a wyk wa li fi ko -
wa ny ro bot nik w cią gu ro ku za ra biał za -

led wie od 20 do 35 rub li. Nic więc dziw -
ne go, że w ak tach moż na zna leźć skar gę
miesz kań ców Pa ro wy, re pre zen to wa -
nych przez Got fry da Szy wer ta i Na ta na
Dra bin ka, od wo łu ją cych się od na ło żo -
nych na nich de cy zji o pła ce niu skła dek.
W swym piś mie ar gu men to wa li, że nie
mo gą być uwa ża ni za oby wa te li Płoc ka,
sko ro do my ich po ło żo ne są za ro gat ka mi
w odleg ło ści 1/4 mi li od Płoc ka. Z póź niej -
szych do ku men tów wy ni ka, że proś bę tę
roz pa trzo no po zy tyw nie.

Ra dy kal na zmia na w oświet le niu Płoc -
ka na stą pi ła w 1867 ro ku. Wów czas to

Ro bert Blum berg, za poz na wszy się
z wy na laz kiem Igna ce go Łu ka sie wi cza,
przy jął na sie bie obo wią zek prze ro bie nia
65 la tarń z opa la nia olej ne go na naf to we.
Prze pro wa dzo na pró ba z uży ciem ole ju
mi ne ral ne go (jak po cząt ko wo na zy wa no
naf tę) wy ka za ła, że świat ło da le ko jaś -
niej sze jest jak olej ne i do pó ki się pa li
[...] za wsze jed no staj ne i czy ste zo sta je.
Zmia na w bu do wie la tarń po le ga ła m.in.
na za o pa trze niu ich w mo sięż ny re zer wu -
ar z ogni wem i cy lin drem.

Opie ką nad la tar nia mi, po le ga ją cą na
ich czysz cze niu, za pa la niu i uzu peł nia niu
pa li wa, zaj mo wał się stróż, zwa ny gdzie
in dziej „lam pia rzem”, w na szym zaś re -
gio nie – z nie miec ka „lam pu ce rem”. Jak
wi dać, naz wa w for mie żeń skiej i o za -
bar wie niu wy raź nie pe jo ra tyw nym,
z cza sem prze nio sła się na ko bie ty o...
po wiedz my... dość lek kim pro wa dze niu
się. No cóż, „lam pu ce ry”, wbrew przy -
sło wiu pod la tar nią naj ciem niej, właś nie
pod lam pa mi mog ły naj le piej wie czo ro -
wą po rą de mon stro wać swe wdzię ki, a na
ich dość głoś ne za cho wa nie na rze ka li
miesz kań cy Sta re go Ryn ku na ła mach lo -
kal nej ga ze ty.

Sta łe uty ski wa nia na opie sza łość
i nied ba łą pra cę lam pu ce rów, któ rych
na zy wa no rów nież „en tre pre na mi”,
moż na zna leźć w pra sie z koń ca dzie -
więt na ste go wie ku. Na po twier dze nie
tych słów za cy tu ję frag ment ar ty ku łu
za miesz czo ne go w „Kor res pon den cie
Płoc kim” z 6(18) stycz nia 1878 ro ku:
(...) Chcąc jed nak pocz ci wie słu żyć tej
pub licz no ści, któ rej do bro nie po win no
i nie jest nam obo jęt ne, mu si my tu 
za no to wać, że przed kil ku dnia mi
w oko li cy cu kier ni p. Se ma di nie go na
wię cej niż go dzi nę przed dzie sią tą lam -
py po wy ga sa ły i po grą ży ły miej sce tak
oży wio ne w ist ne egyp skie ciem no ści,
ale też za to za raz na dru gi dzień na
Sta rym Ryn ku, pa li ły się lam py wśród
bia łe go dnia aż do dwu na stej w po łud -
nie. Wi dać więc, że nie osz częd ność jest
przy czy ną tych nie nor mal no ści, kie dy
wśród dnia naf ty nie ża łu ją, lecz wi na te -
go spa da po pro stu na le ni stwo i nie po -
rzą dek stró żów pil nu ją cych la tarń.

Je den z wa run ków kon trak tu z lam -
pia rzem od no to wu je wy jąt ko wy przy-
pa dek, w któ rym lam pu cer mo że za -
wie sić peł nie nie swo ich obo wiąz ków.
Otóż w cza sie peł ni księ ży ca, je że li no -
ce sprzy ja ją po god ne mo że en tre pre ner
przez dni ośm nie oświet lać la tarń, lecz
to z wie dzą i upo waż nie niem na piś mie
ze stro ny wła dzy miej sco wej – jed nak że
w dni słot ne i w dni ga lo we oraz poch -
mur ne wy ją tek ten wca le miej sca mieć
nie mo że.

Na ko niec war to jesz cze wspom nieć
o la tar ni, któ ra nie speł nia ła ty po wych
fun kcji oświet le nio wych, a na któ rą
z nie ma łą trwo gą spo glą da li ów cześ ni

płoc cza nie. By ła to la tar nia znaj du ją ca
się wew nątrz wie ży ra tu szo wej, ma ją ca
in for mo wać lud ność o pow sta łym na te -
re nie Płoc ka po ża rze. W przy pad ku za -
u wa żo ne go ognia do zo ru ją cy no cą
straż nik wy wie szał la tar nię z tej stro ny
wie ży, z któ rej nad cią ga ło nie bez pie -
czeń stwo. Do dat ko wym sy gna łem in -
for mu ją cym o zbli ża ją cym się za gro że -
niu, był dźwięk trąb ki z ra tu szo wej wie -
ży. Właś nie ten spo sób ostrze ga nia opi -
sa ny zo stał w ar ty ku le za miesz czo nym
we wspom nia nym już „Kor res pon den -
cie Płoc kim” z 22 ma ja (3 czer wca)
1879 ro ku, gdzie czy ta my: W pią tek
prze szły oko ło go dzi ny 10 wie czo rem,
zło wró żeb ne trąb ki zwia sto wa ły mia stu
po żar. Tłu my za trwo żo nych i cie ka wych
po bieg ły w kie run ku ja ki wska zy wa ła
la tar nia na wie ży ra tu szo wej wy wie szo -
na. Pa li ło się na pod wó rzu po se syi p.
West fal po ło żo nej przy Sta rym Ryn ku.
Po żar, dzię ki wczes ne mu ra tun ko wi
w po cząt ku sa mym zo stał opa no wa ny
i uga szo ny, zrzą dzi wszy niez nacz ne tyl -
ko stra ty w za bu do wa niach pod wó rzo -
wych. Naj wię kszą szko dę z po wo du te go
po ża ru po nie śli: wi ry darz Sta re go Ryn -
ku, któ re go traw ni ki po dep ta no i pop su -
to ogro dze nie – oraz wie lu bie gną cych,
któ rzy nie mo gąc doj rzeć w ciem no ści
dru tów łą czą cych słup ki ogro dze nia,
w poś pie chu wy wra ca li się po no sząc
szwank nie raz nie bez piecz ny.

Pier wsze pró by elek trycz ne go oświet -
le nia mia sta mia ły miej sce na po cząt ku
lat osiem dzie sią tych XIX wie ku... ale to
już zu peł nie in na hi sto ria.

Ka ta rzy na Sto ło ska -Fuz
Mu ze um Ma zo wiec kie w Płoc ku

Płock na le ży do gro na miast naj le piej oświet lo nych w Pol sce. Świad czą o tym wy róż nie nie i na gro da ja kie otrzy mał w ze szłym ro ku
w kon kur sie „Na naj le piej oświet lo ną gmi nę i mia sto”. Aby prze ko nać się o słusz no ści de cy zji ju ry, wy star czy wy brać się wie czo rem
na spa cer nad Wi słę, po cho dzić uli czka mi sta re go mia sta, czy spoj rzeć na skrzą cy się róż ny mi bar wa mi most. Wszy scy zda je my so bie
spra wę, że na sze mia sto nie za wsze tak wy glą da ło. W XIX wie ku płoc kie uli czki i pla ce naj czę ściej w no cy oświet lał... księ życ.

O la tar niach, lam pu ce rach i re wer be rach... 

K.W. Kie li siń ski „Lam piarz lwow ski”, ak -
wa re la ok. 1836 r. – ilu stra cja z pub li ka cji
Alek san dra Bła chow skie go „Za pom nia ne
skar by kul tu ry”, wyd. Mu ze um Ma zo wiec -
kie 2009 r. 

Re pro duk cja drze wo ry tu A. Cho ro mań skie go z la tar nią przy te a trze płoc kim, 1874 r.
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W dniach 4 – 7 czer wca 2009 ro ku,
na ob sza rze ca łej Unii Eu ro pej skiej,
po nad 375 mi lio nów oby wa te li UE
upraw nio nych do gło so wa nia bę dzie
mog ło od dać głos na swo je go przed-
sta wi cie la, któ ry za sią dzie w ła wach
Par la men tu Eu ro pej skie go na ko lej ną
pię cio let nią ka den cję. W kon tek ście
tych wy bo rów, Re gio nal ne Cen trum
In for ma cji Eu ro pej skiej w Płoc ku
pra gnie przyb li żyć mło dym płoc cza -
nom – oby wa te lom Unii Eu ro pej skiej,
in for ma cje zwią za ne z Par la men tem
Eu ro pej skim ja ko je dy nym bez po-
ś red nio wy bie ra nym or ga nem Unii,
któ ry jest waż nym i po sia da ją cym
sze ro kie upraw nie nia uczest ni kiem

pro ce su po dej mo wa nia de cy zji we
Wspól no cie. 

Za ję cia przez na czo ne są dla mło dzie -
ży ze szkół gim na zjal nych i po nad gim -
na zjal nych. Przyb li że nie pod sta wo wych
in for ma cji na te mat PE oraz te go rocz -
nych wy bo rów ma na ce lu przy go to wa -
nie mło dzie ży do świa do me go udzia łu
w wy da rze niach, ma ją cych miej sce za -
rów no przed, w trak cie, jak i bez poś red -
nio po wy bo rach do Par la men tu Eu ro -
pej skie go. 

Za ję cia od by wa ją się w Szko le Wyż szej
im. Pa wła Włod ko wi ca przy al. Ki liń skie -
go 12, w bu dyn ku E. Pier wsze dwa spot -
ka nia od by ły się w ma ju, pla no wa ne są
jesz cze dwa: 3 i 4 czer wca. (j)

Kil ka słów 
o Par la men cie Eu ro pej skim Od dział ZUS w Płoc ku uprzej mie in -

for mu je, iż w tro sce o ja kość ob słu gi
osób wzy wa nych na ba da nie przez le ka -
rzy orzecz ni ków do ko nał zmian fun -
kcjo nal nych jed nost ki przy al. Ja cho wi -
cza 1, co oz na cza, iż od 7 ma ja br. w/w
klien ci Za kła du ko rzy sta ją z osob ne go

wej ścia do bu dyn ku usy tu o wa ne go od
stro ny fi la rów.

Za ewen tu al ne utrud nie nia prze pra -
sza my. 

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

ZUS in for mu je

Uła twie nie dla kli ne tów

Po nad 127,8 mln zł otrzy ma ły ma zo -
wiec kie Po wia to we Urzę dy Pra cy na re -
a li za cję unij nych pro jek tów, ak ty wi zu -
ją cych za wo do wo bez ro bot nych. Pie -
nią dze po cho dzą z Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go Ka pi tał Ludz ki Pod dzia ła nie 6.1.3
Po pra wa zdol no ści do za trud nie nia
oraz pod no sze nie po zio mu ak tyw no ści
za wo do wej osób bez ro bot nych.

Wo je wódz ki Urząd Pra cy w War sza -
wie pod pi sał umo wy z 39 Po wia to wy mi
Urzę da mi Pra cy na Ma zo wszu na re a li -
za cję unij nych pro jek tów. Do dat ko we
22,5 mln zł do ło żą do pro jek tów PUP-y,
ja ko wkład włas ny (pro jek ty są fi nan so -
wa ne w 85 proc. ze środ ków unij nych,
wkład włas ny wy no si 15 proc.).

Pro jek ty urzę dów pra cy kon cen tru ją
się na: szko le niach dla bez ro bot ne go,
sta żach, przy go to wa niu za wo do wym
w miej scu pra cy. Bez ro bot ni mo gą rów -
nież otrzy mać jed no ra zo we środ ki na
pod ję cie dzia łal no ści gos po dar czej (sze -
ścio krot ność śred nie go wy na gro dze nia
kra jo we go, tj. ok. 18,5 tys. zł), w tym
po moc praw ną, kon sul ta cje i do radz two

zwią za ne z utwo rze niem włas nej fir my.
Na to miast pra co daw cy mo gą ubie gać
się o re fun da cję kosz tów wy po sa że nia
i do po sa że nia sta no wi ska pra cy dla
skie ro wa ne go bez ro bot ne go. 

Po wia to we Urzę dy Pra cy roz po czę ły
re a li za cję pro jek tów z Pod dzia ła nia 6.1.3
PO KL w ubieg łym ro ku. Na wspar cie dla
bez ro bot nych przez na czo no 78,3 mln zł.
Sza cu je się, że dzię ki te mu z po mo cy sko-
rzy sta ło 13.621 bez ro bot nych. Naj wię cej
bez ro bot nych skie ro wa no na: szko le nia –
4698, sta że u pra co daw cy – 4536, przy-

go to wa nie za wo do we – 2097. Na to miast
1829 osób otrzy ma ło środ ki na utwo rze -
nie włas nej fir my, a 495 bez ro bot nych
zo sta ło skie ro wa nych do prac in ter wen -
cyj nych.

W tym ro ku naj wię cej środ ków z PO
KL otrzy ma ły: Po wia to wy Urząd Pra cy
w Ra do miu – ok. 18,7 mln zł; Urząd
Pra cy m. st. War sza wy – ok. 11,1 mln
zł; Po wia to wy Urząd Pra cy w Ostro łę ce
– ok. 6, 2 mln zł; Po wia to wy Urząd Pra -
cy w Płoc ku – ok. 5,6 mln zł.

W. Li piń ska

Fun du sze unij ne na bez ro bo cie 

Mło do cia ni oj co wie po cho dzą ze
zwy kłych, prze cięt nych ro dzin; zo sta li
oj ca mi, gdyż nie by li w peł ni świa do mi
kon sek wen cji, ja kie nie sie ze so bą kon-
takt sek su al ny bez za bez pie cze nia – wy -
ni ka z ba da nia CBOS prze pro wa dzo ne -
go w ra mach II edy cji Kam pa nii na
Rzecz Świa do me go Ro dzi ciel stwa
„Kie dy 1+1=3”. 

Ba da nie Cen trum Ba da nia Opi nii
Spo łecz nej wy ka za ło, że mło do cia ne oj -
co stwo to zło żo ne zja wi sko spo łecz ne
i nie do ty czy je dy nie śro do wisk pa to lo -
gicz nych, jak się po tocz nie są dzi. 

Zda niem res pon den tów mło dzi Po la -
cy roz po czy na ją ży cie płcio we w tym
sa mym wie ku, co ich ko le dzy w in nych
kra jach Unii Eu ro pej skiej, a pra wie
wszy scy res pon den ci zga dza ją się ze
stwier dze niem, że wśród mło dych Po la -
ków pa nu je du że przyz wo le nie na roz -
po czy na nie współ ży cia sek su al ne go
przed ślu bem. Jest to zwią za ne m.in. z:
ak cep to wa ny mi wzo ra mi za cho wań,
chę cią zdo by cia uz na nia ró wieś ni ków,
im po no wa niem, fał szy wym po czu ciem
do ro sło ści. 

W po rów na niu z sy tu a cją sprzed lat
do stęp do źró deł in for ma cji na te mat ży -
cia sek su al ne go zmie nił się w spo sób ra -
dy kal ny, prze de wszyst kim dzię ki sze-
ro kiej do stęp no ści me diów (in ter net,
TV, pra sa). Waż ną ro lę od gry wa li i od -
gry wa ją ró wieś ni cy, star si ko le dzy/ko -
le żan ki, a na dal nie wiel ką – ro dzi ce
i szko ła. 

Mło dzi lu dzie pod kre śla ją po trze bę
pro fe sjo nal nej i fa cho wej edu ka cji.
Z ba dań wy ni ka, iż oce na do stę pu do
in for ma cji, któ re poz wa la ją na świa do -
me roz po czę cie ży cia sek su al ne go jest
dy sku syj na. Licz na gru pa res pon den -
tów uwa ża, że mło dzi lu dzie ma ją do -
stęp do in for ma cji, lecz z nie go nie ko -
rzy sta ją – nie trak tu ją edu ka cji sek su al -
nej po waż nie i opie ra ją się na opi niach
„pod wór ko wych”. Z dru giej stro ny –
rów nie licz na gru pa res pon den tów
uwa ża, że mło dzi Po la cy nie ma ją wy -
star cza ją ce go do stę pu do wie dzy, któ ra
poz wa la na świa do me roz po czę cie
współ ży cia. 

Mło dzież po szu ku je in for ma cji nt. ży -
cia sek su al ne go i an ty kon cep cji. Ce lem
Mie sią ca Świa do me go Ro dzi ciel stwa
od by wa ją ce go się w ra mach Kam pa nii
„Kie dy 1+1=3” jest edu ka cja. – Już po
raz dru gi chce my wspo móc mło dych lu -
dzi w po zy ski wa niu po trzeb nej wie dzy”
– mó wi Ma gda le na Bo ber z fir my Ge de -
on Rich ter Mar ke ting Pol ska Sp. z o.o.,
któ ra jest ini cja to rem kam pa nii.

Mie siąc Świa do me go Ro dzi ciel stwa
za i na u gu ro wa ła 24 ma ja ak cja edu ka -
cyj na w Bia łym sto ku. Ko lej ne ak cje od -
bę dą się w: Kra ko wie (31 ma ja), Ol szty -
nie (7 czer wca), Ło dzi (14 czer wca)
i Poz na niu (21 czer wca). 

Pa tro nat ho no ro wy nad kam pa nią
ob ję li: Pol skie To wa rzy stwo Gi ne ko -
lo gicz ne i To wa rzy stwo Roz wo ju Ro -
dzi ny. I. Sa ła ma cha

Or ga ni za to rzy XII Pik ni ku Eu ro pej -
skie go dzię ku ją spon so rom, któ rzy
przy czy ni li się do wzbo ga ce nia i ua trak -
cyj nie nia dwud nio wej im pre zy. Szcze -
gól ne po dzię ko wa nia na le żą się: CNH
Pol ska Sp. z o.o, Za kła do wi Bu do wy
Apa ra tu ry S.A, Fir mie Re mon to wo -Bu -
do wla nej LI POW SKI, MTBS, ZU OK

w Ko bier ni kach, MZGM TBS, VEC-
TRA S.A, Przed się bior stwu Wie lo bran -
żo we mu Mer kal, Au chan Płock, Bri tish
Scho ol, Cen trum Edu ka cji Gru pa Or len,
PSS Spo łem, Cen trum Roz ryw ki MK
Bo wling, PGK SI TA Sp. z o.o.

Oso by, któ re nie ode bra ły na gród
w kon kur sie eu ro pej skim, roz strzy gnię -

tym pod czas Pik ni ku, mo gą jesz cze to
uczy nić, zgła sza jąc się po ich od biór do
Wy dzia łu Pro mo cji, Tu ry sty ki i Współ -
pra cy z Za gra ni cą Urzę du Mia sta (Sta ry
Ry nek 1 pok. 225) w go dzi nach pra cy
ra tu sza.

Przy po mi na my, że la u re a ta mi kon -
kur su zo sta li: I na gro da – rocz ny kurs j.

an giel skie go + ku pon na go dzi nę gry
w krę gle dla Ka ta rzy ny Krzy żew skiej, II
na gro da – wa ka cyj ny in ten syw ny kurs j.
an giel skie go + go dzi na gry w krę gle dla
Mar ci na Kę czkow skie go, III na gro dy –
2 go dzi ny gry w krę gle: dla Syl wii Sza -
łań skiej, El żbie ty Pi lew skiej i Gra ży ny
Try ki. db

Dzię ku je my spon so rom i na gra dza my

W so bo tę, 6 czer wca, o godz. 9
sprzed płoc kiej „Sta ni sła wów ki” po
raz ko lej ny wy ru szy piel grzym ka do
ko ścio ła św. Ja ku ba Apo sto ła w Imiel -
ni cy. Znaj du ją się tam re lik wie św. Jo -
an ny Be ret ty Mol li. W ko ście le
w Imiel ni cy o godz. 12 od pra wio na zo -
sta nie msza św. dla uczest ni ków piel-
grzym ki, w której mo gą wziąć udział
wszy scy chęt ni. 

Św. Jo an na Be ret ta Mol la (ur. 1922)
by ła wło ską le kar ką, ak tyw nie dzia ła ją cą
w Ak cji Ka to lic kiej oraz Sto wa rzy sze niu
Win cen te go a Pa u lo. Gdy spo dzie wa ła
się na ro dzin swe go czwar te go dziec ka,
za cho ro wa ła na włók nia ka. Mi mo nie -
bez pie czeń stwa śmier ci, zde cy do wa ła się

do no sić cią żę. Zmar ła 28 kwiet nia
1962 r., w wie ku 39 lat, kil ka dni po na r-
o dzi nach swo jej naj młod szej cór ki. Bez -
poś red nią przy czy ną śmier ci by ło za pa le -
nie otrzew nej. 

Pa pież Pa weł VI w cza sie mo dli twy
Anioł Pań ski w nie dzie lę 23 wrześ nia
1973 okre ślił Jo an nę Be ret tę Mol lę ja -
ko: ”mło dą mat kę z die ce zji me dio lań -
skiej, któ ra by dać ży cie cór ce, po -
świę ci ła swo je w świa do mej ofie rze”. 

Pa pież Jan Pa weł II be a ty fi ko wał ją
w 1994 ro ku, pod czas świa to we go Ro -
ku Ro dzi ny, a w 2004 r. od by ła się jej
ka no ni za cja. Na uro czy stej mszy św.
by ła obec na m.in. naj młod sza cór ka
Gian na Ema nu e la. eg

Piel grzym ka do Imiel ni cy

Mie siąc świa do me go ro dzi ciel stwa
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Mo je 
mia sto

Od kil ku lat Gim na zjum nr 4 jest
or ga ni za to rem wer ni sa żu prac twór-
czych ucz niów z Płoc ka i oko lic. 18
ma ja w MDK im. Kró la Ma ciu sia
Pier wsze go ucz nio wie za pre zen to -
wa li swo je pra ce na VI wy sta wie za -
ty tu ło wa nej ,,Płock – mia sto bli skie
mo je mu ser cu”.

W przed sta wio nych pra cach ucz -
niom uda ło się od dać urok i czar na -
sze go mia sta. Zwie dza ją cy mo gli
oglą dać Wzgó rze Tum skie, ko ścio ły,
wie żę ciś nień oraz prze pięk ne płoc -
kie pej za że. Nie za bra kło ak cen tów
z hi sto rii mia sta. Gim na zjum nr 4 no -
si imię Obroń ców Płoc ka 1920 ro ku,
stąd w pra cach po ja wi ła się te ma ty ka
bo ha ter skiej obro ny Płoc ka przed
bol sze wi ka mi. Moż na rów nież by ło
zo ba czyć ,,ką cik se ce sji” i al bu my
o Płoc ku. 

Wy sta wa zo sta ła przy go to wa na
pod kie run kiem na u czy cie li: Bo że ny
Że rom skiej – Bo gacz, Be a ty Ko wal -
skiej i Edy ty Reń skiej. Wer ni saż po -
łą czo ny był z wrę cze niem na gród
uczest ni kom wo je wódz kich kon kur -
sów: fo to gra ficz ne go ,,Osob li wo ści
mo jej miej sco wo ści” i pla stycz ne go
,,Stop prze mo cy”.

Nie przy pad ko wy był te mat kon -
kur su pla stycz ne go, któ ry zwią za ny
jest z ogól no pol skim pro gra mem
,,Szko ła bez prze mo cy”. Or ga ni za to -
rzy chcie li w ten spo sób umoż li wić
mło dzie ży wy ra że nie za po mo cą
środ ków pla stycz nych swo je go
sprze ci wu wo bec agre sji i prze mo cy. 

Ju ry w skła dzie: Ka ta rzy na Czwar -
tek, Do ro ta Na drow ska, Mo ni ka Cie -
śla przyz na ło I miej sce w kon kur sie
pla stycz nym – Mo ni ce Szenk z Gim -
na zjum w Słup nie, a w kon kur sie fo -
to gra ficz nym I na gro dę otrzy ma li:
Ma te usz Ro kic ki z Pub licz ne go Gim-
na zjum w No wym Mi sze wie oraz
Ka ri na No gaj z Gim na zjum nr 4
w Płoc ku. 

Wy sta wa po kon kur so wa jest czyn-
na do koń ca ma ja. BB

Bo u il let od 30 lat ba da i ana li zu je tę
twór czość. Jest człon kiem słyn ne go
fran cu skie go sto wa rzy sze nia L’A ra ci -
ne, któ re w 1997 ro ku prze ka za ło – li -
czą cą wów czas po nad 3000 prac – ko -
lek cję art brut do Mu ze um Sztu ki
Współ czes nej w Lil le. Wios ną 2010 r.
zo sta nie tam otwar te Mu ze um Art
Brut, któ re go pro fe sor jest współ twór -
cą. W dniach 15 – 16 ma ja był on go ś-
ciem płoc kiej Ga le rii OTO JA (pro mu -
ją cej pol skie art brut) i jed nym z głów -
nych pre le gen tów mię dzy na ro do wej
kon fe ren cji „L’ART BRUT. Est -il le
me me par to ut? / Czy wszę dzie zna czy
to sa mo?”, obok prof. Alek san dra Jac -
kow skie go – et no gra fa i hi sto ryka
sztu ki, człon ka Ko mi te tu Na uk Et no lo -
gicz nych PAN. Obaj pa no wie zna li Je -
a na Du buf fe ta, ma la rza i ko lek cjo ne ra,
od któ re go wszyst ko się za czę ło. 

Brut – su ro wy jak wi no

Je an Du buf fet, któ ry wiódł spo koj ne
ży cie wśród ro dzin nych win nic,
w 1945 r. osta tecz nie po rzu cił je, aby
po świę cić się ma lar stwu i od być swo ją
pier wszą po dróż po wię zie niach i szpi -
ta lach psy chia trycz nych Szwaj ca rii
i Fran cji. Od wie dza pi sa rzy, ar ty stów,
wy daw ców i ku ra to rów mu ze ów, le ka -
rzy i dy rek to rów wię zień. Oglą da ich
ko lek cje. Po dej mu je też roz po czę te
w la tach 20. ubieg łe go wie ku przez dr
Han sa Prin zhor na ba da nia na te mat
sztu ki „sza lo nych”, a tak że ba da nia dr
Mor gen tha ler po świę co ne w 1921 r. le -
czo ne mu psy chia trycz nie, słyn ne mu
przed sta wi cie lo wi art brut, Adol fo wi
Wölfli. Od kry wa twór czość osób cho -
rych psy chicz ne, wy klu czo nych z ży cia
spo łecz ne go i do cho dzi do wnio sków,
któ re poz wo lą mu sfor mu ło wać pier-
wszą de fi ni cję art brut. – Te spot ka nia
pod su nę ły mu myśl, że „sza leń stwo” czy
cho ro ba psy chicz na, któ rą są dot knię ci,
nie ma wpły wu na ich dzie ła. Do szedł
na wet do wnio sku, że twór cy art brut są
zam knię ci w szpi ta lach psy chia trycz -
nych nie dla te go, że są sza le ni, ale dla-
te go, że tak chcą – mó wił prof. Al la in
Bo u il let. – Idąc da lej utrzy my wał np. że
jed na z ar ty stek – Aloise Cor baz – uda -
wa ła cho ro bę psy chicz ną, tyl ko po to,
aby poz wo lo no jej ma lo wać w spo ko ju.
Oczy wi ście by ła to ro man tycz na wi zja
cho ro by psy chicz nej... bo za ten spo kój
przy szło jej zapłacić dość wy so ką ce nę.

– Poz na łem kie dyś Du buf fe ta i przez 6
ty god ni by łem u nie go na sta żu przy rue
de Sev res. Za py ta łem go wów czas m.in.
o to, czy lu dzie któ rych pra ce wi dzia łem
w ko lek cji są cho rzy psy chicz nie –
wspo mi nał prof. Alek san der Jac kow ski.
– Zwy my ślał mnie strasz nie i po wie -
dział, że to w ogó le nie po win no mnie
ob cho dzić. Po nie waż każ dy czło wiek
twór czy w pew nym stop niu od bie ga od
nor my. 

W 1948 ro ku Du buf fet za kła da w Pa -
ry żu La Com pa gnie de l’Art Brut (To -
wa rzy stwo Art Brut), wspie ra ne przez
pi sa rza André Bre ton’a czy Je an’a Pa ul -

han’a. Or ga ni zu ją pier wsze wy sta wy
po świę co ne twór com art brut tj.: Adol-
fo wi Wölfli czy Aloise. W wy ni ku za -
wi ro wań i wew nętrz nych kłót ni w To -
wa rzy stwie ko lek cja – li czą ca już 1200
dzieł 100 au to rów, tra fia na po nad dzie -
sięć lat do No we go Yor ku. Po wie lu la-
tach, pra gnąc za pew nić swo jej ko lek cji
sta ły byt, Je an Du buf fet ofia ru je ją
w 1971 r. Lo zan nie (Fran cja nie by ła nią
wów czas za in te re so wa na). Ko lek cja
obej mu je już wte dy nie co po nad 4 000
dzieł.

Kil ka lat po otwar ciu Mu ze um Art
Brut w Szwaj ca rii pow sta je we Fran cji
sto wa rzy sze nie L’Ara ci ne, któ re od
1982 do 1997 ro ku suk ce syw nie re kon -
stru u je ko lek cję, ko rzy sta jąc z adre sów
do star czo nych przez Du buf fe ta. 

Prob le my z de fi ni cją

Mi mo po nad 60 lat fun kcjo no wa nia
naz wy „art brut” ła twiej jest dziś po -
wie dzieć czym nie jest, bo – jak mó wił
prof. Bo u il let – z pew no ścią jest czymś
zu peł nie in nym niż nam się wy da je.
Na wet dziś – w cza sach świa to we go
uz na nia dla sztu ki art brut –po my łek
jest mnó stwo. – Je an Du buf fet uwa żał,
że art brut to po pro stu art brut i wszy -
scy wie dzą o co cho dzi, ale za pew niam
Pań stwa – po 20 la tach kon fe ren cji,
dy sku sji, mo jej pra cy pe da go gicz nej
i ku ra tor skiej opie ki nad wy sta wa mi
te go nur tu, że jest wręcz od wrot nie –
nikt nie wie o co cho dzi – prze ko ny -

wał prof. Ala in Bo u il let. – Za tem kie dy
mó wi my o art brut – na wią zu jąc do
Du buf fet’a – mó wi my o „wy two rach”
(ry sun ki, obra zy, rzeź by w drew nie i w
ka mie niu) – a nie o „dzie łach”, re a li -
zo wa nych przez „au to rów” a nie przez
„ar ty stów”. „Wy two ry” te pow sta ją
w wy ni ku nie skrę po wa nej wy o braź ni.
Po cho dzą „sa me z sie bie” (to zna czy,
nie zaw dzię cza jąc cze go kol wiek, ja -
kie mu kol wiek na u cza niu lub mo de lo -
wi po cho dzą ce mu od in nej oso by, bu -
do wa ne są na ba zie „swo ich włas nych
im pul sów”). Są two rzo ne przez oso by
niez na ne, ob ce śro do wi skom ar ty -

stycz nym; „nie ska żo ne” ja ką kol wiek
edu ka cją ar ty stycz ną lub kul tu rą in te -
lek tu al ną, któ re wg J. Do u buf fe ta za -
kłó ca ją wszel ką spon ta nicz ność i au -
ten tycz ność. 

– Ja kie dyś po rów ny wa łem Pan ka do
Dem biń skie go. Je den ro bi wspa nia łe
ko zy, dru gi cu dow ne kro wy. Oczy wi ście
z przy jem no ścią wi dział bym wy sta wę
jed ne go i dru gie go, ale róż ni ca jest jed -
na; Pa nek mu siał strasz nie du żo odrzu-
cić, ca łą swo ją wie dzę. To był je go wy -
bór. Na to miast Dem biń ski jest ja ki jest.
Nie zmie ni się, za wsze bę dzie ta ki – mó -
wił z ko lei prof. Alek san der Jac kow ski.
– Lu dzie art brut są po za nor ma mi kul-
tu ry, któ ra jest sy ste mem na ka zów, za -
ka zów, re guł, norm. Oni two rzą prze de
wszyst kim dla sie bie, ni gdy dla od bior -
cy. Oni po ka zu ją „oto ja”, nie zmie nia -
ją się. To jest wspól ny mia now nik dla
art brut na ca łym świe cie.

– Po więc co two rzyć, je śli nie chce my
te go po ka zać? – py tał re to rycz nie prof.
Bo u il let. – Od po wiedź na to py ta nie mo -
że być jed na: ta sztu ka ma zu peł nie in ną
ra cję by tu niż nam się wy da je. I to jest
głów ny czyn nik ra dy kal nie wy róż nia ją -
cy art brut od twór czo ści ar ty stycz nej.

No wa kon cep cja czło wie ka

Pow sta nie ter mi nu art brut wią że się
z od kry ciem no wej kon cep cji czło wie -
ka – któ rą Du buf fet okre ślił ja ko kon-
cep cję „czło wie ka pos po li te go”, czło -
wie ka z lu du. – Je stem prze ko na ny, że
każ da isto ta ludz ka z ogrom ny mi po -
kła da mi twór czy mi i róż ny mi sta na mi
psy chicz ny mi jest war to ścią sa mą
w so bie, naj wyż szą z moż li wych, zdol -
ną do dzia łań ar ty stycz nych, two rze nia
wspa nia łych dzieł, je śli przy pad ko wy
zbieg oko licz no ści, wa run ków zew -
nętrz nych zo sta nie speł nio ny, w ta ki
spo sób, że kon kret na oso ba roz bu dzi
w so bie chęć two rze nia – pi sał.– Mo im
zda niem, lu dzie ta cy jak Wölfli lub
Aloise, zo sta li zam knię ci tyl ko dla te go,
że by li ar ty sta mi! Oni wspię li się na
naj wyż szy po ziom sztu ki, bo ży li swo ją
sztu ką! [...]. Za tem nie ma „sztu ki sza-
lo nych” tak jak nie ma sztu ki „cho rych
na gar dło” czy „z bo lą cym ko la nem”.
Bo nie two rzy się sztu ki dla te go, że
jest się sza lo nym, ale dla te go, że jest
się w izo la cji, w zam knię ciu – któ re
jest wa run kiem niez będ nym do roz bu -
dze nia po ten cja łu twór cze go (bez
wzglę du na ro dzaj izo la cji). – Bo czyż
nie jest praw dą – jak pi sał fi lo zof Gil -
le De u le ze – że, two rzyć, to nie ko mu -
ni ko wać, ale bro nić się – pod su mo wał
Bo u il let.

Or ga ni za to rem kon fe ren cji, któ rą
wspar li: Fun da cja Fun dusz Gran to wy
dla Płoc ka, PO KiS, Ag press, Via Art,
by ło Sto wa rzy sze nie „Oto ja”. To wa -
rzy szy ło jej otwar cie wy sta wy Ada ma
Nidz gor skie go (na zdjęciu) ar ty sty
pol skie go po cho dze nia z krę gu fran cu -
skie go art brut. Wy sta wę moż na oglą -
dać do 10 lip ca w Ga le rii OTO JA
przy pl. Na ru to wi cza 2. (rł)

– Art brut (sztu ka su ro wa, sztu ka mar gi ne su) nie jest ani mo men tem, ani też kie run kiem sztu ki. Jest
drza zgą, pog wał ce niem hi sto rii sztu ki – mó wił w Płoc ku prof. Al la in Bo u il let z Fran cji.

Two rzyć, zna czy bro nić się
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dokończenie ze str. 1
Po łą cze nie sił poz wo li ło na przy go to -

wa nie kom plet ne go i bo ga te go ma te ria -
łu opi su ją ce go hi sto rię uli cy, 
roz bu do wę, ży cie miesz kań ców na prze -
strze ni dwóch wie ków oraz jej wy gląd
obec ny i wi zję przy szło ści. – Wy sta wa
po ka zu je z jed nej stro ny roz wój ar chi -
tek to nicz ny, z dru giej – ży cie tej uli cy,
a tak że spoj rze nie na nią od stro ny este-
ty ki – pod kre śla Bar ba ra Ry dzew ska.

PTF wy słał w te ren 20 swo ich człon -
ków, któ rzy w cią gu dwóch mie się cy zro-
bi li kil ka ty się cy zdjęć; bu dyn ków, fa sad,
pod wó rek, kla tek scho do wych, de ta li ar -
chi tek to nicz nych (np. że liw ne ba lu stra dy
– znisz czo ne, ale na dal uro kli we). – To
chy ba pier wsza, kom plet na in wen ta ry za -
cja uli cy – mó wi Kras. Sto wa rzy sze nie
„Tum ska” przy go to wa ło zaś wi zję przy -
szło ści, np. „dy wan” z kwia tów i tra wy
bie gną cy środ kiem uli cy, czy Tum ską
w ko lo rach mia sta. Na wy sta wie zo ba -
czy my rów nież wi zu a li za cję łącz ni ka nad
uli cą Tum ską, na wy so ko ści „Hor tek su”,
któ rą w la tach 70. pro po no wał je den z ar -
chi tek tów. Tę da le ką i nie co bliż szą prze -
szłość, czę sto niez na ną lub trak to wa ną
nie kie dy dość po wierz chow nie, od kry -
wać bę dzie przed na mi Mu ze um Ma zo -
wiec kie. – Po ka że my m.in. naj star szą fo -
to gra fię po ka zu ją cą uli cę wi dzia ną od
stro ny ka te dry, po cho dzą cą z 1868 r.
(znaj du ją cą się w zbio rach spe cjal nych
Bib lio te ki TNP im. Zie liń skich) – mó wi
Ry dzew ska. Bę dą pier wsze pla ny Tum-
skiej po cho dzą ce z cza sów pru skich, fo -
to gra fie bu dyn ków z okre su mię dzy wo -
jen ne go i PRL. 

Au to rzy wy sta wy do tar li do kil ku -
dzie się ciu osób pry wat nych, któ re 
uży czyły obiek tów, pocz tó wek i ar chi -
wal nych fo to gra fii oraz do in sty tu cji tj.
Ar chi wum Pań stwo we go w Płoc ku,
TNP, Mu ze um Die ce zjal ne go, Ar chi -
wum Głów ne go Akt Daw nych w War -
sza wie czy IPN. 

Wy sta wa za czy nać się bę dzie na wy -
so ko ści No ve go Ki na „Przed wioś nie”
a koń czyć w oko li cach Ho te lu An giel -
skie go. Au to rem pro jek tu jest Ma gda -
le na Ła wrow.

Uli ca tęt nią ca ży ciem

Książ ni ca Płoc ka przy go to wu je ze
swej stro ny pub li ka cję z cy klu „Pa mięć
mu si trwać...” za ty tu ło wa ną, po dob nie
jak wy sta wa „Dwa wie ki Tum skiej.
Wczo raj, dziś... ju tro.”

– Tum ska by ła uli cą tęt nią cą ży ciem,
miej scem spot kań, pier wszych za lot nych
spoj rzeń. Wcho dzi ło się na nią jak na sa -
lon, spa ce ru jąc aż na Tu my – wspo mi na
Ma ria Za lew ska – Mi kul ska, dy rek tor
Książ ni cy Płoc kiej. – Dla te go tak cen ne
są dla nas wspom nie nia płoc czan, tj. Zo -
fii Kło siń skej, któ ra mia ła 21 lat, gdy wy -
buch ła woj na. Nie miesz ka ła przy uli cy
Tum skiej, ale pa mię ta Płock przed wo jen -
ny. Naj głę biej się ga ją ce wspom nie nie
z lat dzie cię cych – pi sze Ewa Lu ma
z Książ ni cy Płoc kiej w książ ce „Dwa
wie ki...” – to miej sce, w któ rym póź niej
sta nął bu dy nek Po wszech ne go Do mu To -
wa ro we go Cen trum (Tum ska 11). Przed
woj ną, la tem był tam Ogró dek Jor da now -
ski, a zi mą – lo do wi sko (jesz cze wcześ -
niej, w XIX w. jat ki miej skie). Obok by ła
bud ka, w któ rej ku po wa li ar ty ku ły piś -
mien ne. Pa mię ta też Ho tel An giel ski
(Tum ska 7), któ re go wła ści cie lem był
Ka rol Kie sti ja nis. Ho tel ten sły nął
z „obia dów klu bo wych” oraz „win włas -
ne go na cią gu po ce nach zni żo nych”.
W „An giel skim” spo ty ka li się m.in. woj -
sko wi, a wśród nich mąż pa ni Zo fii puł -
kow nik Ed ward Kło siń ski. Za ba wy, po -
dob no by ły przed nie; mę skie to wa rzy -
stwo, tań ce na sto le. 

– Mia łam wuj ka, na zy wał się Mo ścic ki,
któ ry przy jeż dżał z War sza wy i cho dził do
Ho te lu. Za wsze wra cał z kie lisz kiem
i szam pan ką. Kie dyś wró cił z „An giel skie -
go” z or kie strą, nad ra nem. Or kie stra gra -
ła pod do mem, a my żeś my wuj ka wi ta li –
wspo mi na pa ni Zo fia. – By wa łam przed

woj ną „Pod Strze chą”. To by ła re sta u ra -
cja z tań ca mi i tam właś nie tań czy łam
z pa nem Mayz ne rem, któ ry był oj cem mo -
jej ko le żan ki Jo aś ki Mayz ne rów ny, bar dzo
mod ne go wte dy „lam beth walk’a”.

Rów nież po woj nie gra no tam mu zy kę
na ży wo. „Pod Strze chę” wpa dał Bro -
niew ski. – Kie dy się chcia ło na pić, po -
ba wić, po tań co wać to się szło tam. Kot-

let scha bo wy z ka pu stą i ziem nia ka mi
by ły de li cja mi. To by ła ta sta ro pol ska
kuch nia. Czę sto tam cho dzi łem, to by ła
naj lep sza w Płoc ku re sta u ra cja z dan -
cin giem. W Płoc ku, do koń ca lat 60 –
tych, na Tum skiej jeź dzi ły do roż ki. Na
Kwiat ka, w odleg ło ści 20 m od uli cy
mia ły swój po stój. Za do roż kę pła ci ło się
5 zł, 10 zł. Po win ny ist nieć da lej – wspo -
mi na z ko lei Jó zef Ra kow ski. Je go 
ro dzi na, jesz cze przed woj ną, miesz ka ła
pod nu me rem 14, na pier wszym pię trze
w ka mie ni cy, któ ra bez poś red nio „pa -
trzy ła” na Tum ską. Ra kow ski rów nież
pa mię ta złą sła wę „Ho te lu An giel skie -
go”: mój pra pra dzia dek Sta ro ry piń ski
her bu Na łęcz w 1910 r. prze grał tu sześć
fol war ków i ka re tę w czte ry siw ki. Tu by -
wa li zie mia nie, któ rzy mie li 4, 5, 6 fol-
war ków gra li w po ke ra i szlach ta za ś-
cian ko wa. Po woj nie Ho tel An giel ski był
wsty dli wą wi zy tów ką Sa na cji. Tam właś -
nie za ło żo no Spół dziel nię Kra wiec ką
z zes po łem 20 / 30 kraw ców – wspo mi na
– Pier wsze tak sów ki po ja wi ły się pod ko -
niec lat 50 – tych. Tum ską cho dzi ły pro-
ce sje. Był tu sklep „Zgo dy”, pro wa dził
go Miesz ko wicz. Przy „Przed wioś niu”
był sklep „We dla”. Sta wa ło się w ko lej -
ce po tor ci ki we dlow skie i mie szan kę.
Ży cie za czy na ło się na uli cy Tum skiej
i koń czy ło się na uli cy Tum skiej.

– Mia łem 33 la ta (l. 70-te XX w.), kie -
dy Tum ską za mie nia no na dep tak. Żal mi
by ło – mó wi z ża lem Jan Szy mań ski. –
Za o pa trze nie skle pów mia ło od by wać się
tyl ko ra no, a by ło ca ły dzień. Dla mnie
Tum ska stra ci ła. Za du żo jest gra ni tu.
Kie dyś by ły ła we czki, a drze wa po dle wa -
no. Kie dy my ślę o Płoc ku to właś nie
o Tum skiej, bo na niej, jak w pio sen ce,
„ki no, ka wiar nia i spa cer”. 

Szcze gó ły na te mat wy sta wy, jar mar -
ku i pro mo cji książ ki w pro gra mie
„DHP” na str. 20 „Sy gna łów Płoc kich”.

(rł)

in for ma cje po cho dzą z pub li ka cji
„Dwa wie ki Tum skiej. Szkic z dzie jów

z uli cy” Bar ba ry Ry dzew skiej oraz
„Wspom nie nia z Tum skiej” Ewy Lu my

fot. z kolekcji Wł. J. Szy mań skiego

Róg ul. Tumskiej i Kolegialnej, Bank Spółdzielczy w Płocku, ok. 1935 r. K
R
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Uli ca dłu ga jak pa mięć Dohm, To um, Tum ska

Hi sto ria uli cy za czy na się wraz
z na sta niem w Płoc ku, na sku tek
II roz bio ru Pol ski, rzą dów pru s-
kich. Pru scy in ży nie ro wie bar dzo
szyb ko za bra li się do grun tow nej
prze bu do wy i roz bu do wy mia sta
(wte dy m.in. usu nię te zo sta ły
śred nio wiecz ne mu ry). Pier wszy
plan prze bu do wy mia sta au tor -
stwa Gőppne ra, pow stał bar dzo
szyb ko, bo już w 1793 ro ku. Na -
stęp ne w 1798 (Schoen wald)
i 1803 (Schmidt). „Wy cho dząc”
po za śred nio wiecz ne mu ry –

wyz na cza ły no wy układ ulic
z no wy mi dziel ni ca mi Płoc ka ja -
ko sto li cy de par ta men tu; Ko le -
gial na, Plac Pa nień ski (dziś
Obroń ców War sza wy), War szaw -
ska, Do mi ni kań ska i Mi sjo nar -
ska. Wśród nich po ja wi ła się tak -
że naz wa „Dohm Stras se”. Jak
po da je Bar ba ra Ry dzew ska
z Dzia łu Hi sto rii Mu ze um Ma zo -
wiec kie go: oz na czy ła ona na kre -
ślo ny cien ką li nią ob szar uli cy,
któ ra roz po star ła się na tzw. no -
wych pla cach miej skich. [...] Uli -
ca bra ła po czą tek w pob li żu ko ś-
cio ła ka te dral ne go, stąd przy ję to
na zy wać ją „Dohm Stras se”,
„Tum ska” – od ła ciń skie go „do -
mus” co zna czy dom, lub sło wa
„tum” (to um) oz na cza ją ce go 
ka te drę, ko le gia tę, ko ściół ka te -
dral ny w ję zy ku śred nio -gór no -
nie miec kim.

Pla ny pru skie do ty czą ce bu do -
wy uli cy Tum skiej, re a li zo wa ne
by ły przez wła dze pol skie
w okre sie Księ stwa War szaw -
skie go i Kró le stwa Kon gre so we -
go, a ich kon cep cję ur ba ni stycz -
ną – wy gląd Płoc ka do lat 60.
ubieg łe go wie ku – wyz na czy li
właś nie pru scy in ży nie ro wie. 

(op. rł)
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Hen ry Pur cell, przed sta wi ciel wczes ne -
go ba ro ku w mu zy ce an giel skiej i przez
dłu gie la ta je dy ny bo daj kom po zy tor
z Wysp Bry tyj skich o re no mie praw dzi -
wie eu ro pej skiej, za pi sał się w hi sto rii
głów nie ja ko au tor oper i mu zy ki do
przed sta wień te a tral nych. Dość płod ny
w tej dzie dzi nie był rów nież wy bit ny
przed sta wi ciel doj rza łe go ba ro ku wło skie -
go An to nio Vi val di, któ ry w pa mię ci po -
tom nych utrwa lił się prze de wszyst kim
dzię ki efek tow nym kom po zy cjom in stru -
men tal nym (kon cer ty skrzyp co we ze
słyn ny mi Czte re ma po ra mi ro ku na cze -
le). W płoc kich sa lach kon cer to wych go -
ścił on już przy naj mniej kil ka krot nie –
pod czas gdy je go an giel ski po przed nik
nie o mal wca le – do brze się więc sta ło, że
obaj twór cy spot ka li się w pro gra mie dru -
gie go kon cer tu zor ga ni zo wa ne go w ra -
mach fe sti wa lu „Ma zo via Goes Ba ro que”
w sa li kon cer to wej PSM 16 ma ja br.

W czę ści pier wszej wy ko na no czte ry
su i ty z mu zy ki sce nicz nej Pur cel la, obej -
mu ją cej głów nie frag men ty oper (mię dzy
in ny mi King Ar thur i The Fa i ry Qu e en,
os nu tej na słyn nym re ne san so wym poe -
ma cie E. Spen se ra) – w dru giej zaś czte ry
kon cer ty fle to we Vi val die go (G-dur RV
438, D-dur RV 429, F-dur RV 434 i D-
dur „Il Gar del li no” RV 428) oraz, na po -
czą tek, jed ną część Kon cer tu e-moll RV
432 na ten że in stru ment. Wspól ny mia -
now nik – obok ży wej, uroz ma i co nej nar-
ra cji i wdzięcz nej, bo ga tej me lo dy ki – sta -
no wi ły tu ak cen ty ilu stra cyj ne: du e ty lut-
nio wo -fle to we u Pur cel la, ma ją ce naj -

praw do po dob niej ewo ko wać at mos fe rę
mi łos nej idyl li w siel skiej sce ne rii, czy
imi ta cje od gło sów na tu ry w par tiach so lo -
wych niek tó rych kon cer tów mi strza z Ita -
lii (do brze zna ne mi łoś ni kom wspom nia -
nych Czte rech pór ro ku). 

In nym jesz cze po mo stem mię dzy obie -
ma „od sło na mi” te go ba ro ko we go spek ta -
klu dźwię ko we go oka za ło się uprzy wi le -
jo wa nie fle tu ja ko in stru men tu so lo we go.
Przy oka zji Pur cel la był to ca ły ze staw fle -
tów pro stych, cza sem o nad spo dzie wa nie
du żych roz mia rach i nie ty po wym kształ -
cie, w kon cer tach Vi val die go – flet po -
przecz ny, i to, wbrew współ czes nym nor-
mom, drew nia ny. Gra no bo wiem na in -
stru men tach z epo ki – co z miej sca poz -
wa la się do my ślić, że od stro ny wy ko naw -
czej, bo ha te rem wie czo ru by ła po now nie
do bo ro wa gru pa ka me ra li stów Ar te dei
Su o na to ri. W ro li dy ry gen ta i wir tu o za fle -
tów wy stą pił Ale xis Kos sen ko, od nie -
daw na kie ru ją cy dwo ma ce nio ny mi zes -
po ła mi mu zy ki daw nej: La Ber ga ma sca
i Les Mu si ciens de Mon sie ur Cro che,
a wcześ niej gry wa ją cy pod ba tu tą tak wy -
bit nych ka pel mi strzów, jak John Eliot
Gar di ner, Ton Ko op man al bo ś. p. Mści -
sław Ro stro po wicz (dwaj ostat ni le piej
zna ni ja ko mi strzo wie or ga nów i wio lon -
cze li). 

Ja k moż na by ło ocze ki wać, wy ko na nie
oka za ło się god ne re no my mu zy ków –
tro chę ina czej niż frek wen cja (mi mo dar-
mo wych bi le tów). Na szczę ście owa cja –
w dżdży sty, chłod ny wio sen ny wie czór –
by ła nad spo dzie wa nie go rą ca. AD

Międzynarodowy barok w Płocku
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za -

pra sza 16 czer wca do Do mu Dar mstadt
na po kaz slaj dów w ra mach Klu bu „Po -
dró że” im. To ny’e go Ha li ka. Tym ra -
zem uczest ni cy spot ka nia zwie dzą Chi le
i Bo li wię. Prze wod ni kiem bę dzie Ste fan
Czer niec ki. Po czą tek po dró ży o godz.
18, wstęp wol ny.

– Przez 3 mie sią ce wę dro wa łem po
kra jach Ame ry ki Po łud nio wej. Prze mie -
rzy łem Ar gen ty nę, Chi le oraz Bo li wię.
Chciał bym za pre zen to wać Pań stwu
choć skra wek te go, jak że fan ta stycz ne go
świa ta – wy bra ne miej sca w Chi le i Bo -
li wii – za chę ca S. Czer niec ki.

– Dla cze go war to? Ni gdzie in dziej nie
uj rzy my ta kiej zie le ni jak w pa ta goń skim
par ku Tor res del Pa i ne. Za krę ci nam się
w gło wach od ko lo rów pod wul ka nem
Pu y e hue. Nie uwie rzy my włas nym
oczom, kie dy wpły nie my pod Ca pil las
de Mar mol. Do ce ni my uro ki Wiel kiej
Wo dy i nad mor skiej at mos fe ry uro kli -
we go chi lij skie go mia ste czka. Ku pi my
le gal nie dy na mit w naj wy żej po ło żo nej
miej sco wo ści świa ta, Po to si. Onie mie je -
my na bo li wij skim Sa la rze. I tak da lej,
i tak da lej... 

Ta po dróż da ła mi szan sę speł nić przy-
naj mniej 2 ma rze nia. Oprócz nich uj rza -
łem naj pięk niej sze gó ry świa ta. Liz ną łem
kul tu ry In dian, któ ra fa scy no wa ła mnie
od dziec ka. Zro zu mia łem, jak to jest, kie -
dy miesz ka się w 20-mi lio no wej aglo me -
ra cji. Ucie kłem od pol skiej zi my. A prze -
de wszyst kim na włas nej skó rze prze ko na -
łem się, jak bar dzo wiel ka mo że być ludz-
ka go ścin ność. Aha, i chy ba na u czy łem
się nie co cier pli wo ści. Bez te go w Bo li wii
zgi nie my dosz częt nie. Do ce ni łem, w jak
czy stym kra ju ży ję. Zro zu mia łem, jak to
jest, kie dy słoń ce grze je od pół no cy. Wie -
le rze czy by ło mi da ne uczy nić po raz
pier wszy w ży ciu.

O tym wszyst kim oraz o in nych pięk -
nych spra wach spró bu ję opo wie dzieć
w płoc kim Do mu Dar mstadt. E.O.

Ko lo ro wy za wrót gło wy

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry w Płoc ku
na je den dzień stał się mek ką mło dych,
pol skich gi ta rzy stów. W śro dę, 13 ma ja
br. w MDK od by ła się pier wsza edy cja
Płoc kich Kon fron ta cji Gi ta ro wych. Ju ry
wy słu cha ło 16 pre zen ta cji – fi na li stów
zak wa li fi ko wa nych spoś ród kil ku dzie się -
ciu na de sła nych zgło szeń. By ły dźwię ki
gi ta ry kla sycz nej, aku stycz nej, elek trycz -
nej, a tak że ba so wej. W ju ry za sie dli: Ro -
man Ku sy – po my sło daw ca kon kur su, dy -
rek tor MDK; Łu kasz Bo ro wic ki – płoc -
cza nin, obec nie miesz ka ją cy w War sza -
wie, gi ta rzy sta jaz zo wy, zdo byw ca I miej -
sca w mi strzow skim kon kur sie gi ta rzy -
stów jaz zo wych Gu i tar Ci ty 2008 oraz
prze wod ni czą cy ju ry – Krzysz tof Mi siak
– zna ny i ce nio ny gi ta rzy sta, któ ry oprócz
do sko na łych pro jek tów so lo wych, mo że
poch wa lić się rów nież współ pra cą m.in.
z Krzysz to fem Ście rań skim, Agniesz ką
Chy liń ską i in.

Oce nia ją cy, bez cie nia wąt pli wo ści,
przyz na li Grand Prix Płoc kich Kon-
fron ta cji Gi ta ro wych Łu ka szo wi Kur -
piew skie mu z Kut na (na zdjęciu po
prawej). Wśród wy róż nio nych zna le źli
się rów nież płoc cza nie: Piotr Pię ta
i Krzysz tof Kaź mier czak, a tak że mło -
dzi gi ta rzy ści z Pa ła cu Mło dzie ży
w Ko sza li nie.

Na gro dę głów ną – gi ta rę elek trycz ną –
ufun do wał Sklep Mu zycz ny HAR FA
z Płoc ka. Or ga ni za to rom uda ło się rów -
nież na mó wić do współ pra cy fir my ta kie
jak: Can to Mu sic Equ ip ment, EXAR elec-
tro nic, In ter ton, Mu sic In fo, Red’s Mu sic,

Sa lo ny Mu zycz ne RIFF, któ re ufun do wa -
ły cen ne na gro dy. Wy dział Pro mo cji, Tu -
ry sty ki i Współ pra cy z Za gra ni cą Urzę du
Mia sta Płoc ka prze ka zał ga dże ty dla
wszyst kich wy róż nio nych. Wkład w or ga -
ni za cję kon kur su mia ła rów nież spół ka
ENER GA, Biu ro Ra chun ko we Ka ro la
Kraw ca i Sto wa rzy sze nie Edu ka cji Kul tu -
ral no – Ar ty stycz nej i Na u ki dzia ła ją ce
przy MDK. 

Po wrę cze niu na gród i kon cer cie la u re -
a tów przy szedł czas na kon cert gwia zdy –
wy stęp Łu ka sza Bo ro wic kie go z zes po -
łem w skła dzie: Pa weł Pusz cza ło – kon tra-
bas, Ju rek Mar ku szew ski – bęb ny. Mu zy -
cy za ser wo wa li wi dow ni m.in. du żą daw -
kę jaz zo wych stan dar dów w zna ko mi tym
wy ko na niu.

Or ga ni za to rzy ma ją na dzie ję, że Płoc -
kie Kon fron ta cje Gi ta ro we na sta łe wpi szą
się w ka len darz im prez mia sta i z ro ku na
rok zdo by wać bę dą co raz wię ksze uz na nie
i sym pa tię na are nie ogól no pol skiej. (ikz)

Mło de Gi ta ry 

„Tam ta stro na ci szy” w reż. Ca ro li ne
Link to ko lej ny film wy świet la ny w Do -
mu Dar mstadt w ra mach cy klu „Ki no nie -
miec kie”. Obej rzeć go bę dzie moż na 9
czer wca o godz. 10 i 17. Wstęp wol ny.

„Tam ta stro na ci szy” to dru gi film
w ka rie rze re ży ser Ca ro li ne Link po „Ni -
gdzie w Af ry ce”, któ ry w 1998 ro ku
otrzy mał no mi na cję do Oska ra w ka te go -
rii film nie an glo ję zycz ny. Ca ro li ne Link
na hi sto rię dziew czyn ki wy cho wy wa nej
przez głu cho nie mych ro dzi ców nat knę ła
się w USA. To sta ło się pod sta wą do
stwo rze nia opo wie ści fil mo wej. Bo ha ter -
ką fil mu jest 8-let nia La ra, któ ra jest dla
ro dzi ców kon tak tem ze świa tem lu dzi sły -

szą cych. Ko cha ją cy i zży ty z La rą oj ciec
pra gnie od kryć przed cór ką wspa nia ły
świat ci szy. 

Tym cza sem w do mu dziad ków, dzię ki
sio strze oj ca Kla ry sie, La ra od kry wa no -
wy świat. Kla ry sa oka zu je się wspa nia łą
klar ne cist ką jaz zo wą, a La ra od kry wa
świat mu zy ki i roz po czy na grę na klar ne -
cie, a to nie po do ba się jej oj cu. 

Kon flikt mię dzy sły szą cą La rą i nie sły -
szą cym oj cem sta no wi głów ną treść fil mu.
Ca ro li ne Link za an ga żo wa ła do fil mu wie -
lu głu cho nie mych ak to rów, co do da ło fil-
mo wi au ten tycz no ści. Obraz od niósł bar d-
zo du ży suk ces w ro dzin nym kra ju, a tak -
że no mi no wa ny zo stał do Oska ra. EO

Ki no nie miec kie w Do mu Dar mstadt

Tam ta stro na ci szy 
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Od le wej: Re na ta Pan kow ska, Ma rek Bał dy ga, Je rzy Ku lik (na wóz ku), Ba ra ba ra Jan kow -
ska, Bar ba ra Gry can -Tay lor, Ry szard Szur kow ski, Ma rek Ru sek. W dru gim rzę dzie: Woj-
ciech Jan kow ski (pre zes Sto wa rzy sze nia Klub Olim pij czy ka) i Ja ro sław Ka lasz czyń ski
(dy rek tor SP nr 18).

Wik to ria uczęsz cza na za ję cia Hung
Gar Kung Fu od 2 lat. Do swo je go wy stę -
pu przy go to wy wa ła się przez wie le ty god -
ni pod okiem tre ner ki An ny Błasz czak.
Wy si łek ja ki wło ży ła w od po wied nie do -
pra co wa nie po ka zo wej for my Mui Fa Ku -
en za o wo co wał dru gim miej scem i srebr -
nym me da lem. Za do wo le nie ma łej za -
wod ni czki, jak rów nież tre ner ki jest o ty le
wię ksze, że po raz pier wszy bra ła ona
udział w za wo dach i to tak du żej, bo mię -
dzy na ro do wej ran gi.

Wśród przed sta wi cie li płoc kiej sek cji
Hung Gar w ka te go rii tra dy cyj nych po łud -
nio wych form ręcz nych ju nio rów zna le źli
się też: Ma te usz Na piór kow ski, Ma te usz
Kul piń ski i Do mi nik Ki sio, któ rzy tak że
upla so wa li się na wy so kich, choć nie me -
da lo wych miej scach. Ka dra se nio rów UKS

FU HOK KU EN PŁOCK skła da ła się tym
ra zem wy łącz nie z ko biet: Mar gi ty Ka cza -
now skiej (for my ręcz ne), Mar ty Sa piń skiej
(for my ręcz ne) i An dże li ki Ste fań skiej
(for my ręcz ne oraz for my z bro nią). War to
wspom nieć, iż wszyst kie pa nie otrzy ma ły
od sę dziów bar dzo do bre no ty i za led wie
set ne pun ków dzie li ły je od po dium. 

Szó sty Grand Wus hu Fe sti wal od był się
w War sza wie. Wzię ły w nim udział re pre -
zen ta cje m.in. Egip tu, Tur cji, Iz ra e la, Bia -
ło ru si, Hisz pa nii, Ro sji, Ukra i ny. Za wo dy
o Pu char Pol ski roz po czę to w pią tek od
walk pier wsze go kro ku w San shou. Przez
dwa ko lej ne dni na ma cie wy stę po wa li za -
wod ni cy form tra dy cyj nych i spor to wych
Wus hu, a w rin gu ro ze gra no ko lej ne po je -
dyn ki. Or ga ni za to rem im pre zy był Pol ski
Zwią zek Wus hu. A.S. 

Srebr ny me dal wy wal czy ła (16 ma ja) pod czas dru gie go dnia Pu cha ru Pol ski
w Wus hu Wik to ria Chmu ra z Klu bu FU HOK KU EN Płock. Wy star to wa ła ona
w ka te go rii form ręcz nych dzie ci w wie ku 9-11 lat. 

GRAND WUS HU FE STI VAL

Nad za le wem,,So bót ka” od był się ko -
lej ny ,,Bieg Skar py”, w któ rym uczest ni -
czy ło po nad 200 za wod ni ków. By ła to
pią ta edy cja tej im pre zy, przez na czo nej
dla mło dzie ży szkół pod sta wo wych i po -
świę co nej wspa nia łe mu wy cho waw cy
mło dzie ży Mar ko wi Za rych cie – by łe mu
dy rek to ro wi Szko ły Pod sta wo wej nr 18.

W tym ro ku po raz pier wszy tej im pre -
zie to wa rzy szył ,,Bieg Olim pij czy ka”,
któ ry zo stał zor ga ni zo wa ny przez SP nr
18 i Sto wa rzy sze nie Klu bu Olim pij czy ka
w Płoc ku. Apel Olim pij ski od czy ta ła Ka -
li na Siel czak z „osiem nast ki”.

W ra mach Dni Olim pij czy ka w ca łym
kra ju od by wa się wie le roz ma i tych im -
prez, ma ją cych przyb li żyć spo łe czeń stwu
– a zwłasz cza mło dzie ży – pod sta wo we
za sa dy idei olim pij skich, przy pom nieć
naj pięk niej sze kar ty z dzie jów pol skie go
ru chu olim pij skie go i przed sta wić bo ha te -
rów ko lej nych igrzysk, jak rów nież za -
chę cić do upra wia nia spor tu i re kre a cji.

Go ściem spe cjal nym płoc kich Dni
Olim pij czy ka był dwu krot ny me da li sta
olim pij ski i wie lo krot ny me da li sta mi str-
zostw świa ta – Ry szard Szur kow ski.
W swo im prze sła niu do mło dzie ży zaz-
na czył: pa mię taj my, że dro ga do re pre -
zen ta cji, a po tem – na olim pij skie szczy-
ty, wie dzie właś nie przez wy trwa ły, mo -

zol ny tre ning, im pre zy niż szej ran gi i ko -
lej ne szczeb le spor to wej przy go dy. Właś -
nie dla te go w Dniach Olim pij czy ka ape -
lu je my – wspól nie za raź my się spor tem!

Uczest ni ka mi im pre zy by li tak że:
Ma rek Bał dy ga – wio ślarz, srebr ny me -
da li sta Re gat Przy jaź ni w Mosk wie,
Woj ciech Jan kow ski – wio ślarz, brą zo -
wy me da li sta Igrzysk Olim pij skich
w Bar ce lo nie w 1992 ro ku, Je rzy Ku lik
– te ni si sta na wóz ku, uczest nik Igrzysk
Olim pij skich w Ate nach 2004 r., Ja cek
Ko ziń ski – wi cepre zes Sto wa rzy sze nia
Klu bu Olim pij czy ka w Płoc ku, Bar ba ra
Gry can – Tay lor – wio ślar ka, uczest ni -
czka przy go to wań do Igrzysk w Los
An ge les 1984 r., Bar ba ra Jan kow ska –
wio ślar ka, uczest ni czka przy go to wań
do Igrzysk w Se u lu 1988 r.

Zwy cięz ca mi V Bie gu Skar py zo sta li:
Ka ro li na Cie siel ska z SP nr 1 (rocz nik
1996), Bar tosz Fel bór z SP nr 12 (rocz -
nik 1996), Ka ta rzy na Ko cha now ska
z SP nr 20 (rocz nik 1997), Adrian Bo -
guc ki z SP nr 18 (rocz nik 1997), We ro -
ni ka Ku czyń ska z SP nr 6 (rocz nik
1998), Da mian Sul kow ski z SP nr 6
(rocz nik 1998).

W kla sy fi ka cji me da lo wej I miej sce
za ję ła SP nr 6, II – SP nr 12, a III SP nr
1 i SP nr 18. W.J.

,,Bieg Skar py” – Dni Olim pij czy ka

Bar dzo ak tyw ny płoc ki sko czek -we te ran
Da riusz Bed nar ski sta wia so bie co raz to
no we wyz wa nia i, na ogół, przy no szą one
suk ce sy. Tym ra zem do swych osią gnięć
do pi sał re kord Pol ski we te ra nów w sko ku
wzwyż w no wej ka te go rii wie ko wej M-55. 

Re kord usta no wił w To ru niu (17 ma -
ja) na lek ko at le tycz nym mi tyn gu, wy ni -
kiem 175 cm /po prze li cze niu na wy nik
se nior ski jest to231 cm/. Re kord świa ta
wy no si 184 cm i na le ży do Niem ca Tho -
ma sa Za cha ria sa, któ ry usta no wił go
w 2002 ro ku. D. Bed nar ski pró bo wal
„iść za cio sem” i trzy krot nie ata ko wał
wy so kość 180 cm, ale bez po wo dze nia.

Mo że uda się na ko lej nych za wo dach,
bo se nior sko czków wy bie ra się na MŚ
w Lah ti i IO w Syd ney (o ile znaj dzie

spon so ra na po kry cie kosz tów tak da le -
kich wy praw). (j)

Skok po re kord

Za wod ni czki Nad wi śla ni na Płock
wyś mie ni cie za gra ły w mię dzy wo je -
wódz kich mi strzo stwach mło dzi ków
w te ni sie sto ło wym, w któ rych pra wo
gry mia ło po oś miu naj lep szych za -
wod ni ków z wo je wództw ma zo wiec -
kie go i war miń sko -ma zur skie go.
Alek san dra Lau, Syl wia Szel kow ska
oraz Ka ta rzy na Ba grow ska z Nad wi -
śla ni na Płock przy wioz ły z ro zgry wa -
ne go w War sza wie tur nie ju aż trzy
me da le. 

Ola w pa rze z Syl wią wy gra ły tur niej
gry pod wój nej (zło to). Ka sia w pa rze
z Li dią Dur maj z Al fy Go sty nin zdo by -
ła w tej kon ku ren cji brąz. 

W tur nie ju in dy wi du al nym Alek san dra
Lau by ła dru ga (sre bro), ule ga jąc w fi na le
Mo ni ce Klim czak z GO SiR Pia secz no.
O krok od spra wie nia ogrom nej nies po -
dzian ki by ła Ka ta rzy na Ba grow ska. W tur -
nie ju gry po je dyn czej za ję ła miej sce tuż za
po dium. Nie uda ło jej się wy drzeć trze cie -
go miej sca Li dii Dur maj. War to jed nak
pod kre ślić, że Ka sia Ba grow ska jest o dwa
la ta młod sza od naj star szych te go rocz nych
mło dzi czek (rocz nik 1996 i młod sze).

Zdo by te w mi strzo stwach me da le
prze kła da ją się na pun kty do mi ni ste -
rial ne go ran kin gu klu bów Pol sce. W ze -
szłym ro ku Nad wi śla nin Płock dzię ki
pun ktom zdo by tym przez Alek san drę
Lau zna lazł się wśród 14 klu bów z Płoc -
ka, uję tych w tym ran kin gu. (nad)

Me da lo we ra kiet ki

De cy zją za rzą du Wi sły Płock, tre ne rzy
Ma riusz Be kas i Piotr Szcze cho wicz za -
mie ni li się fun kcja mi. Be kas bę dzie pra-
co wał z pier wszym zes po łem, a Szcze -
cho wicz z dru gim. Peł nią cy fun kcję tre ne -
ra ko or dy na to ra Wło dzi mierz Ty lak po zo -
stał na sta no wi sku.

De cy zja o wy mia nie szko le niow ców
spo wo do wa na jest sła by mi wy ni ka mi
zes po łu w ostat nim okre sie, w któ rym
Wi sła prze gra ła pięć me czów, a wy gra ła
tyl ko je den. Z ko lei o wy bo rze Ma riu sza

Be ka sa, za de cy do wa ła po zy tyw na oce na
je go pra cy, kie dy pod ko niec ze szłe go se -
zo nu za stą pił na sta no wi sku tre ne ra Wi sły
Lesz ka Oj rzyń skie go. Wte dy pod wo dzą
Be ka sa, dru ży na w sze ściu me czach zdo -
by ła je de na ście pun któw. W tym se zo nie
Wi sła ma jesz cze do ro ze gra nia czte ry
me cze: z GKP Go rzów, w Łęcz nej, z Wi -
dze wem i w Sta lo wej Wo li. 

Be kas bę dzie pra co wał z pier wszym
zes po łem przy naj mniej do za koń cze nia
obec ne go se zo nu. K.K. 

Ma riusz Be kas za Szcze cho wi cza 
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Po uda nym wy stę pie w Je dliń sku pod czas fi na łu wo -
je wódz kie go w bie gach prze ła jo wych, 6 ma ja na star cie
sta nę ły szta fe ty prze ła jo we naj lep szych szkół ma zo -
wiec kich. Wśród nich nie mog ło za brak nąć zes po łów
z płoc kiej „je dyn ki”.

Pier wsze wy sta ro wa ły gim na zja list ki. Za da nie przed
ni mi by ło trud ne, po nie waż ty po wa ne by ły na kan dy -
dat ki do me da lu. Mi mo du żej pre sji dziew czę ta by ły
skon cen tro wa ne i wie dzia ły, po co przy je cha ły do Sie -
dlec; in te re so wał je me dal tyl ko zło ty.

Szta fe tę bo jo wo roz po czę ła pier wszo kla sist ka Do mi -
ni ka Mu ra szew ska, któ ra za ło żo ny cel zre a li zo wa ła
wyś mie ni cie – do bieg ła tuż za pro wa dzą cą za wod ni -
czką gos po da rzy. Po dru giej zmia nie da ło się już sły -
szeć gło sy, że me da le ro zda ne – do usta le nia po zo sta ła
tyl ko ko lej ność. I fak tycz nie na pro wa dze niu z wy raź -

ną prze wa gą zna laz ły się trzy szta fe ty: płoc ka „je dyn -
ka”, gos po da rze i Je dlińsk. W szta fe cie gim na zja li stek
z Płoc ka na tra sę ko lej no wy ru sza ły: We ro ni ka Ners,
Na ta lia Ko cha now ska, Mar ta Kon czal ska, Mo ni ka Za -
łę ska, Eli za Ma jew ska. Ko lej ność zmie nia ła się jak
w ka lej do sko pie, wy ścig wkra czał w de cy du ją cą fa zę –
na siód mą zmia nę wy ru szy ła Alek san dra Ko za kie wicz,
któ ra po da ła pa łe czkę Ka ro li nie Łu cia kie wicz na dru -
giej po zy cji. Ka ro li na da ła się wy prze dzić, ale dziel nie
trzy ma ła dy stans. Po niej na tra sę wy bieg ła Aga ta Mu -
szyń ska, któ ra przy bieg ła do stre fy zmian, ja ko pier-
wsza i po da ła pa łe czkę Mar ce li nie Ka wec kiej. Ostat nia
zmia na by ła tyl ko for mal no ścią. Mar ce li na spo koj nie
ru szy ła na swój 800-me tro wy od ci nek. Na mo ment
poz wo li ła się zbli żyć ry wal kom, by za chwi lę, jak przy -
sta ło na mi strzy nię Ma zo wsza, przys pie szyć i pew nie
wy grać ze znacz ną prze wa gą.

– Na ten dzień ja i mo je ko le żan ki bar dzo dłu go cze -
ka łyś my. Wie dzia łyś my, że me dal jest na wy cią gnię cie
rę ki, ale ma rze nie o pier wszym miej scu naj bar dziej da -
wa ło się we zna ki. By łyś my do te go star tu do brze przy-
go to wa ne i wy star czy ło dać z sie bie wszyst ko by osią -
gnąć cel. Dłu go cze ka łam na zło ty me dal z za wo dów
ma zo wiec kich i kie dy w koń cu za wisł na mo jej szyi, po -
czu łam ra dość, że wy ko na łyś my za da nie na 100 pro cent
– po wie dzia ła po bie gu Mo ni ka Za łę ska.

– Suk ces to owoc sy ste ma tycz nej pra cy, do świad cze -
nia, ta len tu, i wo li wal ki. Dzię ki te mu te wspa nia łe
dziew czy ny mo gą cie szyć się z ty tu łu Mi strzyń Ma zo -
wsza w Szta fe to wych Bie gach Prze ła jo wych – pod su -
mo wał za wo dy usa tys fak cjo no wa ny na u czy ciel z G-1
Piotr Miesz kow ski.

Chłop cy z G-1 w tym ro ku mu szą się za do wo lić bar dzo
do brym, szó stym miej scem, ale już za po wia da ją w przy -
szłym ro ku wal kę o me dal. 

Z płoc kich pod sta wó wek naj wyż sze, pią te miej sce
za ję ły dziew czę ta z SP-6. PM

„Złot ka” z G-1

We wło -
skim Tar cen -
to, tak jak
rok te mu, ro -
ze gra ne zo -
sta ły Mi str-
z o  s t w a
Włoch Ju do
Ma sters. Wy -
s t a r  t o  w a  ł o
po nad sie -
dem dzie się -
ciu za wod ni -
ków. Na za -
p r o  s z e  n i e
W ł o  c h ó w
o d  p o  w i e  -
dzia ła tak że
ubieg ło rocz na mi strzy ni Kin ga Ja ro siń ska. Wraz
z mę żem Lesz kiem Ja ro siń skim wy star to wa ła w ka -
te go rii F3. I w tym ro ku nie za bra kło emo cji. Przy-
pom nij my, w ubieg łym ro ku Kin ga Ja ro siń ska zdo -
by ła zło ty me dal w im po nu ją cym sty lu, po ko nu jąc
przed cza sem za wod ni czkę Au strii, a w fi na le – tak -
że przed cza sem – Włosz kę Cri sti nę Pal la vi ci no.

Los chciał, że w fi na le ko lej ny raz spot ka ły się te
same za wod ni czki.

Tym ra zem Włosz ka by ła do brze przy go to wa na do
kon fron ta cji i wal kę roz po czę ła od nie u sta ją cych ata -
ków. Płoc czan ka za sko czo na ta ką tak ty ką kon tro wa ła
każ dą ak cję, ale prze wa ga by ła po stro nie Włosz ki.
Trzy mi nu ty wal ki wy da ją się w ta kiej sy tu a cji ca łą
wiecz no ścią, któ ra za koń czy ła się bez pun któw, a to
oz na cza do gryw kę. Przez ko lej ne trzy mi nu ty na sza
za wod ni czka zdo ła ła prze ła mać ata ki Włosz ki i prze -
szła do kon tra ta ków. Po sze ściu mi nu tach wal ki na dal
by ło bez pun któw. Wer dykt na le żał do sę dziów.
Wska za no 2 do 1 dla re pre zen tan tki Włoch. 

Na sza za wod ni czka przeł knę ła tę gorz ką pi guł kę
i po go dzi ła się z utra tą ty tu łu. Ja kież by ło jej zdzi-
wie nie gdy po 5 mi nu tach pow tór nie wy czy ta no ją
do wal ki z Cri sti ną. Oka za ło się że wg wło skie go re -
gu la mi nu fi nał za koń czo ny wska zów ka mi wal czy
się do dwóch wy gra nych. W tej wal ce sce na riusz był
iden tycz ny z tą róż ni cą, że lep sze przy go to wa nie
kon dy cyj ne wy ka za ła płoc czan ka i po 3 mi nu tach
wal ki i 3 mi nu tach do gryw ki sę dzio wie wska za li 2
do 1 na Pol kę! 

Do trze ciej wal ki za wod ni czki po de szły krań co wo
wy czer pa ne. Jed nak szło o zło to. Po mi nu cie ata ków
Kin ga Ja ro siń ska pod ci na no gi Włosz ce i za li cza yu -
ko, czy li 5 pkt. Wal czy na czas, na ata ki nie ma już
si ły. Ta tak ty ka się mści, bo na 20 se kund przed koń -
cem Włosz ka des pe rac ko ata ku je na o-so to -ga ri (du -
że pod cię cie w tył) i otrzy mu je tak że yu ko. Te go
nikt się nie spo dzie wał! Trze cia do gryw ka! Kin ga
Ja ro siń ska nie za sta na wia się, wy ko nu je ostat kiem
sił rzut przez ple cy i koń czy naj dłuż sze w ka rie rze
zma ga nia o zło ty me dal – 16 mi nut ciąg łej wal ki!
Po twor nie zmę czo na bro ni ty tu łu Mi strzy ni Włoch
w Ju do Ma sters. Po wer dyk cie Wło si okla ska mi na -
gra dza ją obie za wod ni czki, a Kin ga Ja ro siń ska
otrzy mu je od swo jej prze ciw ni czki przy do mek Iron
Wo men! 

Na to miast mąż – Le szek Ja ro siń ski po pier wszej
prze gra nej do sta je się do ba ra ży. Na stęp ne dwie wal -
ki wy gry wa przez ip pon i po pra wia wy nik z ubieg łe -
go ro ku. Tym ra zem za miast pią te go miej sca zdo by -
wa brą zo wy me dal w kat. M3, + 81 kg.

Obo je na co dzień tre nu ją w UKS Ju do Ka no
Płock. L.J.

Dwa wło skie me da le dla Pol ski 
i Płoc ka

Płoc czan ka po now nie mi strzy nią Włoch
w ju do ma sters

ZŁO TE TAR CEN TO

Olim pij ski brąz dla Pa try ka
Na Ogól no pol skiej Olim pia dzie Mło dzie ży w Ju do w Kiel cach (1 – 3

ma ja) „Ju trzen kę” Płock re pre zen to wa li Pa tryk Cie chom ski i Prze my -
sław Bal ce rek.

Pa tryk po wy gra niu 3 walk tra fił, w wal ce o fi nał na za wod ni ka „Jor-
da na” Kra ków Ro ma niu ka – (póź niej sze go zdo byw cę zło te go me da lu)
z któ rym prze grał – na wska zów ki. W re pa sa żu wy grał swo ją wal kę
i zdo był brą zo wy me dal.

Pa tryk Cie chom ski jest rów nież zdo byw cą zło te go me da lu w dru ży -
nie Ma zo wsza. Tre ne rem za wod ni ka jest Woj ciech Pu dlik.                             

J.W

W ma jo wy we e kend
w Gor li cach ro ze gra no
VII edy cję Bie gu Naf to -
we go, w ra mach któ re go
od by ły się III Mi strzo -
stwa Pol ski w Pół ma ra to -
nie dla Pra cow ni ków
Bran ży Naf to wej, Ga -
zow ni czej i Pa li wo wej. 

Po dob nie jak w ro ku
ubieg łym Płock re pre -
zen to wa li (obec nie już
mał żeń stwo): Ka ro li na
i Prze mek Gi żyń scy,

któ rych na co dzień moż na spot kać tre nu ją cych nad
Wi słą lub w oko licz nych la sach. 

Za wod ni cy w ra mach bie gu mie li do wy bo ru trzy
dy stan se, któ re lo ka li za cją na wią zy wa ły do hi sto rii

pol skie go naf tow nic twa. Start do bie gu na dy stan sie
5 km był w Ko by lan ce, gdzie mie ści ły się pier wsze
de sty lar nie ro py. Dy stans 10 km roz po czy nał się
w Sę ko wie,w miej scu pier wszych na świe cie ko pa -
nek ro py, a na 21 km w Bie czu, na zy wa nym Ma łym
Kra ko wem.

Me ta dla wszyst kich dy stan sów mie ści ła się przy
ha li OSiR w Gor li cach.

Płoc cy za wod ni cy zna ni z wa lecz no ści i upo ru, spro sta -
li wy ma ga niom tra sy. Prze mek na dy stan sie głów nym 21
km, za jął VIII miej sce w ka te go rii open męż czyzn, ule ga -
jąc tyl ko bar dzo uty tu ło wa nym za wod ni kom z Ukra i ny
i Ke nii. Dla Przem ka naj waż niej szym ce lem by ło obro nie -
nie ty tu łu mi strzow skie go w Bran ży Naf to wej, Ga zow ni -
czej i Pa li wo wej sprzed ro ku. Sztu ka się uda ła i pra cow nik
Ba sell Or len Po ly o le fins sta nął na naj wyż szym po dium,
da jąc jed no cześ nie do zro zu mie nia swo im kon ku ren tom,
że w bran ży na dal jest nie po ko na ny. 

Ka ro li na dy stans 10 km po ko na ła na II miej scu w ka -
te go rii open ko biet, ule ga jąc tyl ko Mar cie Czub skiej
z Kro ścien ka. PG

Na si w czo łów ce

Ra dość ze zwy cię stwa
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W de mo kra cji wol no
głup com gło so wać,
w dyk ta tu rze wol no
głup com rzą dzić.

Ber trand Rus sel (1872-1970)
ma te ma tyk i fi lo zof an giel ski

Zrzut ka na ge par dy
Za nim wy bieg po wil kach grzy wia -

stych zo sta nie prze bu do wa ny i za miesz -
ka ją tam ge par dy mo że my we sprzeć
płoc kie zoo w sta ra niach o naj szyb sze
zwie rzę ta świa ta (na krót kich dy stan sach
mo gą osią gać pręd kość do 120 km/h).
W ogro dzie zo o lo gicz nym sta nę ła właś -
nie po nad me tro wa skar bon ka – ge pard.

(rł)

Zresz tą je den z klu bów kung -fu w Płoc -
ku przez pe wien okres spon so ro wał płoc -
kie pta ki. Ich wa lecz ność i za dzior ność za -
ob ser wo wać moż na u sam ców, któ re
w okre sie lę go wym bez względ nie roz pra -
wia ją się z każ dym in tru zem, pró bu ją cym
się zbli żyć do sa mi cy wy sia du ją cej ja ja.
Swym dłu gim dzio bem bez li toś nie kłu ją
jak ra pie rem. Żu raw man dżur ski to
ogrom ny i sil ny ptak, któ re go bo ją się na -
wet li sy wie dząc, że bli skie spot ka nie z je -
go dzio bem mo że być dla nich ostat nim. 

– Dla te go na si pra cow ni cy, któ rzy
wcho dzą do wo lie ry, mu szą być bar dzo
zwin ni i czuj ni – śmie je się dy rek tor miej -
skie go zoo Alek san der Ni we liń ski.

Po wo dy są dwa, dwa ja ja, któ re sa m-
i ca znio sła na prze ło mie kwiet nia i ma -
ja, a przyj ście na świat pla no wa ne jest
na po czą tek czer wca. – To bę dzie już
trze ci przy chó wek płoc kiej pa ry. Mło de
za wsze wy klu wa ją się w oko li cach
Dnia Dziec ka – mó wi Ni wie liń ski. –

Tro chę oba wia liś my się czy sa mi ca
zło ży ja ja, bo w ich okre sie go do wym
mu sie liś my prze pro wa dzić re mont wo -
lie ry, ale uda ło się. 

Po przed nie dwa przy chów ki, dzię ki
sta ra niom dy rek cji płoc kie go zoo, tra fi -
ły do pol skich ogro dów. Alek san der Ni -
we liń ski chce, aby i tym ra zem by ło po -
dob nie. (rł)

Są sym bo lem ener gii, wier no ści, mę stwa i ele gan cji. Zna ny 
ze wschod nich szkół wal ki styl żu ra wia na ro dził się z ob ser wa cji
żu ra wi man dżur skich.

Wa lecz ny jak żu raw
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Kie dy po wie lu bo jach, Ro sja nie
prze ka za li do płoc kie go ogro du zo o lo -
gicz ne go dwa or ła ny, za pew nia li, że bę -
dzie z nich świet na pa ra ho do wla na.
Szyb ko oka za ło się, że z te go związ ku
dzie ci nie bę dzie, bo to dwa sam ce. 

– Mi mo to Ro sja nie na dal nas prze ko -
ny wa li, że wy sła li do Płoc ka pa rę. Aby
ich prze ko nać zro bi liś my na wet te sty
DNA – żar tu je dy rek tor Alek san der Ni -
we liń ski. Roz po czę ły się po szu ki wa nia.
Sa mi cę zna le zio no w cze skim Li ber cu.
Do Płoc ka przy wie zio na zo sta ła za raz
po tym, jak je den z sam ców tra fił do zoo
w Poz na niu.

Or ła ny da le kow schod nie to naj wię -
ksze or ły świa ta o roz pię to ści skrzy deł
do 2,5 m. Wy stę pu ją na pół noc no pa cy -
ficz nym wy brze żu Azji. Dłu gość cia ła
do cho dzi do 1 m, a wa ga wa ha się od 6
do 9 kg. Ży wią się ry ba mi, pta ka mi
i ssa ka mi mor ski mi. Sa mi ca w cią gu ro -

ku skła da jed no ra zo wo dwa ja ja. Wy sia -
dy wa nie trwa do 45 dni. Na przy chó wek
bę dzie my mu sie li jed nak po cze kać, bo
płoc ka sa mi ca ma nies peł na rok, a doj -
rza łość płcio wą osią ga w wie ku 7 – 8
lat. W Eu ro pie or ła ny ma tyl ko kil ka
ogro dów. (rł)

Air For ce Or łan

Płoc ka spo łecz ność pin gwi nów znów
się po wię kszy. Do obec nych 22 re zy den -
tów jesz cze w ma ju do łą czy ko lej nych 15,
a za kil ka mie się cy jesz cze 4. Od sa me go
pow sta nia wy bie gu bia ło -czar ni sta li się
praw dzi wą atrak cją płoc kie go zoo. 

Od kilku ty god ni moż na rów nież
uczest ni czyć w po ka zie kar mie nia tych
zwie rząt. Co dzien nie o godz. 14. – War -
to to zo ba czyć. Kie dy nasz pra cow nik
wcho dzi na wy bieg, pin gwi ny usta wia ją
się w ko lej kę. Każ dy chwy ta ry bę, po
czym wra ca na ko niec ko lej ki po na stęp -
ną por cję – opo wia da dyr. A. Ni we liń -
ski. W tym cza sie pra cow nik – za o pa -

trzo ny w mi kro port – opo wia da pub licz -
no ści o ży ciu, oby cza jach i przyz wy cza -
je niach tych pta ków. O tym jak za cho -
wu ją się na wol no ści, a ja kie ma ją zwy -
cza je w płoc kim ogro dzie. 

Du żą atrak cją są też sko ki pin gwi nów
do wo dy. Kie dy pra cow ni cy ogro du
rzu ca ją ry by do wo dy te nie po rad ne na
lą dzie nie lo ty pod wo dą zmie nia ją się
w praw dzi we tor pe dy.

– Pin gwi ny ma Gdańsk i War sza wa,
ale tyl ko u nas jest pod wod ne okien ko
przez któ re moż na zo ba czyć umie jęt no -
ści pły wac kie tych pta ków – mó wi z du -
mą dy rek tor. (rł)

Za czym ko lej ka ta stoi

Pan da ma ła
już nie bę dzie
sa ma. W ma ju
przy je dzie do
Płoc ka sa mi -
czka. Stwo rzą
pa rę ho do wla -
ną. Dla zmę -
czo nych wy -
pa try wa niem
c z e r  w o  n e  g o

fu tra pan dy w li ściach drzew miej skie
zoo przy go to wa ło atrak cyj ną ła we -
czkę w kształ cie jej bia ło -czar nej sio -
stry. Pan da Wiel ka stoi cier pli wie
i cze ka przy ze ga rze sło necz nym na
zmę czo nych i chęt nych do fo to gra fo -
wa nia tu ry stów. (rł)

Usiądź na pan dzie
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